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Комисија за ЈНМВ образована  
решењем бр. 7/4-01-0021/2014-0002 
од 14. јула 2014. године 
 
 
 
 На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 
124/12), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени 
гласник РС број 29/13), одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (бр. 
7/4-01-0021/2014-0001 од 14. јула 2014. године) и решења о образовању Комисије за 
јавне набавке мале вредности (бр. 7/4-01-0021/2014-0002 од 14. јула 2014. године), 
Комисија за јавну набавку мале вредности припремила је следећу: 
 
 
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

за јавну набавку мале вредности радова, генерална реконструкција пословног 
простора Службе трагања и спасавања 

 
Редни бр. јнмв 8/2014 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

- Позив за подношење понуда 
- Општи подаци о набавци 
- Подаци о предмету јавне набавке 
- Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутства за доказивање тих 

услова 
- Упутство Понуђачима како да сачине понуду 
- Образац понуде 
- Образац - Подаци о Понуђачу 

               - Подаци о подизвођачу 
- Образац изјаве о испуњености услова за учешће у постуку јавне набавке 

- За Понуђача 
- За подизвођача 

-    Образац изјаве о трошковима припреме понуде 
- Образац изјаве о независној понуди 
- Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа 
- Овлашћење представника Понуђача 
- Модел уговора 
- Техничка спецификација 
- Образац структуре цене 
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ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
 На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 
124/12), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки (Службени гласник РС број 29/13) наручилац објављује: 
 

ПОЗИВ  
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 
 

1. Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка радова, генерална реконструкција 
пословног простора Службе трагања и спасавања. 
Предмет јавне набавке ближе је одређен у делу техничке спецификације. 
Ознака из општег речника набавке 45000000 – грађевински радови. 
Критеријум за избор најповољнијег Понуђача предметне јавне набавке је најнижа 
понуђена цена. 
Разгледање простора за реконструкцију се може обавити дана 01.12.2014 у периоду од 
10 до 14ч. Адреса: аеродром „Никола Тесла“, торањ „Чарли“. Обавезно се најавити на 
телефон: 011/2097-243. 

 
2. Подношење понуда 

Понуде се подносе на адресу Наручиоца - Директорат цивилног ваздухопловства 
Републике Србије, Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 144, са напоменом 
„Понуда за јавну набавку мале вредности број 8/2014 – Набавка радова, генерална 
реконструкција пословног простора Службе трагања и спасавања – НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте обавезно читко уписати назив и адресу Понуђача. Рок за 
подношење понуда је 08.12.2014. године до 12 часова. Понуде које стигну после 
наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати 
и по окончању поступка отварања биће враћене Понуђачу уз повратницу, са назнаком 
да је иста поднета неблаговремено. 

 
3. Отварање понуда 

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама 
Наручиоца, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића бр. 144, одмах по истеку рока за 
подношење понуда, односно дана 08.12.2014. године у 12.30 часова. 
Отварању понуда могу присуствовати представници Понуђача са уредним овлашћењем 
за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања. 

 
4. Избор најповољније понуде и закључење уговора 

Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 5 дана од дана 
отварања понуда. Уговор са најповољнијим Понуђачем ће се закључити након истека 
рока за заштиту права Понуђача. 

 
5. Начин преузимања конкурсне докуметације, односно интернет адреса где 
је конкурсна документација доступна:  

- На порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs) 
- На интернет страници Наручиоца (www.cad.gov.rs – линк за јавне набавке) 

 
Контакт особа: Жикић Милош, mzikic@cad.gov.rs 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

 
1. Назив Наручиоца: Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, 

Булевар Зорана Ђинђића 144, Београд 
2. Интернет страница Наручиоца: www.cad.gov.rs 
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 
4. Предмет јавне набавке: генерална реконструкција пословног простора Службе 

трагања и спасавања 
5. Поступак се води ради закључења уговора 
6. Поступак се води у отвореном поступку 
7. Контакт особа: Милош Жикић, mzikic@cad.gov.rs 
 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
      Опис предмета набавке: 

 
Предмет јавне набавке је набавка радова, генерална реконструкција пословног 
простора Службе трагања и спасавања, у свему према техничким 
спецификацијама. 
Ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО ЗА 
ДОКАЗИВАЊЕ ТИХ УСЛОВА 

 
 

 
 1. Обавезни услови за Понуђача прописани чланом 75. Закона о јавним 
набавкама и то: 
 а) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
 б) 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; 
 в) Да му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања 
делатности која је предмет јавне набавке, а која је на снази у време објављивања 
односно слања позива за подношење понуда; 
 г) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији; 
 
 2. Додатни услови за Понуђача прописани чл. 76 став 2. Закона о јавним 
набавкама и то: 

  
а) Минималан услов је 10 (десет) запослених радника техничке струке на 
неодређено време.  
 
б) Понуђач мора имати остварен промет у последње 3 године већи од 
20.000.000,00 динара. 
 
в) За све раднике ће се вршити посебна провера због рестриктивне зоне, па је 
потребно обезбедити уверењa да радници нису под истрагом и да нису  
осуђивани. Понуђач мора имати раднике који нису под истрагом и да нису 
осуђивани. 
 

