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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ    
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

1.1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: Директорат цивилног ваздухопловста Републике Србије 
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 144, Београд 
Интернет страница: www.cad.gov.rs 
 

1.2. Врста поступка јавне набавке  
 

Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке у складу са чланом 
32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и 
14/15) који је покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 7/4-02-
0004/2015-0002 од 05.06.2015. године. 

 

1.3. Предмет јавне набавке  
 
            Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији – инвестиционо 
одржавање пословног простора Директората цивилног ваздухопловства 
Републике Србије у свему према техничкој спецификацији ове конкурсне 
документације.  
            Радови ће се изводити у у улици Скадарска бр. 23 и 23/1, на кат. парц. 1581 
КО Стари град ЛН 1763 КО Стари град. 

Према општем речнику набавки предмет јавне набавке сврстава се у 
категорију: грађевински радови -  45000000. 
 

1.4. Уговор о јавној набавци  
 
 Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

1.5. Контакт 
 
 Контакт особа је Милош Жикић, е-mail: mzikic@cad.gov.rs. 
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2. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ И УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
   
2.1. Обавезна садржина понуде 
 

Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач достави уз понуду следеће 
податке по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и условима под 
којима се спроводи поступак јавне набавке. 
 
2.1.1. Образац понуде са Обрасцем структуре цене  

 
 Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњен, оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача „Образац понуде – Образац бр. 
1” са „Обрасцем структуре цене – Образац бр 2“ (дати у одељку 4. Конкурсне 
документације). 
 

У попуњеном обрасцу не сме бити никаквих корекција и исправки. У 
случају било каквих исправки иста мора бити оверена печатом и потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача. 
 

2.1.2. Подаци о понуђачу у заједничкој понуди и о подизвођачу 
 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњене, оверене печатом и 
потписане од стране овлашћеног лица понуђача обрасце (дати у одељку 4. 
конкурсне документације) „Подаци о понуђачу у заједничкој понуди– Образац 
бр. 1а” (уколико се понуда подноси заједнички) и „Подаци o подизвођачу – 
Образац бр. 1б” (уколико се понуда подноси са подизвођачем). 

 

2.1.3. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде  
 
Понуђач је дужан да у циљу обезбеђења озбиљности своје понуде достави 

као средство финансијског обезбеђења банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
(према моделу датом у одељку 4. Конкурсне документације "Модел банкарске 
гаранције за озбиљност понуде – Образац бр. 3“), на износ од 700.000,00 
динара, са роком важења од 90 дана од дана отварања понуда.  

 

2.1.4. Изјава понуђача о прихватању обавезе достављања банкарске 
гаранције за добро извршење посла 

Наручилац захтева да понуђач, уз понуду, достави потписану и печатом 
оверену изјаву понуђача о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције у 
моменту закључења уговора. Образац бр. 5 (дат у одељку 4. Конкурсне 
документације). 

 

 



- Страна 5 од 70 - 
 

 

2.1.5. Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова за учешће у 
поступку јавне набавке 
  

Понуђач треба да уз понуду достави попуњен, оверен печатом и потписан 
од стране овлашћеног лица понуђача „Образац за оцену испуњености обавезних и 
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке – Образац бр. 9. 
 
 Документи на основу којих се доказује испуњеност обавезних и додатних 
услова за учешће у поступку јавне набавке наведени су у Обрасцу бр 9. и детаљно 
описани у упутству за доказивање испуњености обавезних и додатних услова за 
учешће у поступку јавне набавке. 
 

2.1.6. Референтна листа 
 

Понуђач je у обавези да као саставни део понуде достави Референтну листу 
(Образац бр. 4) са изјавама овереним од претходних наручилаца радова у 
прилогу. Потребно је да је понуђач извршио радове који су предмет ове јавне 
набавке за 3 (три) правна лица у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 
динара без ПДВ у последње 2 (две) године. 
 
2.1.7. Техничку спецификација 
 

Понуђач je у обавези да уз понуду достави оверену печатом и потписану од 
стране овлашћеног лица понуђача „Техничку спецификацију - Образац бр. 8“. 
 

2.1.8. Модел уговора 
 

Mодел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да прихвата елементе модела уговора (дат у одељку 4. Конкурсне 
документације). 
 

2.1.9. Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих 
прописа 
 
 Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан и оверен печатом 
образац бр. 10 изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа. 
 
 

2.1.10. Образац изјаве у вези коришћења патената и права интелектуалне 
својине 

 
 Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан и оверен печатом 
образац бр 11. изјаве у вези коришћења патената и права интелектуалне својине. 
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2.1.11. Образац изјаве за гарантни рок 
 

 Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан и оверен печатом 
образац бр 12. изјаве за гарантни рок. 

 

2.2. Језик 
 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
 

2.3. Облик понуде 
  

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у А4 формату. 
  
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце 

који су саставни део конкурсне документације и прилаже доказе наведене у 
конкурсној документацији. 

 
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у 

целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 
листови или печат. 

 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти. 

 

2.4. Понуде са варијантама 
 

Понуде са варијантама нису допуштене. 
 
Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива. 

 
2.5. Понуда са подизвођачем 
 

Уколико понуђач један део набавке спроводи преко подизвођача дужан је, 
да у склопу своје понуде, достави списак подизвођача те да за сваког од 
подизвођача поднесе документацију, којом се доказује испуњеност услова од 
стране подизвођача, предвиђену одељком 3. Конкурсне документације. 

 
Понуђач који ангажује подизвођача дужан је да у делу понуде 

предвиђеном за то, наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује и као подизвођач. 
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2.6. Подношење заједничке понуде 
 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду за сваког од понуђача 
мора бити поднета документација, којом се доказује испуњеност тражених 
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке. 

 
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: 

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

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
-  понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

-  понуђачу који ће издати рачун; 
-  рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди. 
 
2.7. Рок важење понуде 

 
Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда. 

 
2.8. Поверљивост података и документације 
 

Уколико, у складу са Законом о јавним набавкама, понуђач сматра да је 
документ који доставља у оквиру понуде поверљив, треба на видном месту да 
обележи тај документ са „ПОВЕРЉИВО“. 

 
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од 

значаја за примену елемената критеријума и рангирања понуде. 
 

2.9. Додатне информације или појашњења 
 
Понуђач може, искључиво у писaном облику, тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
(пет) дана пре истека рока за подношење понуде путем факса на број 011/ 3131-
567, путем електронске поште на адресу: mzikic@cad.gov.rs,  или поштом на 
адресу: 

 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 

Булевар Зорана Ђинђића 144,  Београд 
 
са назнаком: 
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Појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова, 
реконструкција – инвестиционо одржавање пословног простора Директората 

цивилног ваздухопловства Републике Србије ЈН 12/2015 
 

Наручилац ће у року од 3 дана, у писаном облику одговорити 
потенцијалном понуђачу, а одговор ће истовремено поставити на порталу Управе 
за јавне набавке и интернет презентацији Директората цивилног ваздухопловства 
Републике Србије. 

 
Контакт особа је Милош Жикић, е-mail: mzikic@cad.gov.rs 

 

2.10. Допуна конкурсне документације 
 
Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, 

односно у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и 
допуну конкурсне документације.  

 
Свака измена и допуна конкурсне документације биће објављена на 

Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници наручиоца 
www.cad.gov.rs 

 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или 

мање дана пре истека рока за достављање понуде, наручилац ће продужити рок за 
достављање понуде, о чему ће бити обавештени понуђачи. 
 

2.11. Измена, допуна и опозив понуде 
 
 Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у року и на 
начин који је предвиђен Законом о јавним набавкама.  
 

2.12. Рок за реализацију уговора 
  

Рок за реализацију уговора и рок за извршење радова је 35 
календарских дана од дана потписивања уговора.  
 

2.13. Место реализације радова 
 

Пословна зграда у ул. Скадарска 23 и 23/1 Београд 
 

2.14. Цена  
 

Цена и остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 
Цена у обрасцу понуде се изказује у динарима без ПДВ. 
Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући све 

пратеће трошкове. 
Цена је фиксна до краја извршења уговора и не може се мењати и даје се на 

паритету ФЦО Скадарска 23 и 23/1 Београд. 
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Цене у техничкој спецификацији попунити у динарима без ПДВ 
(појединачно и укупно). 

НАПОМЕНА: У ПОЈЕДИНИМ ПОЗИЦИЈАМА ПРЕДМЕРА УНЕТЕ СУ 
ВРЕДНОСТИ ЗА КОНКРЕТНЕ ПОЗИЦИЈЕ. ОВЕ ПОДАТКЕ ПОНУЂАЧИ НЕЋЕ 
МЕЊАТИ, ЈЕР СУ ОВА СРЕДСТВА ПЛАНИРАНА ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ 
МАТЕРИЈАЛА – ОПРЕМЕ И ЈЕДНАКА СУ ЗА СВЕ ПОНУЂАЧЕ. НАВЕДЕНЕ 
ВРЕДНОСТИ, ПОНУЂАЧИ ЋЕ САБРАТИ СА ВРЕДНОСТИМА ИЗ ПОЗИЦИЈА, У 
КОЈИМА ОНИ САМИ ДАЈУ ЦЕНЕ И УКУПНА ВРЕДНОСТИ ПОНУДЕ ЋЕ 
ОБАВЕЗНО САДРЖАТИ ПОЗИЦИЈЕ У КОЈИМА ЈЕ УНЕТА ЦЕНА. 

 

2.15. Средство финансијског обезбеђења уговора 
 

Понуђач je у обавези да приликом потписивања уговора достави банкарску 
гаранцију за добро извршење посла у складу са моделом банкарске гаранције за 
добро извршење посла које је дату у прилогу ове конкурсне документације 
(Образац број 3а). Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде. 
 

2.16. Разлози за одбијање понуде 
 
 Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити све 
неприхватљиве понуде. 
 
 Наручилац ће одбити понуду ако: 
 

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове; 

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења за озбиљност 
понуде (банкарску гаранцију); 

- понуђач није доставио изјаву о прихватању обавезе достављања 
банкарске гаранције за добро извршење уговора у моменту закључења 
уговора; 

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
- понуђач није доставио попуњен, потписан и печатом оверену изјаву за 
гарантни рок (образац број 12.) 
- понуђач није доставио сва потребна документа из упутства за 
сачињавање понуде и услова за учешће у отвореном поступку јавне 
набавке ове конкурсне докуметације. 
-  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

2.17. Критеријум за доделу уговора 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
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Уколико постоје две или више понуда са једнаком укупном ценом, 
наручилац ће доделити уговор о јавној набавци понуђачу који је понудио дужи 
рок плаћања.  
 Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу 
извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу 
уговора. 
 
 

2.18. Поштовање обавеза проистеклих из других важећих прописа 
 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. 

Накнаду за коришћење патената коришћених у изради понуде, кao и 
oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa 
снoси пoнуђaч. 
 

2.19. Одлука о додели уговора 
 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у оквирном року од 7 дана 
од дана јавног отварања понуда. 

 

2.20. Достављање одлуке и обавештење о закљученом уговору 
 

Одлуку о додели уговора наручилац ће доставити свим понуђачима у року 
од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 

Закључењу уговора приступиће се у року од 8 (осам) дана након истека 
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним 
набавкама. 

 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавиће се на 
Порталу јавних набавки и интернет презентацији наручиоца у року од 3 (три) дана 
од дана закључења уговора.  

 

2.21. Заштита права понуђача 
 
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке, повређена 

права, може уложити захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у 
складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 
148.-159. Закона о јавним набавкама). 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу од 
80.000,00 динара на рачун Буџета Републике Србије: 

Сврха: ЗЗП; Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије; 
12/2015 

Број рачуна: 840-30678845-06     
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Шифра плаћања: 153 
Позив на број: 12/2015. 

 

2.22. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
 
 Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача након 
подношења понуда и вршити контролу код понуђача у складу са чл. 93. став 1. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и 
14/15). 
 
3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 
 
3.1. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
 

Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у овом 
отвореном поступку јавне набавке: 

 

3.1.1. Обавезни услови 

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

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

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

- 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); 

3.1.2. Упутство како се доказује испуњеност услова 

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:- Услов из чл. 75. ст. 1. 
тач. 1. ЗЈН - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда); 

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. ЗЈН - 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 
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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); НАПОМЕНА: Доказ не може бити старији од два 
месеца пре отварања понуда; 

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3. ЗЈН - Доказ: Правна лица: Потврде 
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 
подношење понуда; Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена 
мера забране обављања одређених послова; НАПОМЕНА: Доказ мора бити 
издат након објављивања позива за подношење понуда;  

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4. ЗЈН - Доказ: Уверење Пореске управе 
министарства финасија 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 Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације; НАПОМЕНА: Доказ не може бити старији од 
два месеца пре отварања понуда; 

У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, наручилац ће 
прихватити извод из регистра понуђача који се води при Агенцији за привредне 
регистре као доказ испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 
4)  Закона о јавним набавкама 
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3.2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

3.2.1. Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним 
финансијским капацитетом -  да понуђач није био у блокади рачуна дужој од 
30 дана за период од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење 
понуде. 
 