 
 3. Услови које мора да испуни подизвођач: 
Подизвођач мора да испуни: све обавезне услове наведене за Понуђача, а додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке не мора да испуњава. 
 
 4. Услови које мора да испуни сваки од Понуђача из групе Понуђача 
(уколико се даје заједничка понуда): 
Сваки од Понуђача из групе Понуђача мора да испуни све обавезне услове наведене из 
члана 75. Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. 
 
  5. Упутство како се доказује испуњеност тих услова: 
Испуњеност свих обавезних и додатних услова се доказује достављањем ИЗЈАВЕ 
ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ И ТО: 

- Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, 
када наступа самостално или у заједничкој понуди или 

- Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, 
када наступа са подизвођачем 

Наручилац може захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора од Понуђача чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да 
достави на увид доказе (оригиналне или оверене фотокопије) прописане Законом о 
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јавним набавкама за доказивање испуњености обавезних и додатних услова. Рок за 
достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева. 
Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на увид 
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 
Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани и оверени печатом од 
стране овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није 
уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити 
овлашћење за потписивање уз понуду. 
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УПУТСТВО 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
 
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
 
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском 
језику. 
 
2. ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ: 
 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, оверену печатом, на начин 
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне докуметације. Све изјаве, обрасци и 
прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени 
печатом од стране Понуђача. 
 
Уколико Понуђач наступа самостално или са групом Понуђача, у том случају, 
Понуђач, односно овлашћени предстаник групе Понуђача попуњава, потписује и 
оверава следеће обрасце: 
 а) Образац понуде 
 б) Модел уговора 
 в) Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 
(када Понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди) 
 г) Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна) 
 д) Образац подаци о Понуђачу 
 ђ) Образац изјаве о независној понуди (уколико наступа група Понуђача – сваки 
Понуђач из групе Понуђача попуњава, потписује и оверава овај образац) 
 е) Образац структуре цене 

ж) Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа 
 

 
Овлашћени представник групе Понуђача је Понуђач који је у споразуму из члана 81. 
Закона о јавним набавкама, којим се Понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан 
групе Понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу Понуђача пред 
Наручиоцем. 
 
Уколико Понуђач наступа са подизвођачем, Понуђач попуњава, потписује и оверава 
печатом следеће обрасце: 

а) Образац понуде 
 б) Модел уговора 
 в) Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 
(када Понуђач наступа са подизвођачем) 
 г) Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна) 
 д) Образац подаци о Понуђачу 
 ђ) Образац изјаве о независној понуди (попуњава, потписује и оверава овај 
образац и Понуђач и подизвођач – посебно) 
 е) Образац структуре цене 

ж) Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа 
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3. Партије: 
 
Предметна набавка није обликована у више партија-целина, тако да ће се након 
окончаног поступка закључити један уговор. 
 
4. Понуде са варијантама: 
 
Понуде са варијантама нису дозвољене 
 
5. Начин измене, допуне и опозива понуде: 
 
У скалду са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама Понуђач може у року за 
подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или 
повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив 
понуде пре истека рока за подношење понуда. Измена, допуна и опозив понуде врше се 
на начин на који се и подноси понуда. Понуђач је у обавези да тачно нагласи који део 
понуде мења. По истеку рока за подношење понуда се не може мењати, допуњавати 
нити опозвати. 
 
6. Учествовање у заједничкој понуди или понуди са подизвођачем 
 
У складу са чланом 87. став 4. Закона о јавним набавкама, Понуђач који је самостално 
поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
 
7. Испуњеност услова од стране подизвођача 
 
Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у 
понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив 
подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који 
не може бити већи од 50%. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира 
на број подизвођача. 
Понуђач који наступа са подизвођачем мора самостано испунити обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама и додатне услове, а 
подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 1) до 4) 
ЗЈН. 
Као доказ за испуњење ових услова Понуђач доставља попуњену, потписану и оверену 
Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када Понуђач 
наступа са подизвођачем. 
 
 
 
8. Испуњеност услова у заједничкој понуди  
 
Понуду може поднети група Понуђача. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и 
према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4. Закона о јавним 
набавкама. 
Понуђачи из групе Понуђача морају да испуне обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка од 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а да додатне услове из члана 76. 
испуњавају заједно, што се доказује достављањем попуњене, потписане и оверене 
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Изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када Понуђач наступа 
у заједничкој понуди. 
 
9. Захтеви од значаја за прихватљивост понуде 
 
Понуђени радови морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим 
техничким карактеристикама. 
 
10. Средства финансијског обезбеђења 
 
За овај поступак јавне набавке неће се користити средства финансијског обезбеђења 
којим ће Понуђач обезбедити испуњавање својих обавеза. 
 
11. Додатне информације и појашњења 
 
Oбјашњења конкурсне документације у вези са припремом понуде Понуђачи могу 
добити на е-mail адресу: mzikic@cad.gov.rs или факс 011/31-31-567. 
Тражење додатних информација и објашњења телефоном није дозвољено. 
 
12. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије може, после отварања 
понуде, да у писаном облику захтева од Понуђача додатна објашњења која ће помоћи 
при прегледу и вредновању понуде, а може и да врши контролу код Понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама). 
Наручилац може уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
 
13. Критиеријум за оцену понуда 
 
Критеријум за избор најповољнијег Понуђача предметне јавне набавке је најнижа 
понуђена цена. 

 
14. Поштовање важећих прописа 
Понуђач је у обавези да при састављању 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. 
 
15. Коришћење патената и права интелектуалне својине 
Накнаду за коришћење патената, као и одговроност за повреду заштићених права 
интелектуане својине трећих лица сноси Понуђач. 
 
 
 
16. Захтев за заштиту права 
Захтев за заштиту права подноси се (насловљава) Републичкој комисији, а предаје 
Наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње Наручиоца. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда и конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
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примљен од стране Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије 
(број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха 
уплате: републичка административна такса, јавна набавка мале вредности 4/2014 – 
Наручилац Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, прималац уплате: 
буџет Републике Србије) уплати таксу од 40.000,00 динара. 
 
18. Закључење уговора 
Уговор о јавној набавци мале вредности ће бити закључен у року од 8(осам) дана од 
дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним 
набавкама. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
На основу позива Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 
подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова, 
генерална реконструкција пословног простора Службе трагања и спасавања, број јавне 
набавке: ЈНМВ-8/2014 дајемо како следи: 
 
Назив Понуђача:  
Адреса Понуђача:  
Лице за контакт:  
Телефон:  
Факс:  
Е-mail:  
Порески број Понуђача (ПИБ):  
Матични број Понуђача:  
Регистарски број Понуђача:  
Шифра делатности:  
Број рачуна:  
Лице одговорно за потписивање уговора:  
 
Начин на који се даје понуда (заокружити): 

1. Самостално 
2. Заједничка понуда 
3. Са подизвођачем 

 
Услови понуде: 
 
- понуда важи 60 дана почев од отварања понуде 
  
- понуђена цена за све радове из техничке спецификације је ______________ 
динара без ПДВ-а  
 
 
 
 
 
 Датум         М.П.                                             Понуђач 
 
_________________                            ___________________ 
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ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(када наступа самостално или са подизвођачем) 

 
Пуно пословно име 
привредног субјекта 

 

Скраћени назив 
 

 

 
 

Место, улица и број 
 

 

Општина 
 

 

Одговорно лице 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Телефакс 
 

 

Рачун – банка 
 

 

Матични број Понуђача 
 

 

Порески 
индентификациони број 

 

Лице одговорно за 
потписивање уговора 

 

 
 
 
 
 

 
 
 Датум        Понуђач 
                        М.П.   -потпис- 
__________________     ___________________ 
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ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(када наступа у заједничкој понуди) 

 
Пуно пословно име 
привредног субјекта 

 

Скраћени назив 
 

 

 
 

Место, улица и број 
 

 

Општина 
 

 

Одговорно лице 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Телефакс 
 

 

Рачун – банка 
 

 

Матични број Понуђача 
 

 

Порески 
индентификациони број 

 

* Заступник Понуђача 
наведен у Агенцији за 
привредне регисте који 
може потписати уговор 

 

 
Има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке: 
 

ДА - ОЗНАЧИТИ 
 
(означава само онај члан групе Понуђача коме је поверено извршење овог дела набавке 
и ако је дозвола захтевана конкурсном документавијом) 
 
*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе Понуђача који ће у име групе 
потписати уговор.  
 
У случају да понуду подноси група Понуђача овај образац попуњава сваки од чланова 
групе Понуђача, тако да га је неопходно копирати у потребном броју примерака. 
 
 
 
 Датум        Понуђач 
                        М.П.   -потпис- 
 
__________________     ___________________ 
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ОБРАЗАЦ – ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

Пуно пословно име привредног 
субјекта 

 

Скраћени назив 
 

 

 
 

Место, улица и број 
 

 

Општина 
 

 

Одговорно лице 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Телефакс 
 

 

Рачун – банка 
 

 

Матични број Понуђача 
 

 

Порески индентификациони број 
 

 

Лице одговорно за потписивање 
уговора 

 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити овом подизвођачу, не 
већи од 50% и део предмета набавке 
који ће извршити преко овог 
подизвођача 

 

 
Има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке 
 

ДА – ОЗНАЧИТИ 
 
(означава се само за оног подизвођача коме је поверено извршење овог дела набавке и 
ако је дозвола захтевана конкурсном докуметацијом) 
 
 
 Датум        Понуђач 
                        М.П.   -потпис- 
__________________     ___________________ 
 

 
 

 
 Датум                Подизвођач 
                        М.П.   -потпис- 
__________________     ___________________ 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(када Понуђач наступа самостално или у заједничкој понуди) 
 
 Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да у својству 
Понуђача,___________________________________ испуњавам услове утврђене 
конкурсном документацијом за јавну набавку мале бредности број 8/2014 и то: 
 

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

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. да му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања 
делатности која је предмет јавне набавке, а која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и  друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној 
територији; 

5. Располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским 
капацитетом: 

а) Минималан услов је 10 (десет) запослених радника техничке струке на 
неодређено време.  
 
б) Понуђач мора имати остварен промет у последње 3 године већи од 
20.000.000,00 динара. 
 