Документација: Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) 
који издаје Агенција за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и 
података о бонитету правних лица и предузетника, сходно чл. 4. Закона о 
Агенцији за привредне регистре („Сл. Гласник РС”, бр. 55/2004 и 111/2009) и који 
није старији од дана објављивања позива за подношење понуде, или Потврда 
о броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана објављивања позива 
за подношење понуде, коју издаје НБС, Одељење за принудну наплату, Одсек за 
пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, на основу члана 54. Став 
1. Тачка 4. Закона о платном промету („Сл. Лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и  („Сл. 
Гласник РС”, бр. 43/2004).  

 
Наручилац ће прихватити потврду о броју дана неликвидности за период 

краћи од шест месеци, уколико је понуђач новоосновано привредно друштво, 
односно послује краће од шест месеци, рачунајући од месеца објављивања позива 
за подношење понуде, односно уколико потенцијални понуђач послује краће од 
шест месеци од дана регистрације привредног субјекта до дана објављивања 
позива за подношење понуде. У оквиру достављене потврде број дана 
неликвидности мора бити мањи од 30 (тридесет) дана. 
 
3.2.2. Да је понуђач извршио радове који су предмет ове јавне набавке за 3 
(три) правна лица у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 динара без 
ПДВ у последње 2 (две) године. 

 
Документација: Референтна листа – образац бр.4 са изјавама овереним од 

претходних наручилаца радова у прилогу, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу за тачност података. 
 

3.2.3. Да понуђач поседује следеће стандарде квалитета: 
 - ISO 9001 – систем управљања квалитетом 
 - ISO 14001 – систем управљања заштитом животне средине 
 - OHSAS 18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедности на 
раду 
 
 Документација:  Копија важећег сертификата стандарда понуђача: 

- ISO 9001 – систем управљања квалитетом 
 - ISO 14001 – систем управљања заштитом животне средине 
 - OHSAS 18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедности на 
раду 
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3.3. Услови у случају подношења понуде са подизвођачем 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона. 

 

3.4. Услови у случају подношења заједничке понуде 

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. 

3.5 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког 
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4). 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 
 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 
пет дана, не достави на захтев наручиоца на увид оригинал или оверену копију 
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 
доступни. 
 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. 
Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује 
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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4. ОБРАСЦИ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

ЗА НАБАВКУ РАДОВА, РЕКОНСТРУКЦИЈА – ИНВЕСТИЦИОНО 
ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ДИРЕКТОРАТА ЦИВИЛНОГ 

ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
( јавна набавка ЈН 12/2015 ) 

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова, реконструкција – 
инвестиционо одржавање пословног простора Директората цивилног 
ваздухопловства Републике Србије, у поступку јавне набавке радова, 
евидентиране под бројем ЈН 12/2015 дајемо следећу понуду: 
Скраћено пословно име понуђача:  

Адреса:  

Лице за контакт:  

Електронска адреса лица за контакт:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

Број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
 
даје понуду како следи (заокружити): 
а) самостално  б) заједничка понуда        ц) са подизвођачем 
 
1. Укупна цена радова у свему према техничкој спецификацији износи 
_______________________  динара без ПДВ. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: након извршених радова, у року од _____ дана (уписује 
понуђач, најдужи рок плаћања је 45 дана). 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуде 

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем, саставни део Обрасца 1 је и Образац 
1б, У случају подношења заједничке понуде, саствани део Обрасца 1 је и Образац 1а. 
 
 
 
 

Број понуде:  
Датум понуде:  

У   
 
 
 

М.П. 

ПОТПИС 
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
 

 
дана 

 

  

Образац бр. 1 
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Подаци о понуђачу у заједничкој понуди 
  
 

НОСИЛАЦ ПОНУДЕ ДА НЕ 
 

ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  ДА НЕ 
  
Скраћено пословно име понуђача:  

Адреса:  

Лице за контакт:  

Електронска адреса лица за контакт:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

Број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Образац попунити у случају подношења заједничке понуде. Образац копирати како би 
сваки од понуђача попунио образац са својим подацима. 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

дана 
 

  

Образац бр. 1а 



- Страна 18 од 70 - 
 

 

 
 

 
 
 

Подаци о подизвођачу 
  
 
 
Скраћено пословно име понуђача:  

Адреса:  

Лице за контакт:  

Електронска адреса лица за контакт:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

Број рачуна:  

лице овлашћено за потписивање уговора:  
 

- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је  % 
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача: 
   
   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Образац се попуњава само у случају да се понуда подноси са подизвођачем. 
У случају већег броја подизвођача образац треба копирати. 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

дана 
 

  

Образац бр. 1б 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
ЗА НАБАВКУ РАДОВА, РЕКОНСТРУКЦИЈА – ИНВЕСТИЦИОНО 

ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ДИРЕКТОРАТА ЦИВИЛНОГ 
ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

( јавна набавка ЈН 12/2015 ) 
Образац структуре цене мора да попуни, потпише и овери печатом одговорно 

лице понуђача. 
РБ. Опис радова Динара без 

ПДВ 
Динара са 

ПДВ 

1. Радови на припреми и рушењу 
   

2. Зидарски радови 
 

  

3. Изолатерски радови 
 

  

4. Грађевинска столарија 
 

  

5. Браварски радови 
 

  

6. Лимарски радови 
 

  

7. Стаклорезачки радови 
 

  

8. Керамичарски радови 
 

  

9. Подополагачки радови 
 

  

10. Сувомонтажни радови 
 

  

11. Молерско-фарбарски радови 
 

  

12. Ролетнарски радови 
 

  

13. Разни радови 
 

  

 УКУПНО:   

 
 

У   
 
 
 

М.П. 

ПОТПИС 
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
 

 
дана 

 

  

Образац бр. 2 
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МОДЕЛ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  
 

Београд, __.__.2015. године  
 
Корисник: Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, улица 
Булевар Зорана Ђинђића 144, Београд 
  
Налогодавац: ______________________________________ (Унети име понуђача)  
 
С обзиром је _____________________(Унети име понуђача) (у даљем тексту: 
налогодавац) доставио понуду за јавну набавку радова, реконструкција – 
инвестиционо одржавање пословниг простора Директората цивилног 
ваздухопловства Републике Србије, улица Булевар Зорана Ђинђића 144, Београд 
(у даљем тексту: корисник), број јавне набавке 12/2015. 
Сходно условима из конкурсне докуметације ЈН бр. 12/2015 налогодавац се 
обавезао да достави кориснику гаранцију за озбиљност понуде у износу од 
700.000,00 динара.  
На захтев налогодавца, ми _______________________(Унети име Банке 
гаранта), издајемо ову неопозиву, безусловну, наплативу на први позив и без 
права на приговор, гаранцију, којом Вам гарантујемо да ћемо извршити плаћање 
у вашу корист до укупног максималног износа од:  
 

РСД 700.000,00 (словима: седам стотина хиљада динара) 
 

по пријему вашег првог позива у писаној форми и ваше писане изјаве у којој се 
наводи:  

1. Понуђач (налогодавац за издавање гаранције) изменио или опозвао понуду 
за време трајања важности понуде, без сагласности Директората цивилног 
ваздухопловства Републике Србије (корисника гаранције) или; 

2. Понуђач (налогодавац за издавање гаранције), иако је упознат са 
чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Директората 
цивилног ваздухопловства Републике Србије (корисника гаранције) као 
најповољнија и позван да у року од 3 (три) дана потпише уговор, исти не 
потпише у означеном року или одбије да потпише уговор, сходно 
условима из понуде или; 

3. Понуђач (налогодавац за издавање гаранције) није успео или је одбио да 
достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

 
Горе наведени позив и изјава морају бити оверени Вашим печатом и потписани 
од стране овлашћеног лица Вашег правног лица.  
Рок важности ове гаранције је 90 (деведесет) дана од отварања понуда, те ова 
гаранција важи до датума 8.10.2015.године, те сви ваши позиви на наплату по 

Образац бр. 3 

МОДЕЛ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
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овој гаранцији морају стићи закључно са тим датумом.  
На ову гаранцију се примењују одредбе Једнобразних правила за гаранцију на 
позив, ревизија 2010. године (URDG 758) Међународне трговинске коморе у 
Паризу.  
 
____________________                                                           ____________________ 
(Унети име понуђача)                                                                   (Унети име банке) 
_____________________                                                 ______________ 
(Одговорно лице понуђача)                  (Одговорно лице банке) 
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МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
 

Београд, __.__.2015. године  
 
Корисник: Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, улица 
Булевар Зорана Ђинђића 144, Београд 
  
Налогодавац: ______________________________________ (Унети име понуђача)  
 
С обзиром да су _____________________(Унети име понуђача) (у даљем тексту: 
налогодавац) и Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, улица 
Булевар Зорана Ђинђића 144, Београд (у даљем тексту: корисник) закључили 
Уговор о извођењу радова на реконструкцији – инвестиционо одржавање 
пословног простора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (у 
даљем тексту: Уговор). 
Сходно закљученом Уговору, а у складу са условима из конкурсне документације 
ЈН бр. 12/2015 налогодавац се обавезао да достави кориснику гаранцију за добро 
извршење посла у износу од 1.700.000,00 динара.  
На захтев налогодавца, ми _______________________(Унети име Банке 
гаранта), издајемо ову неопозиву, безусловну, наплативу на први позив и без 
права на приговор, гаранцију, којом Вам гарантујемо да ћемо извршити плаћање 
у вашу корист до укупног максималног износа од:  
 

РСД 1.700.000,00 (словима: милион седам стотина хиљада динара) 
 

по пријему вашег првог позива у писаној форми и ваше писане изјаве у којој се 
наводи:  
 1. да је понуђач, налогодавац гаранције, ________________(Унети име 
налогодавца) прекршио своју(е) обавезу(е) из закљученог Уговора,  
 2. у ком погледу је понуђач, налогодавац за издавање гаранције, 
_____________(Унети име налогодавца) извршио прекршај.  
 
Горе наведени позив и изјава морају бити оверени Вашим печатом и потписани 
од стране овлашћеног лица Вашег правног лица.  
Рок важности ове гаранције је  3 (три) месеца од потписивања Уговора, те ова 
гаранција важи до датума __.__.20__.године, те сви ваши позиви на наплату по 
овој гаранцији морају стићи закључно са тим датумом.  
На ову гаранцију се примењују одредбе Једнобразних правила за гаранцију на 
позив, ревизија 2010. године (URDG 758) Међународне трговинске коморе у 
Паризу.  
 
____________________                                                           ____________________ 
(Унети име понуђача)                                                                   (Унети име банке) 
_____________________                                                 ______________ 
(Одговорно лице понуђача)                  (Одговорно лице банке) 
 

Образац бр. 3а 
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РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 
ИЗЈАВА О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА 

 
Обавезно је навести назив наручиоца, лице за контакт код сваког 

референтног наручиоца са бројем телефона, вредности извршених радова и у 
прилогу, доставити оверене изјаве наручиоца на меморандуму о извршеним 
радовима. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рб НАРУЧИЛАЦ 

 
ВРЕДНОСТ 

ИЗВРШЕНИХ РАДОВА  
ДИНАРА БЕЗ ПДВ 

КОНТАКТ ОСОБА 
(број телефона) 

1.    
2.    
3.    

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

дана 
 

  

Образац бр. 4 
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ИЗЈАВА 
 

 
Изјављујемo под материјалном и моралном одговорношћу да ћeмо у 

циљу обезбеђења доброг извршења посла, при потписивању Уговора предати 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Текст банкарске гаранције ће бити идентичан тексту модела банкарске 
гаранције датој у конкурсној докуметацији за јавну набавку радова на 
реконструкцији – инвестиционо одржавање пословног простора Директората 
цивилног ваздухопловства Републике Србије, ЈН радова број 12/2015. 

Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке радова на 
реконструкцији – инвестиционо одржавање пословног простора Директората 
цивилног ваздухопловства Републике Србије, ЈН услуга број 12/2015. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У___________________ 
 
дана ________________ 

 
 
 
 

М. П. 

За понуђача 
 

____________________ 

Образац бр. 5 



- Страна 25 од 70 - 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом  
 

Уговор за јавну набавку радова на реконструкцији – 
инвестиционо одржавање пословног простора Директората 

цивилног ваздухопловства Републике Србије 
 

Уговорне стране: 
 
1. ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

са седиштем у: Булевар Зорана Ђинђића бр. 144, Нови Београд 
ПИБ 103191841, матични број 17521128, 
број рачуна 160-316614-58 у Banca Intesa 
кога заступа директор Мирјана Чизмаров 
(у даљем тексту: наручилац) 
с једне стране, 
 

и 
 
2. ________________________________________________  
    ________________________________________________ 
__________________________________ 
коју заступа  _______________________ 
рачун: ____________________________  
матични број: ______________________ 
шифра делатности: _________________    
ПИБ: ________________ 
(у даљем тексту извршилац) 
 
(Заједнички назив: уговорне стране) 
 
Уговорне стране заједно констатују: 

 да је наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
(“Сл.гласник РС”, бр.124/12 и 14/15) спровео јавну набавку, чији је 
предмет „Набавка радова на реконструкцији – инвестиционо одржавање 
пословног просотора Директората цивилног ваздухопловства Републике 
Србије“. 