в) За све раднике ће се вршити посебна провера због рестриктивне зоне, 
па је потребно обезбедити уверењa да радници нису под истрагом и да 
нису осуђивани. Понуђач мора имати раднике који нису под истрагом и 
да нису осуђивани. 
 
  

 
Уколико понуду подноси Понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава све 
услове од тачке 1 до 5, а ако понуду подноси група Понуђача овом изјавом потврђује се 
да сваки Понуђач из групе Понуђача испуњава услове из тачке 1 до 4, а услове из тачке 
5. да испуњавају заједно. 
 
 

 
 
 
 Датум        Понуђач 
                        М.П.   -потпис- 
__________________     ___________________ 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 
 Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да у својству 
Понуђача,___________________________________ испуњавам услове утврђене 
конкурсном документацијом за јавну набавку мале бредности број 8/2014 и то: 
 

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

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. да му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања 
делатности која је предмет јавне набавке, а која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и  друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној 
територији; 

5. Располаже неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским 
капацитетом: 

а) Минималан услов је 10 (десет) запослених радника техничке струке на 
неодређено време.  
 
б) Понуђач мора имати остварен промет у последње 3 године већи од 
20.000.000,00 динара. 
 
в) За све раднике ће се вршити посебна провера због рестриктивне зоне, 
па је потребно обезбедити уверењa да радници нису под истрагом и да 
нису осуђивани. Понуђач мора имати раднике који нису под истрагом и 
да нису осуђивани.  
 
 
 

Понуђач који наступа са  подизвођачем самостално испуњава услове од тачке 1. до 5. 
ове изјаве, а подизвођач од тачке 1. до 4. ове изјаве. 
 
 
 Датум        Понуђач 
                        М.П.   -потпис- 
__________________     ___________________ 
 
 
            Датум                 Подизвођач 
                        М.П.   -потпис- 
__________________     ___________________ 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

ИЗЈАВА 
О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 Као Понуђач у предметном поступку јавне набавке радова, генерална 
реконструкција пословног простора Службе трагања и спасавања изјављујем да сам 
приликом припремања понуде имао следеће трошкове: 
 
Назив трошка Износ трошка у динарима 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 У скалду 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 
 
 
 
 
 
 Датум        Понуђач 
                        М.П.   -потпис- 
__________________     ___________________ 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

ИЗЈАВА 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 Као Понуђач у предметном поступку јавне набавке радова, генерална 
реконструкција пословног простора Службе трагања и спасавања изјављујем под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео независно, без 
договора са другим Понуђачима и заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 Датум        Понуђач 
                        М.П.   -потпис- 
__________________     ___________________ 
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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 и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да сам 
ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
 
 
 Датум        Понуђач 
                        М.П.   -потпис- 
__________________     ___________________ 
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ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља Понуђача) 
 
из _______________________, ул.______________________________________________ 
 
 
број личне карте _______________ овлашћује се да у име _________________________ 
                     (назив Понуђача) 
 
из_____________________, може да учествује у поступку јавне набавке мале вредности 
радова, генерална реконструкција пословног простора Службе трагања и спасавања. 
 Представник Понуђача има овлашћења да преузима све радње у поступку јавног 
отварања понуда. 
 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе 
се не може користити. 
 
 
 
 
 
 
 
 Датум        Понуђач 
                        М.П.    
__________________     ___________________ 
                (потпис овлашћеног лица) 
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МОДЕЛ УГОВОРА НАБАВКЕ 
РАДОВА, ГЕНЕРАЛНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

СЛУЖБЕ ТРАГАЊА И СПАСАВАЊА 
 
Закључен између: 
 
 
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 код „Banca Intesa“ 
 
кога заступа  директор Мирјана Чизмаров 
(у даљем тексту: Наручилац) 
с једне стране, 
 
 
 
и 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 
са седиштем у:________________________________________ 
ПИБ ____________, матични број ___________ 
број рачуна ____________________ у ______________ 
 
кога заступа ___________________________________ 
(у даљем тексту: Понуђач) 
с друге стране. 

 
 

Члан 1. 
 
Предмет овог уговора је набавка радова, генерална реконструкција пословног простора 
Службе трагања и спасавања, а по понуди Понуђача ______________________________ 
(попуњава Наручилац), заведеној у архиви Наручиоца под бројем __________________ 
од ________ 2014. године (попуњава Наручилац), а све према техничким 
спецификацијама из конкурсне докуметације. 
Понуда Понуђача и конкурсна документација за предметну набавку су саставни делови 
овог уговора. 
 

Члан 2. 
 
Укупна вредност уговора износи ___________________ динара без ПДВ-а. 
Стварне количине радова и укупна цена утврдиће се на основу грађевинске књиге. 
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Члан 3. 
 
Плаћање ће се извршити по достављању фактуре за извршене радове, по достављању 
привремене ситуације оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца у року од 10 
дана.  
 
 
                                                                    Члан 4. 
 