 да је извршилац доставио понуду заведену под бројем 
___________________ (попуњава наручилца) од______________. 
(попуњава наручилац) године, која је саставни део Уговора. 

 да је наручилац у складу са Законом донео Одлуку о избору најповољније 
понуде заведену под бројем __________________ (попуњава наручилац) 
од ________________ (попуњава наручилац) године.    
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Предмет уговора 
Члан 1. 

Предмет овог уговора су радови на реконструкцији – инвестиционо 
одржавање пословног простора Директората цивилног ваздухопловства 
Републике Србије, а по понуди извршиоца заведеној у архиви наручиоца под 
бројем ______________________ од ________________ (попуњава наручилац) у 
свему према техничкој спецификацији конкурсне докуметације. 

Понуда извршиоца и конкурсна документација за предметну набавку су 
саставни делови овог уговора. 
 
Прилог:  Банкарска гаранција за добро извршење посла 
 

Вредност уговора 
Члан 2. 

 
 

 Укупна уговорена цена за све радове из члана 1. овог уговора износи 
________________ динара без ПДВ. 
 Стварна укупна цена утврдиће се на основу грађевинске књиге оверене од 
стране надзорног органа наручиоца и она не може бити већа од уговорене цене из 
става 1. овог члана. 

Начин плаћања 
Члан 3. 

 
 Сва плаћања по овом уговору извршиоцу ће вршити наручилац. 
 Уговорне стране су сагласне да ће извођачу радова исплата уговореног 
износа из члана 2. овог уговора бити извршена у року од ________ (унети рок 
плаћања из обрасца понуде) дана од завршетка радова односно пријема радова од 
стране наручиоца. 
 Извођач радова се обавезује да прилоком пријема радова достаави 
извештај од извршењу посла. 
 Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице 
које ће у његово име вршити надзор над радовима и оверити грађевински 
дневник и грађевинску књигу. 

 
Члан 4. 

 
 Уговорена цена из члана 2. овог уговора представља вредност за извршење 
послова у условима и обиму одређеном одредбама овог уговора. 
 Уговорена цена подразумева извршење свих радова у обиму и степену 
готовости према предмеру радова. 
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Рок 
Члан 5. 

 
 Рок комплетног завршетка је у оквиру 35 календарских дана од дана 
ступања на правну снагу овог уговора. 
 Извршилац се обавезује да приликом потписивања уговора достави 
детаљан усаглашен (са наручиоцем) динамички план извршења посла по 
појединим позицијама, који ће наручилац прихватити. 
 Уколико наручилац утврди да извршилац не прати динамику извршења 
посла, и ако након писаног упозорења у року од 3 (три) дана од дана уручења 
писаног упозорења, не констатује да је кашњење у реализацији посла 
надокнађено, наручилац има право да раскине уговор, уведе другог извршиоца у 
посао и иврши наплату банкарске гаранције за добро извршење посла. 
 У случају из претходног става, овог члана. Трошкови ангажовања другог 
извршиоца падају на терет уговореног првог извршиоца. 
  

Члан 6. 
 
 Ако извршилац не обави радове у року предвиђеном чланом 5. став 1. овог 
уговора, дужан је да плати наручиоцу казну у износу од 2% (два процента) 
дневно, рачунајући од укупне вредности уговорених радова, до максималног 
одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене. 
 Износ уговорене казне уговорне стране утврђују у поступку коначног 
обрачуна. 
 

Гарантни рок 
Члан 7. 

 
 Гаранција за изведене радове је 24 месеца. 
 

Обавезе извршиоца 
Члан 8. 

 
 Извршилац се обавезује да: 
 

1. Одмах по потписивању уговора започне радове на објекту;  
2. Оранизује радове потребном броју смена (најмање две), како би се 

сви радови завршили у траженом року; 
3. Одреди одговорно лице за извођење радова и о истом писано 

обавести наручиоца; 
4. Радове из члана 1. овог Уговора изврши у складу са одредбама 

Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 
98/2013, 132/2024 и 145/2014) и другим важећим законима, 
прописима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно 
и уз строго поштовање професионалних правила струке; 

5. Комплетно заврши све радове у року од 35 календарских дана од 
дана ступања на правну снагу уговора. 
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6. Извршилац се обавезује да поступи у складу са претходно 
наведеним обавезама као и у складуса писаним инстукцијама 
наручиоца; 

 
Уколико извршилац не поступи у складу са обавезама и по инстукцијама 
наручиоца, наручилац има право да раскине уговор, уведе другог извршиоца у 
посао о трошку уговореног извршиоца и изврши наплату гаранције за добро 
извршење посла. 
 

Члан 9. 
 
 Сви радови који се изводе морају бити у сагласности са техничким 
условима и законским прописима. 
 

Члан 10. 
 

Извршилац се обавезује да за све врсте радова води грађевински дневник и 
грађевинску књигу. 

Извршилац се обавезује да, без писане сагласности наручиоца, неће током 
рада објављивати нити чинити доступним трећим лицима докуметацију и податке 
на пословима који су предмет овог уговора, било у целини било у деловима. 
 Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке 
везане за овај уговор. Сви документи, пројекти, нацрти и друге информације у 
вези са овим уговором извршилац ће користити искључиво за извршење 
уговорених обавеза. 

Извршилац је одговоран за квалитет извршених радова и уграђен 
материјал. 

Извршилац се обавезује да прибавља само првокласан материјал, а пре 
било које уградње материјала затражи и добије сагласност од надзорног органа. 
 

Средства финансијског обезбеђења 
Члан 11. 

 
Извршилац се обавезује да приликом закључења уговора наручиоцу 

достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 1.700.000,00 
динара према моделу банкарске гаранције за добро изврење посла из конкурсне 
докуметације. 
 Извршилац се обавезује да пре пријема радова, односно пре комплетног 
завршетка радова наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини 5% од вредности радова са роком 
важности од 24 месеца. 
 

Обавезе наручиоца 
Члан 12. 

 
 Наручилац се обавезује да извршиоцу обезбеди приступ објекту 
неопходан за реализацију послова из члана 1. овог уговора. 
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 Наручилац се обавезује да обезбеди стручно праћење реализације радова и 
контролу усклађености реализације са предмером радова и усаглашеним фазама 
реализације уговора. 
 

Примопредаја изведених радова 
Члан 13. 

 
Извршилац радова је у обавези да заједно са стручним надзором сачини 

преглед изведених радова и достави га наручиоцу, најкасније 3 дана по завршетку 
радова. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао 
открити уобичајеним прегледом, наручилац је дужан да о том недостатку без 
одлагања писаним путем обавести извршиоца. 

У случајевима из претходног става овог члана наручилац има право да 
захтева од извршиоца да отклони недостатак или да поново изведе радове без 
недостатка (испуњење уговора) о трошку извршиоца. 

Извршилац је у обавези да достави наручиоцу пројекат изведеног стања у 
три примерка и електронском облику најкасније 10 дана по завршетку радова. 

Извршилац је у обавези да достави гарантне листове за сву уграђену 
опрему и апарате.  
 

Прелазне и завршне одредбе 
Члан 14. 

 
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у примени и 

тумачењу овог уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, 
сагласно Закону о облигационим односима као и другим позитивноправним 
прописима Републике Србије. 

У случају да уговорне стране спор не могу решити споразумно, исти ће 
решавати надлежни суд у Београду. 
 

Члан 15. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих 

наручилац задржава  2 (два) примерка, а извршилац 2 (два) примерка. 
 
 
 

 
 
И З В Р Ш И Л А Ц 

 
 

 

 
 
 

Н А Р У Ч И Л А Ц 
 

 
Директор, Мирјана  Чизмаров 
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ИЗЈАВА 
 
 

Изјављујемo под материјалном и кривичном одговорношћу да смо 
понуду поднели независно, без договора са другим понуђачем или 
заинтересованим лицем.  

 
Изјава се односи на отворени поступак јавне набавке радова на 

реконструкцији – инвестиционо одржавање пословног простора Директората 
цивилног ваздухопловства Републике Србије, ЈН број 12/2015, а у смислу члана 
26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15). 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

дана 
 

  

Образац бр. 6 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

ИЗЈАВА 

О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 Као понуђач у предметном поступку јавне набавке радова на 
реконструкцији – инвестиционо одржавање пословног простора Директората 
цивилног ваздухопловства Републике Србије изјављујем да сам приликом 
припремања понуде имао следеће трошкове: 

Назив трошка Износ трошка у динарима 

  

  

  

  

 

 У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама понуђач може да у 
оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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 узорака 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца 
и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
надоканду тих трошкова у својој понуди. 

* Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова (Службени гласник РС број 29/13) обавезни елемент конкурсне 
документације. 

Напомена: достављање ове изјаве није обавезно 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

дана 
 

  

Образац бр. 7 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ – 

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
ДИРЕКТОРАТА ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ  
(ЈН 12/2015) 

 
 

 Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији – инвестиционо 
одржавање пословног простора Директората цивилног ваздухопловства 
Републике Србије у свему према овој техничкој спецификацији.  
            Радови ће се изводити у објектима на адреси: Скадарска бр. 23 и 23/1, на 
кат. парц. 1581 КО Стари град ЛН 1763 КО Стари град. 
 

С А Д Р Ж А Ј 
          
          
  I ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП)   
        
  1,0 Радови на припреми и рушењу     
  2,0 Зидарски радови     
  3,0 Изолатерски радови     
  4,0 Грађевинска столарија     
  5,0 Браварски радови     
  6,0 Лимарски радови     
  7,0 Стаклорезачки радови     
  8,0 Керамичарски радови     
  9,0 Подополагачки радови     
  10,0 Сувомонтажни радови     
  11,0 Молерско-фарбарски радови     
  12,0 Ролетнарски радови     
  13,0 Разни радови     
          
Све радове треба извести према плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, важећим 
техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству надзорног органа. Јединичном ценом сваке 
позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање тако да она у погодбеном 
предрачуну буде коначна. 

Материјал: Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, 
заједно са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно 
средство које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на 
градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама.                                                                                                      

Образац бр. 8 
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Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени трговчаки 
назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају и за прецизиране и 
непрецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити адекватне материјале, или 
конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких назива. Подразумева се да кавлитет и 
погодност примене тих материјала, или конструкција мора бити најмање на истом, или вишем нивоу од 
захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога примена таквих материјала и конструкција 
дозвољава се само уз претходну сагласност пројектаната и инвеститора.                                                           

Рад: Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, сав 
рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите изведених 
конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, врућина, хладноћа, 
киша, ветар и др.).                                                   

Помоћне конструкције:                                                                                                                                                       
Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединичну цену посла за коју су потребне. Скеле морају 
бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната демонтажа и 
одношење скеле са градилишта.  Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за 
који је потребна и не наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и 
укрућења и то: израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање.    

Остали трошкови и дажбине:                                                                                                                                                       
Извођач има ценом да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било као предрачунска 
средства или накнадни рад и то: - све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника, 
заштиту на објекту и за околину  - чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са 
одвозом разног смећа, шута и  отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција;                                
- уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које је коришћено за 
градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење 
могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера;                                                                                                                                                           

 - никакви посебни трошкови неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у 
јединачне цене за сваки рад.  Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединичну 
цену за сваку ставку предрачуна.                                                                                                                                           
Све ове одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове, с тим што извођач носилац главних радова 
мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада, материјала, алата и 
другог у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната.     Сви ови односи се 
морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви додатни трошкови.                                    

Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на разна 
штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других конструкција. За 
инсталације се морају приложити уверења о извршеном испитивању од стране овлашћених организација, а 
за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада инсталација падају на терет извођача 
радова.                                                                                                                                                                                                                                                         

Мере и обрачун:                                                                                                                                                       
Уколико у одређеној ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему важећих просечних 
норми у грађевинарству, или техничких услова за извођење завршних радова у грађевинарству.                                   

      
  мера количина цена/јед укупно 

1,0 Радови на припреми и рушењу:      
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1,0 У току радова извршити више пута грубо чишћење 

градилишта од грађевинског шута са преносом 
шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут 
без обзира на број чишћења. 
Обрачун по м2 градилишта. 

м2 2.550,00     

2,0 Чишћење и прање градилишта по завршетку свих 
радова. Извршити детаљно чишћење целог 
градилишта, прање свих стаклених површина, 
чишћење и фино прање свих унутрашњих простора 
и спољних површина. 
Обрачун по м2 пода. 

м 2 2.550,00     

3,0 Пажљива демонтажа oблоге зидова од ламперије у 
комплету са подконструкцијом. Демонтирану 
ламперију и подконструкцију изнети из објекта, 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. 
Обрачун по м2 демонтиране облоге. 

м2 270,00     

4,0 Бушење рупа за постављање инсталација, пресека 
до Ø 10 цм, у зидовима од опеке дебљине до 70цм, 
и крозмеђуспрату конструкцију. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. 
Обрачун по комаду рупе. 

ком 90,00     

5,0 Пажљиво шлицање зида од опеке за пролаз 
инсталација. Шлицовање се врши на месту 
постојећих каналица. Кроз зид пажљиво извести 
шлицеве за постављање инсталација. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести 
на градску депонију. 
Обрачун по м1 шлица. 

м1 76,00     

6,0 Пробијање зида од опеке д=12-25цм за израду 
отвора врата. Пажљиво порушити делове зида, да 
се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. У цену улази и подупирање. 
Обрачун по м2 зида. 

м2 7,95     

7,0 Пробијање зида од опеке д=48-70цм за израду 
отвора врата. Пажљиво порушити делове зида, да 
се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. У цену улази и подупирање. 
Обрачун по м3 зида. 

м3 3,62     
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8,0 Пажљива демонтажа дрвених врата заједно са 
металним или дрвеним штоком, површине до 2,30 
м2. Демонтирана врата склопити, утоварити на 
камион и одвести на депонију коју одреди 
инвеститор. 
Обрачун по комаду врата. 

ком 3,00     

Металних врата са металним штоком. ком 2,00     

9,0 Пажљива демонтажа двокрилних застакљених 
металних врата заједно са штоком. Демонтирана 
врата склопити, утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор. 
Обрачун по комаду врата. 

ком 3,00     

10,0 Пажљива демонтажа излога (преграде) од метала са 
двокрилним вратима, са претходним вађењем 
стакла. Материјал очистити, утоварити на камион и 
одвести на депонију коју одреди инвеститор, 
удаљену до 15 километара. Преграда се налази на 
улазу у дворишни део објекта. 
Обрачун по м2 излога. 

м2 27,50     

11,0 Пажљива демонтажа решетке на улазу у објекат. 
Демонтажу извршити пажљиво, решетке очистити 
и сложити у магацин, за поновну употребу или 
утоварити на камион и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор удаљену до 15км. Шут 
прикупити, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију.Обрачун по м2 решетке. 

м2 11,30     

12,0 Пажљива демонтажа металних прозора, површине 
до 2,00 м2. Демонтиране прозоре очистити, 
склопити, утоварити на камион и одвести на 
депонију, до 15 километара, коју одреди 
инвеститор. 
Обрачун по комаду прозора. 

ком 1,00     

Од 2,00 - 5,00 м2 ком 1,00     

13,0 Пажљива демонтажа стаклених двокрилних врата, 
површине до 10,00 м2. Демонтирана врата 
очистити, склопити, утоварити на камион и одвести 
на депонију, до 15 километара, коју одреди 
инвеститор. 
Обрачун по комаду врата. 

ком 1,00     
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14,0 Делимично обијање продужног малтера са 
унутрашњих зидова. Обити малтер и кламфама 
очистити спојнице до дубине 2цм. Површине опека 
очистити челичним четкама и опрати зидове водом. 
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. Површине које се 
обијају записнички констатују извођач и надзорни 
орган. 
Обрачун по м2 обијене површине, отвори се 
одбијају. 

м2 65,00     

15,0 Обијање зидних керамичких плочица заједно са 
малтером. Обити плочице са малтером и кламфама 
очистити спојнице до дубине 2цм, а површину 
опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. 
Обрачун по м2 обијене површине, отвори се 
одбијају. 

м2 35,00     

16,0 Обијање подних керамичких плочица постављених 
у цементном малтеру. Обити плочице и скинути 
подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. 
Обрачун по м2 пода 

м2 12,00     

17,0 Скидање подова од таписона, итисона и ламината. 
Под скинути, упаковати, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м2 пода. 
Таписон, итисон. 

м2 55,00     

ламинат. м2 1.065,66     

18,0 Скидање одигнутог (дуплог) пода заједно са 
носећом подконструкцијом. Под скинути, 
упаковати, утоварити на камион и одвести на 
депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15 
километара. Плоче су димензије 74x74 цм или 
60x60 цм, подконструкција висока цца 40 цм. 
Обрачун по м2 пода.                                                                

м2 5,00     

19,0 Скидање пода, цементне кошуљице. Цементну 
кошуљицу скинути до бетонске конструкције. Шут 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. 
Обрачун по м2 пода. 

м2 12,00     
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20,0 Скидање спуштених плафона типа /Амстронг/са 
конструкцијом. Издвојити употребљиви материјал 
и сложити. Шут прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију. Плафони се 
демонтирају на другом спрату и делу 
приземља.Обрачун по м2 демонтираног плафона. 

м2 200,00     

21,0 Скидање плоча спуштених плафона типа 
/Амстронг/. Конструкцију очистити од слојева 
молераја, премазати одговарајућим прајмером и 
бојити емајл бојом компресорима на лицу места. 
Након фарбања уградити нове минералне плоче 
што се посебно обрачунава. Плафони се 
демонтирају на првом, трећем и четвртом спрату и 
делу приземља. 
Обрачун по м2 демонтиране и офарбане пројекције 
плафона. 

м2 364,37     

22,0 Скидање спуштених плафона од гипскартонских 
плоча. Издвојити употребљиви материјал и 
сложити. Шут прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију. Плафони се 
демонтирају на другом спрату и делу приземља. 
Обрачун по м2 плафона. 

м2 417,10     

23,0 Рушење облоге степеника од камених плоча са 
подлогом. Шут прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по м1 степеника. 

м1 18,55     

24,0 Обијање подних камених плоча постављених у 
цементном малтеру. Обити плоче и скинути 
подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. 
Обрачун по м2 пода 

м2 93,61     

25,0 Рушење преградних зидова од опеке у продужном 
малтеру. Рушење зидова извести заједно са 
серклажима, надвратницима и свим облогама на 
зиду. Употребљиву опеку очистити од малтера и 
сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. 
Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају. 
д=12 цм. 

м2 31,30     

д=7 цм. м2 28,60     
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26,0 Демонтажа монтажних преграда од алуминијума са 
испуном од иверице и стакла. Преграде пажљиво 
демонтирати, употребљив материјал очистити, 
спустити и сложити на градилишну депонију за 
поновну употребу или утоварити у камион и 
одвести на депонију удаљену до 15 км. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести 
на градску депонију. 
Обрачун по м2 зидова. 

м2 189,26     

27,0 Демонтажа зида од гипскартонских плоча на 
металној подконструкцији. Преграду пажљиво 
демонтирати, употребљив материјал очистити, 
спустити и сложити на градилишну депонију за 
нову употребу или утоварити на камион и одвести 
на депонију удаљену до 15 км. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. 
Обрачун по м2 зидова. 

м2 27,12     

18,0 Демонтажа облоге зида од гипскартонских плоча на 
металној или дрвеној подконструкцији. Облогу 
пажљиво демонтирати, употребљив материјал 
очистити, спустити и сложити на градилишну 
депонију за нову употребу или утоварити на 
камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. 
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. У цену урачунати и 
демонтажу подконструкције.Обрачун по м2 зидова. 

м2 48,00     

29,0 Скидање старог паркета кованог за подлогу. Након 
демонтаже ламината која се посебно наплаћује 
извршити демонтажу старог паркета у једном или 
два слоја. Шут прикупити, спустити, утоварити на 
камион и одвести на градску депонију. Паркет се 
демонтира у деловима првог и другог спрата. 
Обрачун по м2 демонтираног паркета. 

м2 616,04     

30,0 Скидање сокле од камених плоча, постављене у 
цементном малтеру или на лепак. Плоче 
демонтирати и подлогу скинути до конструкције. 
Шут изнети, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију. 
Обрачун по м1 демонтиране сокле. 

м1 40,56     

 Укупно радови на припреми и рушењу:       

      
2,0 Зидарски радови:      

      
Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом.                                               
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Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета.                                    

Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају 
условима техничке документације.                                                         

Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине 
морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво наносити на 
прописано припремљену подлогу. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције 
радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и 
унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну 
радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова.                                                          

      
1,0 Израда рабициране падиране цементне кошуљице 

дебљине 5цм, као подлоге за керамичке плочице. 
Подлогу за кошуљицу пре наношења кошуљице, 
очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити 
са просејаним шљунком /јединицом/, размере 1:3. 
армирати је рабиц плетивом, постављеним у 
средини слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне. 
Обрачун по м2 кошуљице.         

м2 12,00     

2,0 Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 
4цм, као подлоге за камене плоче. Подлогу за 
кошуљицу пре наношења кошуљице, очистити и 
опрати. Малтер за кошуљицу справити са 
просејаним шљунком /јединицом/, размере 1:3. 
армирати је рабиц плетивом, постављеним у 
средини слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне. 
Обрачун по м2 кошуљице.         

м2 103,61     

3,0 Обрада шпалетни цементним малтером размере 1:3. 
Пре малтерисања површине очистити и испрскати 
млеком. Први слој, грунт, радити продужним 
малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног 
шљунка, /јединице/. Малтер нанети преко 
поквашене подлоге и нарезати ради бољег 
прихватања другог слоја. Други слој справити са 
ситним и чистимп еском, без примеса муља и 
органских материја. Пердашити уз квашење и 
глачање малим пердашкама.  Омалтерисане 
шпалетне морају бити равне, без прелома и таласа, 
а ивице оштре и праве. Малтер квасити да недође 
до брзог сушења и /прегоревања/. 
Обрачун по м1 обрађене шпалетне. 

м1 43,00     
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4,0 Малтерисање зидова, подлоге за лепљење кер. 
плочица продужним малтером. Пре малтерисања 
површине очистити и испрскати ретким цементним 
млеком. Нанети слој малтера справљен од 
просејаног шљунка, /јединице/ и изравнати га. 
Малтер стално мешати да се цементно млеко не 
издвоји. Омалтерисане површине морају бити 
равне, без прелома и таласа. У цену улази и 
помоћна скела. 
Обрачун по м2 малтерисане површине, отвори се 
одбијају. 

м2 66,88     

5,0 Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре 
малтерисања површине очистити и испрскати 
цементним млеком. Први слој, грунт, радити 
продужним малтером у два слоја до 2 цм од 
просејаног шљунка,/јединице/. Малтер нанети 
преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег 
прихватања другог слоја. Други слој справити са 
ситним и чистим песком, без примеса муља и 
органских материја. Пердашити уз квашење и 
глачање малим пердашкама. Омалтерисане 
површине морају бити равне, без прелома и таласа, 
а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође 
до брзог сушења и /прегоревања/.Обрачун по м2 
малтерисане површине. 

м2 65,00     

6,0 Зазиђивање шлицева, на месту порушених зидова, 
опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Пре 
зазиђивања у постојеђем зиду оштемовати 
шморцеве за превез. У цену улази и помоћна скела. 
Обрачун по м1 шлица. 

м1 48,35     

7,0 Крпљење шлицева, на месту провучених 
инсталација цементним малтером размере 1:3. 
Окрпљене површине морају бити равне и без 
прегиба и таласа. Спој са постојећим површинама 
мора бити неприметан. У цену улази и помоћна 
скела. 
Обрачун по м1 шлица. 

м1 76,00     

 Укупно зидарски радови:       

      
3,0 Изолатерски радови:     

      
Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог 
алата и механизације намењене овој врсти радова.                                 

Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно да 
поседују атесте.   
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Радови се морају извести  квалитетно у свему  према  вазећим прописима, стандардима  и  техничкој  
документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју  штетно  
да  утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају 
заузимати правилне геометријске положаје.  

Све инсталације и сви предходни  радови  морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-
наставци изолација дозвољавају се само у изузетним  случајевима, када за то постоје објективни разлози.               

Код  температура виших или нижих  од  прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите 
употребљеног основног и везног материјала. Мере  заштите не утичу на већ уговорену цену радова.        

За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, 
како неби досло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз 
сагласност  надзорног  органа, радове  довести у пројектовано  стање. Приликом  извођења својих радова, 
извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.  

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата израду 
комплетне  позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи  
транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу 
чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.      

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.    

      
1,0 Набавка и постављање једног слоја полиетиленске 

фолије, УРСА СЕЦО 500. Фолију поставити и 
слојеве залепити обострано лепљивом армираном 
акрилном траком, УРСА СЕЦО 41, по упутству 
произвођача. 
Обрачун по м2 постављене површине. 

м2 115,61     

2,0 Израда хидроизолације мокрог чвора. Изолацију 
радити преко потпуно суве и чисте подлоге и 
подићи уз зидове по детаљу пројекта (15 цм). 
Хидроизолацију извести полимерцементним 
премазима са ојачавањем углова одговарајућим 
тракама. 
Обачун по м2 изведене хидроизолације. 

м2 18,00     

3,0 Набавка и постављање лаганог самоносивог 
изолационог филца од минералне вуне, УРСА 
ЛИФ/С, дебљине 100мм. Лагани филц од 
минералне вуне поставити као термо и звучну 
изолацију преградних зидова од гипскартонских 
плоча или спуштених плафона, по детаљима и 
упутству пројектанта. 
Обрачун по м2 изведене изолације. 