Понуђач се обавезује да ће предметне радове извести у року од 30 (тридесет) 
календарских  дана од дана увођења у посао који ће бити одређен у писменом позиву 
представника Наручиоца, укључујући и имејл. 
Понуђач се обавезује да ће предметне радове да изведе стручно, квалитетно, са 
довољним бројем запослених, употрбом материјала који одговара важећим 
стандардима, техничким материјалима и понуди из конкурсне документације. 
Ако Понуђач не започне извођење радова даном увођења у посао, одређеног у позиву 
представника Наручиоца, Наручилац ће писмено обавестити Понуђача, да поставља 
накнадни примерени рок за започињање извршења уговорених обавеза, који не може 
бити дужи од пет дана. 
Ако Понуђач ни у накнадном року не започне са извођењем радова, Наручилац има 
право да раскине уговор и захтева од Понуђача накнаду штете. 
 
                                                                     Члан 5.  
 
Понуђач је обавезан да одмах по потписивању уговора одреди одговорно лице за 
извођење радова и о истом писмено обавести Наручиоца. 
Понуђач је одговоран за предузимање мера безбедности и здравља на раду у складу са 
важећим прописима и нормативима за своје запослене ангажоване на пословима који 
су предмет овог уговора. 
 
                                                                      Члан 6. 
 
Понуђач се обавезује да динамику извођења уговорних радова прилагођава обављању 
пословних процеса у простору где се изводе радови, а у договору са Наручиоцем. 
 
                                                                     Члан 7. 
 
Наручилац је у обавези да по потписивању уговора решењем одреди лице одређено за 
вршење стручног надзора, које ће вршити надзор над извођењем радова. 
Стручно лице Наручиоца предузима све радње у вези са извођењем уговорених радова, 
у складу са са Законом о планирању и изградњи. 
 
                                                                    Члан 8. 
 
Понуђач је дужан да омогући вршење надзора стручном лицу Наручиоца. 
Примедбе стручног лица Наручиоца овлашћеног за вршење надзора уписује се у 
грађевински дневник. 
 
                                                                      Члан 9. 
 
Понуђач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима стручног лица 
Наручиоца и да отклони недостатке на радовима у погледу којих су стављене 
примедбе, о свом трошку. 
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Под оправданим примедбама у смислу одредбе претходног става сматрају се примедбе 
учињене у циљу испуњења уговорних обавеза. 
 
                                                                    Члан 10. 
 
Понуђач је обавезан да води грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са 
прописима који регулишу начин вођења грађевинског дневника и грађевинске књиге. 
 
                                                                    Члан 11. 
 
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативни и квантитативни пријем радова о 
чему се води записник који потписују стручно лице Наручиоца, с једне стране и 
представник Понуђача, с друге стране. 
Приликом примопредаје, стручно лице Наручиоца је дужно да изведене радове на 
уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах 
саопшти Понуђачу. 
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку без одлагања 
писменим путем обавести Понуђача. 
У случају да је Понуђач знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да 
се на те недостатке позове и кад лице одређено од стране Наручиоца није извршило 
своју обавезу да изврши преглед, односно када Наручилац није благовремено 
обавестио Понуђача о уоченом недостатку. 
 
                                                                  Члан 12. 
 
У случајевима из претходног члана  овог уговора Наручилац има право да захтева од 
Понуђача да отклони недостатак или да поново изведе радове без недостатка 
(испуњење уговора). 
Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 5(пет) дана од пријема захтева 
за испуњење уговора из претходног става овог члана уговора, Наручилац има право да 
захтева снижење цене или да раскине уговор, о чему писмено обавештава Понуђача. 
 
                                                                    Члан 13  
 
Извођач радова даје гаранцију за квалитет изведених радова у трајању од 24 месеца од 
дана записничке примопредаје радова. 
 

Члан 14. 
 
Потписивањем уговора Понуђач се обавезује да: 
 
- Извршава захтеване радове из техничке спецификације по позиву Наручиоца. 
- Радове из члана 1. уговора извршава у складу са понудом. 
- Понуђач је дужан да са свом расположивом опремом изводи грађевинске радове из 
члана 1. овог уговора у складу са важећим стандардима квалитета. 
 

Члан 15. 
 
 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до завшетка 
свих радова из техничке спецификације. 
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Члан 16. 
 
Све оно што није регулисано овим уговором, примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 

Члан 17. 
 
Евентуалне спорове настале у вези примене и извршења овог уговора, уговорне стране 
ће настојати да отклоне споразумно, а уколико то не буде могуће, надлежан је 
Привредни суд у Београду. 
 

Члан 18. 
 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири)  истоветна примерка, од којих свака уговорна 
страна задржава по 2 (два). 
 
 
           НАРУЧИЛАЦ                     ПОНУЂАЧ 
 
 
                директор                                                                      
        Мирјана Чизмаров                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Страна 25 од 42 - 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗАХТЕВИ 

 
 
Предмет јавне набавке је генерална реконструкција пословног простора Службе 
трагања и спасавања: 
 
 
ПРЕДМЕР РАДОВА 

- РАДОВИ НА РУШЕЊУ 
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАДОВЕ НА РУШЕЊУ: 

- Радови ће се изводити према одговарајућим одредбама које  
Прописују „Нормативи и стандарди рада у грађевинарству- 
Високоградња“, што подразумева помоћни алат, потрошни материјал,  
радне скеле и остале трошкове и зарада предузећа. 

- Радови на рушењу ће се изводити са стручном радном снагом 
И под контролом стручног лица. 