м2 133,86     

 Укупно изолатерски радови:       

      
4,0 Грађевинска столарија:     
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Све браварске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену  савременог  
алата и механизације намењене овој врст радова.                                  

Сви употребљени материјали спојна и везивна средства (заштитна средства) морају бити прописаног 
квалитета - односно да поседују атесте.                                             

Пре почетка израде позиција, извођач је дужан да уради радионичке детаље и исте поднесе пројектанту на 
оверу. Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој 
документацији и овереним  радионичким детаљима.  

Браварију радити од профилисаног метала, равних и профилисаних лимова уз комбинацију са осталим  
материјалима, како већ то налазе техничка документација и оверени радионички  детаљи.                  

Код спојева разнородних материјала, извршити потребну заштиту заптивање-дихтовање, извести спољна и 
унутрашња опшивања, поставити одговарајући пројектовани оков за отварање и затварање, као и 
могућност закључавања.                 

За сво време извођења, односно  предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како  
неби  дошло  до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз 
сагласност  надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.  

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду 
и уградњу комплетне позиције  радова са комплетним  застакљивањем (набавку основног, везног и 
заштитног  материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све  хоризонталне и 
вертикалне преносе, неопходну радну скелу, сва заптивања, дихтовања, спољна и унутрашња опшивања, 
све окове, заштита и финално бојење-лакирање као и остале активности које су неопходне за квалитетно 
извођење радова).   

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену вазећих 
прописа у грађевинарству из ове области.                                    

НАПОМЕНА:                                                    

Пре израде било које позиције браварских радова мере обавезно преконтролисати на лицу места. 

Звођач је у обавези а пре израде било које позицију уради радионичке детаље и исте достави главном 
пројектанту на увид и сагласност.            

      
1,0 Израда и уградња једнокрилних врата од 

медијапана у дрвеном штоку димензија 101x215, а у 
свему као постојећ унутрашња врата на објекту. 
Обрачун по комаду врата. 

ком 4,00     

2,0 Израда и уградња једнокрилних врата од 
медијапана у дрвеном штоку димензија 81x215, а у 
свему као постојећ унутрашња врата на објекту. 
Обрачун по комаду врата. 

ком 4,00     
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3,0 Израда и уградња једнокрилних врата 
дуплошперованих у дрвеном штоку, са надсветлом 
димензија 91x205+35, а у свему као постојећ 
унутрашња врата у анексу објекта. Врата након 
уградње премазати основном бојом за дрво, 
импрегнирати, китовати и завршно офарбати емајл 
лаком у тону по избору инвеститора. 
Обрачун по комаду врата. 

ком 2,00     

4,0 Израда и уградња двокрилних врата од медијапана 
у дрвеном штоку димензија 141x215, а у свему као 
постојећ унутрашња врата на објекту. 
Обрачун по комаду врата. 

ком 1,00     

5,0 Израда и уградња једнокрилног прозора од ПВЦ 
шестокоморних профила, застакљеног трослојним 
нискоемисионим стаклом. Прозор је димензија 
90x155цм, и отвара се око хоризонталн и 
вертикалнеосе. 
Обрачун по комаду прозора. 

ком 1,00     

6,0 Израда и уградња двокрилног прозора од ПВЦ 
шестокоморних профила, застакљеног трослојним 
нискоемисионим стаклом. Прозор је димензија 
135x155цм, и оба крила се отварају око верикалне 
ос, а главно крило и око хоризонталне осе.Обрачун 
по комаду прозора. 

ком 1,00     

7,0 Израда и монтажа фасадне застакљене преграде 
која се састоји од кровне и вертукалне фасадне 
конструкције од алуминијумских норизонталних и 
вертикалних профила са термичким прекидом по 
систему "SCHUCO FW 50+" или слично. 
Са спољне стране конструкције треба да су видне 
покривне капе од алуминјума: 
На вертикалној фасади: 
-видне покривне капе ненаглашене геометрије 
(15/12мм) 
Ширина профила треба да је 50мм, а статичка 
дубина вертикалних и хоризонталних профила 
треба да се одреди прорачуном на основу 
оптерећења. 
Све елементе за фиксирање преграде, као и 
материјал за термичку и хидро изолацију по ободу 
позиције, обухватити ценом. 
Парапетно поље се израђује уградњом у профиле 
сендвич панела од поцинкованог лима испуњеног 
изолацијом, са спољном облогом од стакла. 
Уградња парапетног сендвича се мора вршити 
преко системског профила од ПВЦа. 
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Површинска обрада профила треба да одговара 
условима агресивне средине. 
Сви челични делови конструкције треба да су 
топлоцинковани (класа антикорозивне заштите Ц3), 
а видни делови треба да су бојени бојама 
намењеним за наношење на обојене метале, у тону 
по избору пројектанта. 
Застакљење: извети са термоизолационим 
нискоемисионим стакло пакетима типа 
"GUARDIAN" или слично. 
Конфигурација стакло пакета је следећа: 
-8мм FloatGlass ExtraClear, са премазом Guardian 
ClimaGuardSolar, 
-16мм међупростор, 10% ваздух, 90%аргон. 
-4.4.2 (8.76мм) LamiGlasClear. 
Парапетни делови: 
-8мм, термички обрађено стакло (ЕСГ), емајлирано 
у тону по избору пројектанта. 
Дебљину стакла одредити статичким прорачуном и 
доставити доказе о прорачуну. 
Стакло пакет мора да испуни следеће вредности: 
-Ug= 1.0W/m2K према EN673 
-Tl= 65.4% 
Rl= 26.0% 
-g= 41.0% према EN 410 

        

Отварање: у фасадну конструкцију се уграђују 
двоје двокрилних врата. Врата су од 
алуминијумских профила са термичким прекидом 
типа SCHUECO AWS 65 PASK, или слични.Оков: 
Треба да потиче од произвођача система 
алуминијумских профила и треба да одговара 
начину отварања (у складу са шемом браварије), 
димензијама и тежини отварајућег крила (што 
треба доказати каталошким подацима 
произвођача).НАПОМЕНА: Уградња свих 
елемената система мора бити у скалду са 
препорукама и типским детаљима произвођача 
система и према извођачким детаљима које мора 
израдити извођач а одобрити надзорни орган и 
инвеститор. Радити у свему по пројекту и упутству 
произвођача.Обрачун по м2 са свим потребним 
елементима за уградњу. 

м2 27,50     
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8,0 Израда и уградња једнокрилних челичних 
противпожарних и противпровалних врата класе 
Ф90 минута, димензија 100/215цм, а у свему као 
ПОС ПП1 у правоугаонику шеме столарије. Врата 
су завршно обрађена фурниром у складу са осталим 
вратима у објекту. Розета кружна посебно за кваку 
а посебно за браву. Врата снабдети механизмом за 
самозатварање и антипаник механизмом. На врата 
монтирати одговарајућу плочицу и приложити 
атест у складу са СРПС У.Ј1.160. 
Обрачун по комаду врата. 

ком 1,00     

9,0 Набавка и постављање ковањем или шрафљењем 
ОСБ плчоча дебљине 15мм преко постојеће дрвене 
конструкције, а као подлоге за постављање завршне 
обраде пода. Плоче се постављају на додир. По 
потреби поставити дрвене или металне подлошке 
да би се добила равна површина. 
Обрачун по м2 монтираних ОСБ плоча. 

м2 615,94     

10,0 Набавка и уградња двокрилних клизних врата од 
профила од пластифицираног алуминијума са 
испуном од лексана. Преко лексана поставити 
штампану фолију која улази у цену. Врата се 
постављају као маска електро ормана на улазу у 
објекат. Пластификација по РАЛу по избору 
пројектанта ентеријера. Врата су димензија 
300/180цм. 
Обрачун по комаду. 

ком. 1,00     

11,0 Поправка постојећих унутрашњих дрвених врата на 
објекту. По потреби извршити анпасовање, 
штеловање, замену друкера и шилдова, замену 
брава, поправку завршне обраде. 
Обрачун по комаду поправљених врата. 

ком. 15,00     

 Укупно грађевинска столарија:       

      
5,0 Браварски радови:     

      
Све радове на челичној конструкцији извести са одговарајућом  стручном радном снагом, уз пуну примену  
савременог  алата и механизације намењене овој врсти радова.                    

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног 
квалитета - односно да поседује атесте. Пре почетка израде позиција извођач је дужан да уради 
радионићке детаље  и исте поднесе пројектанту на оверу. Важеће атесте морају да поседују и мајстори 
вариоци за одређене врсте радова  
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Конструкцију извести у свему према  техничкој  документацији статичком прорачуну и радионичким 
детаљима, уз обавезну употребу савремених метода за спречавање деформисања приликом варења. Места 
спајања и заваривања морају  бити  сува, чиста односно без трагова страних примеса.  Контролу  варова 
вршити једном од метода по захтеву надзорног органа. Основну заштиту конструкције извршити у 
радионици, по монтажи конструкције изврсити још једну заштиту, а затим исту фарбати два пута бојом за 
челик.          

За сво време извђјења радова, односно до предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све потребне 
мере,  како  неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до  оштећења извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.                  

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду 
комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  транспорт, 
израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, радну и по потреби 
конструктивну скелу, трошкове контроле варова, заштиту и фарбање конструкције, као и остале  
активности  које су неопходне за квалитетно извођење радова).           

Јединачном ценом радова обухваћени су сви анкери, анкер кутије као и остале везне елементе, како оне на 
самој конструкцији тако и оне које се угрђјују у бетон.                   

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 
важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.      

      
1,0 Набавка, израда и постављање стубова топле везе 

приземља заједно са кровном конструкцијом од 
подвлака и ребара, као и постављање спрегова. 
Конструкцију израдити од челичних носача, 
лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, 
анкера и слично, по пројекту, детаљима, статичком 
прорачуну и упутству пројектанта. Спојеве и 
варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре 
уградње елементе очистити од корозије и прашине, 
нанети импрегнацију и основну боју, по завршеној 
монтажи поправити је. У цену улазе и анкери, 
завртњи, подлошке, скела, дизалица, као и 
атестирање конструкције и варова. Након 
завршетка конструкцију премазати 
експандирајућим ватроотпорним премазима класе 
60минута. 
Обрачун по кг уграђеног челика. 

кг 630,00     

2,0 Израда и монтажа металне подконструкције као 
слепих штокова и надвратника за уградњу преграда 
и врата. Подконструкцију направити од кутијастих 
профила међусобним варењем и анкеровањем у 
носеће елементе, по детаљима и упутству 
пројектанта. Кутијасте профиле очистити и 
премазати минијум бојом, два пута, и после 
уградње поправити. У цену улазе кутијасти 
профили, анкери и сав други потребан материјал. 
Обрачун по кг челика. 

кг 270,00     
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3,0 Израда и постављање рама за отирач обуће са 
гуменим уметком, димензија 120x140 цм. Од инокс 
Л профила 50/30x5мм израдити рам и уградити у 
нивоу пода, по датим детаљима. У цену улази и 
гумени уметак. 
Обрачун по комаду отирача. 

ком 1,00     

5,0 Набавка и монтажа кровних панела типа 
ТРИМОТЕРМ СНВ тс 120, а у свему према 
упутству произвођача. У цену улазе, набавка 
материјала, уградња, скела, дизалица, као и сви 
лимарски делови за спојеве крова и назитка, и 
осталих слабих тачки.Обрачун по м2 крова. 

м2 10,50     

 Укупно браварски радови:       

      
6,0 Лимарски радови:     

      
Све лимарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог 
алата и механизације намењене овој врсти радова.                                    

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити прописаног 
квалитета односно да поседују атесте.  

Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз обавезну 
примену савремених метода за спајање-настављање лима.  Термоизолација у сендвичу лима мора имати 
одговарајући дистанцер-дистанцер који  одговара намени сендвича. Лим мора  бити  заштићен 
(поцинковани, пластицифиран, бојен) онакав какав се захтева техничком  документацијом. Изведени 
радови морају својом дужином и површином да задржавају, код истих позиција, правилан геометријски 
облик. Сви изведени лимарски  радови  морају у потпуности да служе пројектованој намени. На местима 
где је лим у директном додиру са другим материјалима (бетом, опека и сл.) исти се мора заштитити: 
премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који су непосредно у додиру са лимом морају бити од 
истородног материјала.   

За сво време извођења, односно до предаје објекта извођач је дужан да предузме све потребне мере, како  
неби  дошло до оштећења ових радова. а ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз 
сагласност надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.                                                                            
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата израду 
комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  транспорт, 
израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну радну скелу, тражену 
заштиту на споју са другим  материјалима, термоиспуне код сендвича и остале активности које су 
неопходне за квалитетно извођење радова).         

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.         
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1,0 Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, РШ 
до 50 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних 
цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм 
и да се залетују калајем од најмање 40%. 
Поцинковане обујмице са држачима поставити на 
размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити 
украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида 
минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по детаљу. 
Обрачун по м1 олучне цеви. 

м1 3,50     

2,0 Опшивање надзидака и атике поцинкованим 
лимом, развијене ширине до 120 цм, дебљине 0,60 
мм. Окапницу препустити за 3 цм. Опшивање 
извести према детаљима и упутству пројектанта. 
Испод лима поставити слој тер папира, који улази у 
цену опшивања. 
Обрачун по м1 надзитка. 

м1 6,60     

3,0 Израда и монтажа лежећих правоугаоних олука од 
пластифицираног поцинкованог лима, развијене 
ширине до 125 цм. Олуке спајати на преклоп 
силиконским китовима одговарајуће намене. 
Обрачун по м1 олука. 

м1 6,60     

 Укупно лимарски радови:       

      
7,0 Стаклорезачки радови:     

      
1,0 Набавка и постављање огледала полукристал, 

дебљине 6мм, увозно. Огледала поставити по 
пројекту и детаљима. 
Обрачун по м2 огледала. 

м2 20,00     

 Укупно стаклорезачки радови:     119.680,00 

      
8,0 Керамичарски радови:     

      
Све керамичарске  радове  извести са одговарајуцом  стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                             

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног  
квалитета, односно да поседују атесте.  

Радови се морају извести  квалитетно у свему  према  важецим прописима, стандардима и техничкој 
документацији. Класа, намена и квалитет плочица одређен је техничком документацијом Боју и начин 
полагања одређује пројектант. Сва инсталација која није видна има се положити и испитати пре полагања 
плочица. За постављање плочица на лепку, подлога мора  бити, чиста, чврста, равна, са правилним и 
оштрим ивицама. Урађене површине морају заузимати правилне геометријске положаје. 
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Током рада, где се то захтева, уградити дилатационе траке.   

Код  температура  нижих или виших од прописаних, уколико  се радови изводе, предузети мере заштите 
употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за 
истим. Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова.                                                 

За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како  
неби  дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења, извођач ће о свом трошку, уз 
сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.                                                                          
Приликом извођења својих радова извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.              

   

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду 
комплетне позиције радова (набавка  основног, везног и материјала  за  заштиту, спољни и унутрашњи  
транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне  преносе, неопходну  радну  скелу, 
уградњу  дилатационих  трака, чишћење и остале  активности које су неопходне за квалитетно извођење 
ових радова).                                Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и 
исти неискључује примену вазећих прописа у грађевинарству из ове области.        

      
1,0 Постављање зидних  керамичких плочица, 

димензија 20x43 цм, на лепак. Плочице I класе, 
европске производње, лепити лепком у слогу фуга 
на фугу. По потреби ивице плочица ручно 
добрусити. Обложене површине морају бити равне 
и вертикалне. Угаоне спојеве извести геровањем. 
Постављене плочице фуговати у тону по избору 
аутора и очистити пиљевином. У цену улази сав 
потребан рад и материјал, све непотребно оштећене 
плочице ће се преко записника надзорног органа 
наплатити од извођача радова 
Обрачун по м2 постављених плочица. 

м2 66,88     

Набавка увозних  плочица I класе,  димензија 
20x43 цм. Керамику набавити и допремити на 
градилиште. За набавку плочица су обезбеђена 
резервисана средства и предвиђена цена је иста 
за све понуђаче. 

м2 70,00 2.900,00 203.000,00 

2,0 Постављање подне гранитне керамике, димензија 
30x60 цм, на лепак. Гранитну керамику  I класе, 
европске производње, лепити лепком у слогу по 
избору аутора. Подлогу претходно припремити и 
полагање извести равно. Постављене плочице 
фуговати и под очистити пиљевином.  У цену улази 
сав потребан рад и материјал, све непотребно 
оштећене плочице ће се преко записника надзорног 
органа наплатити од извођача радова. 
Обрачун по м2 пода. 

м2 12,00     
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Набавка увозних подних гранитних плочица I 
класе,  димензија 30x60 цм, класе 
противклизности R10. За набавку плочица су 
обезбеђена резервисана средства и предвиђена 
цена је иста за све понуђаче. 

м2 16,00 3.400,00 54.400,00 

3,0 Постављање сокле од гранитне керамике, висине  
12 цм. Гранитну керамику поставити на лепак за 
плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. 
Постављене плочице фуговати и соклу очистити на 
угловима спојеве геровати. Гранитна керамика је I 
класе, европске производње, и лепи се лепком у 
слогу фуга на фугу. Приликом пријема керамике 
надзор и извођач сачињавају записник, сва 
непотребно оштећена керамика ће се на основу 
записника надзорног органа наплатити од 
извођача.Обрачун по м1 сокле. 

м1 3,00     

4,0 Набавка и постављање угаоних лајсни од 
елоксираног алуминијума у боји керамике на свим 
спољашњим угловима сучељавања зидова са 
облогом од керамичких плочица. Лајсне поставити 
право, без таласа и у равни са плочицама. 
Oбрачун по м1 лајсне. 

м1 20,00     

5,0 Облагање подова  каменим плочама, различитих 
димензија, на лепак. Камене плоче  I класе, лепити 
лепком у слогу по избору аутора, на додир. 
Подлогу претходно припремити и полагање извести 
равно. У цену улази сав потребан рад и материјал, 
све непотребно оштећене плоче ће се преко 
записника надзорног органа наплатити од извођача 
радова. Након постављања под избрусити и 
исполирати. 
Обрачун по м2 постављеног пода. 

м2 106,70     

Набавка камених подних плоча I класе,  
различитих димензија. Плоче набавити и 
допремити на градилиште. За набавку плочица 
су обезбеђена резервисана средства и предвиђена 
цена је иста за све понуђаче. 

м2 117,00 7.800,00 912.600,00 

6,0 Облагање степеника (чело и газиште) каменим 
плочама, на лепак. Камене плоче  I класе, лепити 
лепком у слогу по избору аутора, на додир. 
Подлогу претходно припремити и полагање извести 
равно. У цену улази сав потребан рад и материјал, 
све непотребно оштећене плоче ће се преко 
записника надзорног органа наплатити од извођача 
радова. Након постављања под избрусити и 
исполирати. 
Обрачун по м1 обложеног степеника. 

м1 18,00     
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Набавка камених плоча за облагање степеника I 
класе,  различитих димензија. Плоче набавити и 
допремити на градилиште. За набавку плочица 
су обезбеђена резервисана средства и предвиђена 
цена је иста за све понуђаче. 

м1 20,00 9.400,00 188.000,00 

7,0 Облагање зидова каменим плочама, различитих 
димензија, на лепак.Камене плоче I класе, лепити 
лепком у слогу по избору аутора, на додир. 
Подлогу претходно припремити и полагање извести 
равно. У цену улази сав потребан рад и материјал, 
све непотребно оштећене плоче ће се преко 
записника надзорног органа наплатити од извођача 
радова. 
Обрачун по м2 постављеног пода. 

м2 36,00     

Набавка камених плоча I класе,  различитих 
димензија. Плоче набавити и допремити на 
градилиште. За набавку плочица су обезбеђена 
резервисана средства и предвиђена цена је иста 
за све понуђаче. 

м2 40,00 9.400,00 376.000,00 

8,0 Облагање сокле висине 10цм каменим плочама, на 
лепак. Камене плоче I класе, лепити лепком на 
додир. Подлогу претходно припремити и полагање 
извести равно. У цену улази сав потребан рад и 
материјал, све непотребно оштећене плоче ће се 
преко записника надзорног органа наплатити од 
извођача радова. 
Обрачун по м1 постављене сокле. 

м1 66,70     

Набавка камених плоча I класе. Плоче набавити 
и допремити на градилиште. За набавку 
плочица су обезбеђена резервисана средства и 
предвиђена цена је иста за све понуђаче. 

м1 70,00 2.700,00 189.000,00 

 Укупно керамичарски радови:       

      
9,0 Подополагачки радови:     

      
1,0 Изравњавање постојеће подлоге масом за 

изравњавање. Подлогу очистити и нанети 
одговарајући прајмер, затим излити масу за 
изравњавање, да чврсто и трајно веже за 
подлогу.Нанета маса мора да има потребну 
отпорност на притисак (минимум 30МРа). Подлогу 
обрусити и опајати. 
Обрачун по м2 обрађене површине. 

м2 163,10     
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2,0 Набавка и постављање пода од итисона у плочама 
димензија 60x60 цм. Итисон поставити преко 
претходно припремљене подлоге и то лепљењем на 
противклизни лепак, да би у току експлоатације 
било могуће мењање плоча. Плоче сложити по 
слогу који одреди пројектант. Итисон је типа 
ЛИБРА ГРОВЕС произвођач Армстронг, или 
сличан, по одобрењу пројектанта ентеријера. 
Обрачун по м2 постављеног итисона. 

м2 163,10     

3,0 Постављање висококвалитетног ламелираног  
паркета, дебљине 14мм, лепљењем за подлогу. 
Поставити троламелни трослојни паркет типа 
Tarkett Salsa,  у тону по избору пројектанта -  
IVORY, димензија 2283*194*14мм, са комплетном 
завршном површинском обрадом и лакиран у седам 
слојева  Proteco UV Strong лаком, са специјалном  
Aquagard заштитом на краћим странама. Паркет је 
укупне дебљине 14мм, горњи слој племенито дрво 
3,6мм, систем закључавања дасака T-lock. Подлогу 
добро усисати, тако да остане чиста за наношење 
прајмера. На тако очишћену подлогу нанети 
прајмер за скупљање преостале фине прашине и 
везивање самонивелишуће масе. Након што се 
прајмер осуши , нанети слој самонивелишуће масе 
у просечној дебљини 3мм, како би се добила глатка 
подлога за поставку паркета.Уколико се утврди да 
је влажност подлоге на задовољавајућем нивоу 
2,5% по CM методи, отпочети са монтажом 
паркета. Паркет се поставља преко 
двокомпонентног полиуретанског лепка, у слогу 
према избору пројектанта ентеријера. По обиму 
поставити фурнирану соклу висине 80мм у дезену 
постављеног паркета која се посебно наплаћује. 
Ламелирани паркет унети, распаковати и оставити 
24 сата да се аклиматизује у атмосфери просторије. 
Лепак мора бити квалитетан и стабилан на бази 
епоксида, наносити га равномерно по упутству 
произвођача. 
Обрачун по м2 постављеног пода. 

м2 279,47     

Набавка висококвалитетног ламелираног  
трослојан паркет Tarkett Salsa, у тону по избору 
пројектанта, трослојни, троламелни димензија 
2283x194x14мм, са комплетном завршном 
површинском обрадом. Паркет набавити и 
допремити на градилиште. 
Обрачун по м2. 
За набавку паркета су обезбеђена резервисана 
средства и предвиђена цена је иста за све 
понуђаче. 

м2 294,00 3.250,00 955.500,00 
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4,0 Набавка и постављање висококвалитетног ламината 
дебљине 10мм, класе 33, са обореним ивицам и 
монтажом на дупли клик, постављањем преко 
одговарајућег филца. Ламинат поставити према 
упутству произвођача. Дезен и слог одобрава 
пројектант ентеријера. По обиму поставити 
фурнирану соклу висине 60мм у дезену 
постављеног ламината која улази у цену. Ламинат 
унети, распаковати и оставити 24 сата да се 
аклиматизује у атмосфери просторије.Обрачун по 
м2 постављеног пода. 

м2 704,39     

5,0 Набавка и  постављање профилисане фурниране 
сокле у квалитету и десену паркета, висине до 8цм, 
дебљине 22 мм, на саставу пода и зидова, Соклу 
урадити, профилисати и фурнирати у дезену 
паркета, по датим детаљима од првокласног, правог 
и сувог тврдог дрвета, а сучељавања геровати. На 
сваких 80 цм соклу причврстити за зид, месинганим 
холшрафовима са типловима. Соклу лакирати у 
тону по избору пројектанта ентеријера. У случају 
да дезен паркета буде на бази храста или букве 
предвидети соклу од истог дрвета без фурнирања, 
само са лакирањем. 
Обрачун по м1 уграђене сокле.                                

м1 276,30     

6,0 Набавка и  постављање профилисане 
алуминијумске сокле у профилацији по избору 
пројектанта, висине до 8цм, дебљине 22 мм, на 
саставу пода и зидова. На сваких 80 цм соклу 
причврстити за зид, инокс холшрафовима са 
типловима. 
Обрачун по м1 уграђене сокле.                                

м1 100,30     

 Укупно подополагачки радови:       

      
10,0 Сувомонтажни радови:     

      
Све сувомонтажне радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог 
алата намењеног овој врсти радова.                                                

Сви уптребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног  
квалитета  односно  да поседују атесте.                                                                                                                    
Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији и 
овереним извођачким детаљима.                                                   

Начин и правац постављања спуштеног плафона радити у свему према опису и детаљима из пројекта, а уз 
обавезну сагласност пројектанта. Узорке плафона и лајсни обавезно доставити на сагласност пројектанту. 
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За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како  
неби  дошло до оштећења ових радова. А ако  ипак и дође  до  оштећења извођач ће о свом трошку, уз 
сагласност  надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.                        