- Пре почетка рушења морају се искључити све инсталације 
У згради (електро-инсталације, водовод, инсталације грејања, 
И друге). 

- Изношење, утовар и одвоз шута насталог рушењем на депонију 
Коју одреди надлежни општински орган. 

- Обавеза извођача радова да након завршетка радова на рушењу и  
Изношењу шута очисти и опере степеништа, ходнике, лифтове 
 и друге просторе кроз које је износио шут. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
0001 
Изношење разних ствари из просторија све док просторије не 
 остану потпуно празне. 
Обрачун паушално. 
 
 
0002 
Скидање постојећих клима уређаја са зидова 
 
          5.00          ком. 
 
0003 
Скидање постојећих лимених облога и носеће подконструкције 
са парапета. 
Димензије лимова 145/95 cm. 
 
           13.00          ком. 
 
0004 
Вађење једнокрилних дрвених врата из зидова од опеке. 
димензије врата 90/205 cm. 
 
                  2.00          ком. 
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0005 
Вађење двокрилних асиметричних врата  
из зидова од опеке. 
димензије врата 125/210 cm. 
 
                   4.00          ком. 
 
0006 
Израда заштитне преграде између простора у коме се одвијају 
радови и осталог дела објекта да би се спречило преношење 
шута и прашине по објекту од пластичне фолије на дашчаној 
подконструкцији, обухвата и уклањање преграде по 
завршетку радова. 
 

                                    10.00          m2             
              ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 ЗИДАРСКИ И ГИПС КАРТОНСКИ РАДОВИ 
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗИДАРСКЕ И ГИПС 
КАРТОНСКЕ РАДОВЕ 

- Зидарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и  
важећим стандардима и правилницима, цене садрже све радне  
операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које 
прописују „Нормативи и стандарди рада у грађевинарству- 
Високоградња, ГН 301“, као и остале трошкове и зараду 
предузећа. 

- Цене садрже набавку материјала, транспорт и остале радове на  
објекту. 

- Зидарски радови ће бити изведени према одредбама које 
прописује „Правилник о техничким нормативима за  
зидане зидове“(„ Службени лист“ бр. 87 од 29.11. 1991. године) 

- Опекарски производи за зидање ће бити атестирани по 
важећим стандардима  и испуњават ће услове за уградњу у 
објекте(димензије,хигроскопност, чврстоћа на притисак, 
влажно бубрење,избијање шалитре и остало). Сви зидови ће се 
зидати опеком атестираном на марку МО 2.0 МПа. 

- Зидови ће се зидати у продужном малтеру размере 1:2 :6,а 
унутрашње зидове малтерисати малтером размере 1:3:9. 

- Цена малтерисања опекарских производа садржи и малтери- 
сање бетонских површина у саставу зида или таванице. 

- Креч за зидање ће бити угашен најмање две недеље, а за  
малтерисање најмање пет недеља пре употребе. Хидратисани  
креч угасити најмање 24 часа пре употребе. У кречу неће бити 
грудвица и неугашених комада. 

- Песа ће бити речни,чист просејан, без муља и органских 
примеса. 

-  Малтер ће се справљати само за једнодневну потрошњу, 
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стврднути малтер се неће користити. 
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА 
Обрачун количина стварно извршених радова извршиће се према 
одредбама које прописују „Нормативи и стандарди радова у  
Грађевинарству-Високоградња ГН 301“. 
           
0001 
Обрада шпалетни око отвора пробијених у зидовима од опеке 
из којих је извађена столарија, шпалетну обрадити продужним 
малтером и припремити отворе за уградњу нових врата, зидови 
дебљине 12 и 38 cm. 
 
          7.16          m/ 
0002 
Крпљење оштећења на парапетима након уклањања лимене 
опшивке и врата гипс картоном и носећом подконструкцијом, 
завршну површину исперасити. 
 
          паушално 
 
 
 
АЛУМУНИЈСКО-СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
 
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АЛУМИНИЈСКО- СТОЛАРСКЕ 
РАДОВЕ 

- Алуминијско-столарски радови ће бити урађени у свему по пројекту, 
шемама столарије и важећим стандардима, цене садрже све 
радне операције, утрошке материјала и помоћне алате и скеле  
које прописују „Нормативи и стандарди рада у грађевинарству- 
Високоградња ГН 550“, као и остале трошкове и зараду предузећа. 

- Цена сваке ставке радова садржи узимање мера на објекту, 
израду, транспорт, монтажу застакљивање (код ставки код 
којих је то предвиђено појединачним описима радова) и  
финалну обраду свих столарских производа. 

- Цене садрже набавку материјала, израду, транспорт и 
уградњу свих столарских производа на објекту. 

- Извођач је дужан да преконтролише мере зидарских отвора 
на лицу места и број комада сваке позиције. 

- Цене садрже дихтовање зазора између столарског производа 
- и грађевинске конструкције самогасивом експандирајућом 

полиуретанском пеном. 
- цена садржи уградњу гумених одбојника уз свака 

унутрашња врата. 
- Цена садржи бојење унутрашње столарије полиуретанским 

бојама на лицу места, по поступку и уз све предрадње према 
описима из „Норматива и сдандарда рада у грађевинарству 
ГН-531-301“. 
НАЧИН ОБРАЧУНА: 
Обрачун стварно изведених радова извршиће се по комаду 
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уграђеног столарског производа за све по опису (израда, 
уградња,застакљивање и финално бојење. 
 