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена радова обухвата 
израду и уградњу комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и заштитног материјала, спољни 
и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне  и  вертикалне  преносе, неопходну 
радну скелу као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова.       

Обрачун се врси по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата 
комплетну израду позиције радова, (набавку основног везног и материјала за заштиту, спољни и 
унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање мере заштите, све хоризонталне и вертикалне 
преносе, неопходну радну скелу, уградњу дилатационих трака, уградњу сокл лајсни, чишċење и остале 
активности неопходне за квалитетно извођење ових радова.                                                                                                                                                          
Овај опис је саставни део сваке појединацно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важеċих прописа у грађевинарству из ове области.        

   

1,0 Израда спуштеног плафона са челичном под-
конструкцијом у истом нивоу и облагање гипс 
картонским плочама ГКБ 12,5 мм, систем Кнауф 
Д113. Подконструкцију поставити у истом нивоу од 
носивих и монтажних профила ЦД 60x27 мм 
причвршћених висилицама за носиви плафон и 
обложити гипс картонским плочама по пројекту и 
упутству произвођача. Саставе обрадити масом за 
испуну и бандаж тракама по упутству произвођача. 
У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 постављене површине. 

м2 620,00     

импрегнираних плоча ГКБ-И 12,5 мм м2 15,00     

2,0 Израда вертикалне денивелације висине до 400 мм 
спуштеног плафона, са израдом додатне челичне 
подконструкције и облагање гипскартонским 
плочама дебљине 12,5 мм, систем Кнауф. 
Подконструкцију израдити од носивих профила ЦД 
60x27 мм и монтажних поцинкованих профила ЦД 
60x27 мм причвршћених Нониус елементима и 
директним држачима за носиви плафон и обложити 
гипс картонским плочама, по пројекту и упутству 
произвођача. Саставе обрадити масом за испуну и 
бандаж тракама по упутству произвођача. 
Обрачун по м1 изведене денивелације. 

м1 100,00     

висине 200 мм м1 120,00     
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3,0 Облагање зидова гипскартонским плочама ГКБ 
дебљине 12,5 мм, са израдом металне 
подконструкције причвршћене за ноиви зид, систем 
Кнауф W623. Металну потконструкцију израдити 
од поцинкованих профила УД 30x27 мм и ЦД 
60x27 мм, а по пројекту и упутству произвођача, 
испунити минералном вуном што се посебно 
наплаћује и обложити гипс каронским плочама. 
Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по 
упутству произвођача. У цену улази и радна 
скелаОбрачун по м2 постављене површине. 

м2 48,00     

4,0 Израда маске за суфитно светло од гипскартонских 
плоча, развијене ширине до 45цм. Маску извести у 
свему према детаљу из пројекта ентеријера. 
Обрачун по м1 изведеног суфита. 

м1 182,00     

5,0 Израда преградног зида дебљине 125 мм, 
једнострука метална подконструкција обложена 
обострано двоструким импрегнираним гипс 
картонским плочама ГКБ-И 12,5мм, систем Кнауф 
W111. Преградни неносив зид израдити од 
поцинкованих профила ЦW 75, поставити 
минералну вуну која се посебно наплаћује, и 
обложити гипс картонским плочама, по пројекту и 
упутству произвођача. Саставе обрадити масом за 
испуну и бандаж тракама по упутству произвођача. 
У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 зида. 

м2 56,50     

зид д=125 мм, профил ЦW 75,обострано двоструке 
КГБ 12,5 мм 

м2 39,50     

6,0 Израда преградног зида дебљине 150 мм, 
једнострука метална подконструкција обложена 
обострано троструким ватроотпорним гипс 
картонским плочама ГКФ 12,5мм, систем Кнауф 
W112. Преградни неносив зид израдити од 
поцинкованих профила ЦW 75, поставити камену 
вуну тежине 100 кг/м3, и обложити двоструким 
ватроотпорним гипс картонским плочама, по 
пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити 
масом за испуну и бандаж тракама по упутству 
произвођача. Разред ватроотпорне заштите Ф 120. 
У цену улази и радна скела и камена вуна, као и 
атест у складу са СРПСом. 
Обрачун по м2 зида. 

м2 13,00     
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7,0 Облагање челичних стубова  гипс картонским 
плочама, ГКБ дебљине1x12,5 мм. Металну 
подконструкцију израдити од поцинкованих 
профила, причвршћених вијцима, типловима и 
висилицама, а по пројекту и упутству произвођача. 
Поставити минералну вуну дебљине 50 мм, а затим 
поставити и причврстити гипскартонске плоче, 
Саставе обрадити масом за испуну фуга и бандаж 
траком, по упутству произвођача. У цену улази и 
радна скела. 
Обрачун по м2 развијене постављене површине. 

м2 12,00     

8,0 Постављање носача WТ 150 за писоар са уградним 
вентилом, систем КНАУФ W221. Носач од 
челичних поцинкованих профила за једнострано 
вешање, подесив по висини и ширини, поставити у 
зидној шупљини. Максимално оптерећење до 150 
кг. Монтира се са елементом за учвршћење цеви, 
монтажним носачем за вентил и обујмицом одводне 
цеви. Носач поставити по упутству 
произвожача.Обрачун по комаду носача писоара. 

ком 2,00     

9,0 Постављање носача WТ 150 за умиваоник са 
стојећом батеријом, систем КНАУФ W221. Носач 
од челичних поцинкованих профила за једнострано 
вешање, подесив по висини и ширини, поставити у 
зидној шупљини. Максимално оптерећење до 150 
кг. Монтира се са елементом за учвршћење цеви, 
монтажним носачем за угаоне вентиле и обујмицом 
одводне цеви. Носач поставити по упутству 
произвожача. 
Обрачун по комаду носача умиваоника. 

ком 6,00     

10,0 Постављање поцинкованог-перфорираног 
заштитника ивица. Профил од поцинкованог лима 
дебљине 0,5 мм и ширине профила 25x25 мм, 
поставити по упутству пројектанта. 
Обрачун по м1 заштићене ивице. 

м1 422,00     

11,0 Израда спуштеног плафона са поцинкованом под-
конструкцијом ПРЕЛУДЕ 20мм АЛ МАТ, у истом 
нивоу и испуном од минералних плоча типа 
Армстронг GRAPICS 17мм са упуштеном ивицом. 
Подконструкцију поставити у истом нивоу од 
носивих и монтажних профила причвршћених 
висилицама за носиви плафон и испунити 
минералним плочама по пројекту и упутству 
произвођача. Схема слагања по упутству 
пројектанта. У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 постављене површине. 

м2 160,00     
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12,0 Набавка и уградња плоча типа Армстронг 
ОПТИМА 15мм, са упуштеном ивицом, на 
претходно монтирану подконструкцију која се 
посебно обрачунава. Подконструкцију испунити 
минералним плочама упутству произвођача.  У 
цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 постављене површине. 

м2 364,37     

13,0 Набавка и уградња ревизија за гипскартонске 
облоге типа КНАУФ или сличних. Ревизије 
монтирати према упутству произвођача на местима 
назначеним у пројекту или по договору са 
пројектантом или надзорним органом. Ревизија је 
димензија 40/40цм. 
Обрачун по комаду уграђене ревизије. 

ком 12,00     

Димензија 100/140цм. ком 1,00     

 Укупно сувомонтажни радови:       

      
11,0 Молерско фарбарски радови:     

      
Сви молерскофарбарски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну 
примену савремених алата и механизације намењене овој врсти радова.                  

Сви употребљени материјали, спојна, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета, 
односно да поседују атесте.                                                      

Радови се морају извести квалитетно у свему  према  важећим прописима, стандардима и техничкој  
документацији.   

Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наносења завршног слоја подлогу 
припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. Покривни премази 
морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно не припрема извршити 
гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су према својој 
намени отпорни, да нису  штетни по здравље, да неделују агресивно на материјале  са  којима су у додиру, 
да обрађене површине имају оштре додирне ивице. Одступања у боји и тону су недопустива.  

Код температура нижих или виших  од  прописаних, уколико се радови изводе предузети мере за заштиту 
употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. Мере заштите 
неутичу на већ уговорену цену радова.    

За све време извођења односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како  
неби  дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође  до  оштећења ових радова извођач ће о свом 
трошку уз сагласност надзорног органа радови извести у пројектовано стање. Приликом извођења својих 
радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува  и сачува од оштећења.     

 По потреби пре израде молерско-фарбарских радова нанети одговарајућу подлогу.  
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Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата 
комплетну израду позиције радова (набавку  основног, везног и материјала  за  заштиту, материјала за 
глетовање и за импрегнацију,  спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање, мере 
заштите све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности 
које су неопходне за квалитетно извођење ових радова).                                                                                                                               
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важечих прописа у грађевинарству из ове области.      

   

1,0 Глетовање фино малтерисаних, као и гипс 
картонских плафона, дисперзивним китом. 
Површине обрусити, очистити и извршити 
неутрализовање. Прегледати и китовати мања 
оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући 
дисперзивни кит три пута. 
Обрачун по м2 глетоване површине 

м2 735,00     

зидова м2 343,00     

2,0 Стругање и глетовање старих зидова и плафона, 
емулзионим китом. Све површине остругати и 
опрати, а затим обрусити, очистити и извршити 
импрегнацију. Прегледати и китовати мања 
оштећења и пукотине. Китовати и глетовати 
емулзионим китом први пут. Све површине фино 
пребрусити и глетовати емулзионим китом други 
пут. 
Обрачун по м2 глетоване површине. 

м2 820,00     

Акрилним китом. м2 411,00     

3,0 Бојење глетованих зидова и плафона дисперзивним 
бојама у класи ЈУПОЛ ГОЛД, по избору 
пројектанта, са наношењем подлоге по потреби. 
Све површине брусити, импрегнирати и китовати 
мања оштећења. Предбојити и и справити 
тонираним дисперзионим китом, а затим бојити 
дисперзивном бојом у тону по избору пројектанта 
ентеријера први и други пут. 
Обрачун по м2 обојене површине. 

м2 5.862,00     

Бојама у класи Оикос м2 500,00     

Акрилном бојом м2 411,00     

Израда молерске технике и сл. у класи Оикос м2 350,00     



- Страна 59 од 70 - 
 

 

4,0 Бојење старих ограда, бојом за метал типа рустик. 
Очистити постојећу ограду физичким и хемијским 
средствима, и импрегнирати. После наношења 
првог слоја боје за метал, китовати и брусити. 
Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору 
нвеститора. Боје су у класи Оикос.Обрачун по м2 
површине пројекције ограде. 

м2 59,40     

5,0 Бојење цеви за грејање бојом за радијаторе. Пре 
бојења метала скинути корозију хемијским и 
физичким средствима, а затим све површине 
брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију 
и основну боју, а затим бојити два пута бојом за 
радијаторе у тону по избору инвеститора. 
Обрачун по м1 обојених цеви. 

м1 100,00     

6,0 Бојење радијатора бојом за радијаторе. Пре бојења 
метала скинути корозију хемијским и физичким 
средствима, а затим све површине брусити и 
очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и 
основну боју, а затим бојити два пута бојом за 
радијаторе у тону по избору инвеститора. 
Обрачун по м2 обојених радијатора (фронтална 
пројекција радијатора). 

м2 80,00     

 Укупно молерско-фарбарски радови:       

      
12,0 Ролетнарски радови:     

      
1,0 Израда и монтажа платнених ролетни типа ВИПОЛ 

или сличних. Ролетне израдити по детаљима и 
упутсву пројектанта, и опремити их механизмом за 
повлачење и подизање. Ролетне су димензија 
270x270 цм. 
Обрачун по комаду ролетне 

ком 7,00     

Ролетне са електронским системом за повлачење и 
подизање уз помоћ електромотора и даљинског 
управљача 

ком 1,00     

2,0 Израда и монтажа платнених ролетни типа ВИПОЛ 
или сличних. Ролетне израдити по детаљима и 
упутсву пројектанта, и опремити их системом за 
повлачење и подизање. Ролетне су димензија 
60+140+60x270 цм. 
Обрачун по комаду ролетне 

ком 11,00     

Ролетне са електронским системом за повлачење и 
подизање уз помоћ електромотора и даљинског 
управљача 

ком 1,00     
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3,0 Израда и монтажа платнених ролетни типа ВИПОЛ 
или сличних. Ролетне израдити по детаљима и 
упутсву пројектанта, и опремити их механизмом за 
повлачење и подизање. Ролетне су димензија 
140x270 цм. 
Обрачун по комаду ролетне 

ком 8,00     

4,0 Израда и монтажа платнених ролетни типа ВИПОЛ 
или сличних. Ролетне израдити по детаљима и 
упутсву пројектанта, и опремити их механизмом за 
повлачење и подизање. Ролетне су димензија 
250x300 цм. 
Обрачун по комаду ролетне 

ком 4,00     

 Укупно ролетнарски радови:       

      
      
13,0 Разни радови:     

      
1,0 Замена постојеће инсталације водовода и 

канализације у мокром чвору у приземљу. Све 
извести ПДР, односно ПВЦ цевима. Мокри чворови 
се састоје од две клозетске шоље, једног писоара, 
два умиваоника, два проточна бојлера и три подна 
хромирана сливника. У цену урачунати и 
неопходне вентиле и ек вентиле.Све извести у 
складу са правилима струке. 
Обрачун паушално. 

паушал 1,00     

2,0 Набавка и уградња надградних умиваоника са 
орамрићем и стојећом једноручном батеријом за 
топлу и хладну воду. Умиваоници са ормарићем у 
свему као постојећи на објекту. У цену урачунати и 
демонтажу постојећих. 
Обрачун по комаду комплета. 

ком 13,00     

3,0 Набавка и уградња конзолне клозетске шоље у 
комплету са уградним водокотлићем типа 
GEBERIT DUOFIX или сличан. Типка стаклена по 
избору пројектанта ентеријера.Клозетска даска од 
АБСа. Све монтирано и пуштено у функцију. 
Обрачун по комаду конзолне клозетске шоље. 

ком 2,00     

4,0 Набавка и уградња писоара у комплету са потисним 
испирачким вентилом. Писоар мора одобрити 
пројектант ентеријера. 
Обрачун по комаду уграђеног писоара. 

ком 1,00     
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5,0 Набавка и уградња проточних нискомонтажних 
бојлера капацитета 10л. Све повезано и пуштено у 
функцију. 
Обрачун по комаду уграђеног бојлера. 

ком 2,00     

6,0 Набавка и премазивање зидова премазима против 
влаге и шалитре типа SIKA GUARD или слично, 
све према упутству произвођача. Извођач и надзор 
заједнички пописују површине које је неопходно 
штитити на овај начин и сачињавају записник о 
томе. 
Обрачун по м2 премазане површине. 

м2 78,00     

7,0 Набавка и монтажа фолије штампане у дезену по 
избору инвеститора  на врата лифта (са спољашње 
и унутрашње стране). 
Обрачун по м2 уграђене фолије. 

м2 20,00     

8,0 Довођење у безнапонско стање постојеће 
инсталације система детекције и дојаве пожара у 
објекту. Цемонтажа постојећих детектора пожара и 
делимична демонтажа припадајућих каблова и 
бужира. По завршеној демонтажи записнички 
предати демонтирани материјал инвеститору, а 
након завршених радова све поново монтирати на 
нове позиције. 
Обрачун по сату рада високо квалификоване радне 
снаге. 

h 180,00     

9,0 Набавка и уградња Лед трака 3528, топло бела 
120LED/1m, 9,6W/m, 12VDC радни напон. 
Обраћун по м1 уграђене траке. 

м1 144,00     

10,0 Набавка и уградња Напајања за Лед траке 250W, 
12V. 
Обрачун по комаду. 

ком 12,00     

11,0 Испорука и полагање инсталационих каблова са 
бакарним проводницима, изолацијом од умреженог 
полиетилена и плаштом од слабо-гориве 
безхалогене мешавинена бази полиолефина за 
инсталације осветљења и прикључница. Каблови се 
полажу у зид испод облоге зидова, директно на зид 
или таваницу, или у простору спуштеног плафона, 
мањим делом кроз инсталационе цеви, са свим 
рачвањима и повезивањима. 

        

N2XH-Ј      3x1,5 mm2 м1 100,00     

N2XH-Ј      3x2,5 mm2 м1 70,00     

N2XH-J      5x2.5 mm2 м1 50,00     
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12,0 Набавка и уградња Модуларни сет састављен од: 
Дозна прирубница и маска 
2 x ''šuko II'' са заштитним контактом, 16A, 250 V, 
(2M) 
1 x мрежна утичница завршна, (1M) 
Moдуларна TV утичница завршна (1М). 
Произвођаћа ЛЕГРАНД 
Обрачун по комаду. 

ком 8,00     

13,0 Набавка и уградња Подне модуларне кутије са 
поклопцем састављене од: 4 x ''šuko II'' са 
заштитним контактом, 16A, 250 V, (2M) 
4 x мрежна утичница завршна, (1M) 
Произвођаћа ЛЕГРАНД 
Обрачун по комаду. 

ком 4,00     

14,0 Набавка и уградња Подне модуларне кутије са 
поклопцем састављене од: 4 x ''šuko II'' са 
заштитним контактом, 16A, 250 V, (2M) 
2 x мрежна утичница завршна, (1M) 
Произвођаћа ЛЕГРАНД 
Обрачун по комаду. 

ком 3,00     

15,0 Рад ВК електричара по сату. сат 60,00     

16,0 Набавка и уградња Модуларни сет састављен од: 
Дозна прирубница и маска 
2х тастер склопка једнополна, 10 A, 250 V, (1М) 
Произвођаћа ЛЕГРАНД 
Обрачун по комаду. 

ком 6,00     

17,0 Набавка и уградња Модуларни сет састављен од: 
Дозна прирубница и маска 
3х тастер склопка једнополна, 10 A, 250 V, (1М) 
Произвођаћа ЛЕГРАНД 
Обрачун по комаду. 

ком 8,00     

18,0 Набавка и уградња Плафонске уградне  линијска 
светиљка типа ЛЦ 3576 LED панел или слична. 
Беле боје розетне, Ø180мм, висине 100мм, 12W, 
IP44, 230Vac 

ком 10,00     

19,0 Набавка и уградња уградне ЛЕД светиљка са опал 
дифузором, типа 010401 или слична по избору 
пројектанта ентеријера. Димензија 60/620цм, топло 
бела, у степену заштите IP20. 

ком 20,00     
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20,0 Набавка и уградња Електричне топлотне пумпе 
производ LG multi F DX инвертер, или еквивалент,  
која се састоји од спољашње инвертер јединице и 
унутрашњих зидних јединица за седам просторија у 
приземљу објекта.Спољашња јединица капацитета 
хлађења 18,5kW, капацитета грејања 18,7 kW, 
инсталисана снага 5,7kW, 400V, димензија уређаја 
ш/в/д 950/1380/330 mm,тежина 108kg, фреонски 
прикључци Ø9,52/19,06 mm, укупна максимална 
дужина фреонских цевовода 145m, максимална 
дужина главног вода 55m, максимална дужина 
огранка ( Branch Piping) je 90m, максимална дужина 
појединачног огранка је 15m, максимална висинска 
разлика између спољашње и унутрашње јединице је 
30 m, максимална висинска разлика између две 
унутрашње јединице је 15mm, радни опсег: 
хлађење од -10°C do 48°C,  грејање од -18°C до 
18°C, одвод кондензата Ø30mm, радни флуид 
R410A. Позицијом обухватити нисаче клима 
јединице, повезивање и пуштање у рад.FM57AH са 
фазном заштитом и склопком. 

ком 1,00     

21,0 Унутрашње зидне клима јединице, капацитет 
хлађења 2,64kW, капацитет грејања 2,93kW, напон 
220V , 0,15A , 50Hz, проток ваздуха 420/390/360 
m3/h, ниво звучног притиска 33/30/27dB,  
димензије ш/в/д  895/289/215 mm, тежина 10kg, 
прикључак фреона Ø6,35/9,52 mm, одвод 
кондензатаa Ø25mm. Уз уређај се испоручује и 
уграђује бежични контролер и пумпица за 
препумпавање кондензата, као и ПВЦ цевни развод 
за исти пречника 32мм, дужине у просеку 8м. 
MS09SQ 

ком 7,00     

22,0 Разделне рачве ( Branch distributor ) за 3 унутрашње 
јединице за монтажу под плафон 

ком 1,00     

23,0 Разделне рачве ( Branch distributor ) за 4 унутрашње 
јединице за монтажу под плафон 

ком 1,00     

24,0 Y- рачве (Y Branch ) Ø19,05 mm/9,52 mm, 
PMBL5620 

ком 1,00     

25,0 Електроника за сензорску контролу рада 
унутрашњих јединица. 
DRY CONTACT PQSBC 

ком 7,00     
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26,0 Бакарне цеви по SRPS за развод расхладног флуида 
- фреона течност-гас, комплет са термичком 
изолацијом са парном браном. Позицијом су 
обухваћени и сви комуникациони каблови између 
спољних и унутрашњих јединица 5x1,5mm2, са 
повезивањем, као и сав помоћни материјал за 
монтажу, фитинг, заптивање, обујмице и слично. 
Обрачун по м1. 
Ø6,35/Ø9,52 

м1 33,00     

Ø9,52/Ø15,88 м1 20,00     

27,0 Сва потребна испитивања фреонских цевовода, 
вакумирање, пуњење фреоном, уз израду 
записника. Пуштање у рад фреонске инсталације 24 
сата непрекидно, уз сачињавање записника. 
Пуштање клима јединица врши овлашћени 
представник произвођача уз издавање уверења. 
Израда упутства за рад и одржавање инсталације и 
уређаја.Обрачун паушално. 

паушал 1,00     

28,0 Демонтажа постојећих касетник клима јединица, 
њихово сервисирање, чишћење, замена филтера и 
поновна монтажа са пуњењем фреоном. 
Обрачун по комаду клима јединице. 

ком. 20,00     

29,0 Демонтажа постојећих електро грејача из 
радијатора, са набавком и монтажом чепова. 
Обрачун по комаду радијатора. 

ком. 12,00     

 Укупно разни радови:         

 
 
   

 
Потписом понуђач прихвата техничку спецификацију радова. 

 
 
 

 
 
 

 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
  

___________________________ 
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Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова за учешће у 
поступку јавне набавке 

 

Услов/назив документа Приложено 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 1. ЗЈН) 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда 
 

Да Не 

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) 

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

 

 

 

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

Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му 
није изречена мера забране обављања делатности, или потврда 
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, 
да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 
понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције 
за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 
као привредном субјекту изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 
понуда; Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова; НАПОМЕНА: 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда;  

Да Не 

4. 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) 
Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија 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 Агенције за приватизацију да 
се понуђач налази у поступку приватизације; НАПОМЕНА: Доказ 

 не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

Да Не 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
1.  Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним финансијским 

капацитетом -  да понуђач није био у блокади рачуна дужој од 30 дана за период од 6 
месеци од дана објављивања позива за подношење понуде. 

Документација: Извештај о бонитету за јавне набавке (образац 
БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, Регистар 
финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и 
предузетника, сходно чл. 4. Закона о Агенцији за привредне регистре 
(„Сл. Гласник РС”, бр. 55/2004 и 111/2009) и који није старији од 
дана објављивања позива за подношење понуде, или Потврда о 
броју дана неликвидности за период од 6 месеци од дана 
објављивања позива за подношење понуде, коју издаје НБС, 
Одељење за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога 
принудне наплате у Крагујевцу, на основу члана 54. Став 1. Тачка 4. 
Закона о платном промету („Сл. Лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и  
(„Сл. Гласник РС”, бр. 43/2004).  
 
 
 
 
 

Да Не 
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Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом           
приложеном у понуди. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНЕ: 
- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду. 
- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације приложене у 
понуди, меродавни су подаци из приложене документације. 
- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и попунити од 
стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.   
 

2.   Да је понуђач извршио радове који су предмет ове јавне набавке за 3 (три) 
правна лица у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 динара без ПДВ у 
последње 2 (две) године. 
 

 
Документација: Референтна листа – образац бр.4 са изјавама 
овереним од претходних наручилаца радова у прилогу, под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу за тачност 
података. 
 

Да Не 

3. Да понуђач поседује следеће стандарде квалитета: 
 - ISO 9001 – систем управљања квалитетом 
 - ISO 14001 – систем управљања заштитом животне средине 
 - OHSAS 18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедности на 
раду 

 
Документација:Копија важећег сертификата стандарда 
понуђача  ISO 9001 – систем управљања квалитетом Да Не 

Документација:Копија важећег сертификата стандарда 
понуђача  ISO 14001 – систем управљања заштитом животне 
средине 

Да Не 

Документација:Копија важећег сертификата стандарда 
понуђача OHSAS 18001 – систем управљања заштитом 
здравља и безбедности на раду 

Да Не 

У   
 
 
 

М.П. 

ПОТПИС 
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
 

 
дана 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

ИЗЈАВА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

 

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању, условима рада и заштити животне средине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

дана 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНАТА И ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

 

ИЗЈАВА 

У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

 

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 
сносим накнаду за коришћење патената, као и и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

дана 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ГАРАНТНИ РОК 

 

 

ИЗЈАВА ЗА ГАРАНАТНИ РОК 

 

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу 
обезбедити и предати наручиоцу банкарску гаранцију за отклаљање недостатака 
у гарантном року, у висини од 5% вредности радова, за јавну набавку радова на 
реконструкцији – инвестиционо одржавање пословног простора Директората 
цивилног ваздухопловства Републике Србије, јавна набавка број 12/2015. 

 

 

 

 

  

 

У   
 
 
 

М.П. 

За понуђача: 
  

дана 
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