0001 
Алуминијска једнокрилна собна врата са первајз лајснама са 
 једне стране са стакленом испуном (термопан стакло) 
4-12- пескирано 
а) АЛ, једнокрилна, зидарске димензије 90/210 cm 
 
                 2.00             ком. 

 
            0002 
             АЛ, једнокрилна врата,испуна алуминијски сендвич панел, 
            зидарске димензије 95/205 cm., 
 

3  ком. 

                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
            0003 
             АЛ двокрилна врата са асиметричним крилима, зидарске диме- 
               нзије 125/210 cm., са алуминијским испуном, алуминијски 
               сендвич панел. 
 

1.0 ком. 

                ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                
 

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПОДОПОЛАГАЧКЕ РАДОВЕ 

- Подополагачки радови ће бити изведени у свему према про- 
јекту и важећим стандардима, цене садрже све радне опера- 
ције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују 
„Нормативи и стандарди рада у грђевинарству-Високоградња 
ГН 691“, као и остале трошкове и зараду предузећа. 

- Јединачне цене садрже све претходне радове за извођење 
подополагачких радова (сортирање материјала, чишћење и 
припрему подлоге, пробна слагања у суво и сл.) предвиђене  
пројектом и прописане нормативима. 

- Цене садрже набавку материјала, транспорт и уградњу на  
објекту. 

- За извођење подополагачких радова употребити првокласне 
материјале атестиране према важећим стандардима. 
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА 
Обрачун стварно изведених количина радова ће се извршити 
према условима које прописују „Нормативи и стандарди рада 
У грађевинарству-Високоградња ГН 691“. 
 
0001 
Стругање, шлајфовање и глачање подног паркета и три пута  
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лакирање двокомпонентним полиуретанским лаком, сем површине 
на коју се поставља дупли под. 
Обрачун по m2 
  
                        83.67           m2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0002 
Израда антистатик дуплог пода, на гвоздене носаче који се могу завртњима 
подешавати по висини, поставити плоче од дупло шпероване 
иверице обложене одозго пластичном масом отпорном на хабање, 
под поставити на постојећи паркет. 
Обрачу по m2. 
 
                         12.37             m2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0003 
Демонтажа старих, набавка, испорука и уградња нових дводелних пакет лајсни  
h- 60cm, са лакирањем полиуретанским лаком у три слоја и претходном 
припремом.                                                                                   
                         84,32            m/ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОЛЕРСКО ФАРБАРСКЕ 
РАДОВЕ 
Извођач радова је дужан да поред описа појединачних ставки радова 
Ценама обухвати и следеће заједничке услове: 

- Молерско фарбарски радови ће бити изведени у свему по 
пројекту и правилима заната, цене садрже све радне операције, 
утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које про- 
писују „Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Висо- 
коградња, ГН 531“, као и остале трошкове и зараду предузећа. 

- Цене садрже набавку материјала, транспорт и радове на 
објекту. 

- Завршни молерско фарбарски премази ће бити изведени у 
тону по избору пројектанта. 
Подлога за извођење молерско-фарбарских радова мора бити 
Равна и чврста. Пре израде завршних премаза подлога ће бити 
Припремљенљ наношењем одговарајућих предходних премаза 
Које прописују грађевинске норме или произвођач молерско- 
Фарбарских материјала. 

- Извођач ће, према захтевима из описа појединачних пози- 
ција радова, извршити изравњање подлоге глетовањем. 
Евентуалне гвоздене делове који се нађу у подлози предхо- 
Дно заштитити малтерисањем или минизирањем и лакирањем. 
 
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА 
Обрачун количина стварно изведених радова извршит ће се према 
Одредбама које прописују „Нормативи и стандарди рада у 
Грађевинарству-Високоградња ГН 531“. 
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0001 
Бојење унутрашњих омалтерисаних зидова полу-дисперзионом 
бојом до постизања равномерног тона преко старе боје коју 
треба претходно састругати, зидове предходно изравнати гле- 
товањем, ставка садржи и бојење новоомалтерисаних зидова. 
Обрачун по m2 
(20.02+16.50+24.66+17.44+16.06)*3.40=321.91 
                        
                           321.91                m2 
 
 
 
ОСТАЛИ РАДОВИ 
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСТАЛЕ РАДОВЕ 
Поред описа појединачних ставки радова извођач ће 
ценама обухватити и следеће заједничке услове: 

- Цене сваке ставке радова садрже рад, материјал, алате и  
помоћне скеле које прописују срандарди рада и техни- 
чки нормативи, као и остале трошкове и зараду предузећа. 

- Свака врста радова извешће се у складу са важећим норма- 
ма и техничким прописима за ту врсту радова. 
Извођач ће усклађивати динамику својих радова и сарађи- 
Вати са осталим извођачима у синхронизовању динамике 
Радова на објекту. 

- Извођач ће на основу полазних детаља пројектанта, описа 
радова из премера и предрачуна и на основу мера узетих на 
лицу места урадити извођачке детаље и достав ити их прје 
ктанту на сагласност. 
 
ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
Обрачун количина стварно изведених радова извршит ће се на 
Важећих норми по јединицама мера датим уз описе радова. 
 
0001 
Монтажа спуштених плафона у плочама 60/60 cm типа „Amstrong“ 
са видљивим носачима од пластифицираног лима на по- 
дешавајућим висаљкама, висина спуштања око 14 cm, цена  
садржи украјање и обраду плафона око отвора за монтажу 
инсталација(светиљке и једне плафонске климе са каскадним 
спуштањем плафона у тој просторији). 
Обрачун по m2 
22.28+14.58+29.75+15.39+14.04=96.04 
 
        96.04           m2 
 
0002 
Израда прикључака на постојећу мрежу грејања, израда цевног 
развода и постављање нових радијатора у две канцеларије, 
развод дужине око 695 cm,два радијатора дужине око 110cm. 
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Обрачун по комаду радијатора. 
2.00*1=2.00 
        2.00              ком. 
 
0003 
Израда водоводног и канализационог прикључка у дужини од 4,5m 
за потребе формирања чајне кухиње. 
Обрачун по комаду. 

1.0 ком. 
_____________________________________________________________________ 
 0004 
Испорука и уградња зидних керамичких плочица I класе, дим. 30x30 
cm у зони кухиње са фуговањем и уградњом завршне алуминијске 
лајсне. У цену урачунати и припрему и равнање подлоге 
 
         6,0          m2 

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
              0005 
              Набавка, транспорт и уградња кухињског блока са судопером, једнору- 
              чном батеријом за T/H воду, бојлером V-10l, грејном плочом, фрижидером 
              и висећим елементима. Дим. кух. блока 1,8m. 
                        
                       ком.        1 
 
 
              ____________________________________________________________________ 
 
              0006 
              Замена пропалог окова, шарки механизма за затварање и стављање у  
              функцију алуминијских прозора дим. 145x190cm 
    
                           ком.      13 
               ___________________________________________________________________ 
               0007 
                Замена стакла на два прозора 
 
                           m2          11 
                 __________________________________________________________________ 
               0008 
               Завршно фино чишћење објекта пред технички пријем и преда- 
                ју објекта на коришћење инвеститору, укључујући и прање прозора. 
               Обрачун по m2 нето обрачунске површине објекта. 
               22.28+14.58+29.75+15.39+14.04 
 
                            96.04              m2 
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                           ОПИС РАДОВА - ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 
                                                                                                      Јединица мера  количина 
 
Поједине позиције предмера и предрачуна обухватају 
комплетну набавку и испоруку свог потребног матери- 
јала и рад на изради електроенергетских инсталација 
са свим потребним радовима према плановима, техни- 
чким условима и важећим прописима. Комплет са по- 
везивањем инсталације и уређаја на оба краја, испити- 
вањем, потребним мерењем, регулисањем, испробава- 
њем и пуштањем у исправан рад и отклањањем свих 
евентуалих недостатака у оквиру уговореног гарантног 
рока, као и прибављање све потребне атестне докуме- 
нтације према важећим прописима издатим од надле- 
жних институција. Сва електроинсталација и опрема 
морају имати сертификате издате од акредитованих 
лабораторија и организација. 
 

1. Демонтажа постојеће инсталације, светиљки, 
прекидача, утичница и др., као и набавка, испорука и уградња нових   
                                                                                                                 комплет     1                                                                                        

         - Доградња у постојећем GRO за потребе напајања 
           предметног простора и то: 
           аутоматски заштитни прекидач 25А/1P,B                                         ком.              3 

 
                                                                                              

2. Разводни орман опште потрошње RO-SKC изра- 
ђен од два пута декапираног челичног лима де- 
бљине 2mm, у механичкој заштити мин. IP-20. 
Као заштита од корозије предвиђа се основна  
боја и печени лак. 
Комплет урађене и уграђене разводне табле са 
свим изведеним и испитаним везама према је- 
днополним шемама, узимајући у обзир и сав по- 
требан ситан материјал и то: 

- гребенасти прекидач 40A/3P                                                          ком.           1 
- FID склопка 40A/300mA/4P                                                            ком.           1 
- аутоматски заштитни прекидач 16A/1P,B                                     ком.         34 
- аутоматски заштитни прекидач 10A/1P,B                                     ком.           7   
- аутоматски заштитни прекидач  2A/1P,B                                      ком.           3 
- сигналне тињалице- зелене                                                             ком.           3 
- бакарне сабирнице и остали ситан материјал 

Комплетан RO-SKC                                                                         ком.           1 
 

3. Испорука материјала и израда напојних каблова 
и инсталације осветљења, утичница и извода ка- 
бловима, положеним на носачима каблова у спуште- 
ном плафону и дуплом поду и делом по зиду под 
малтером, са употребом одговарајућег прибора 
за гранање водова помоћу клема. Комплет изве- 
дено са повезивањем на оба краја, плаћа се по 
метру положеног и повезаног кабла и то: 
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N2XH-J 5x6mm2                                                                                    m             15 
N2XH 2x1,5mm 2                                                                                   m             80 
N2XH-J 3x1,5mm2                                                                                  m           220 
N2XH-J 4x1,5mm2                                                                                 m             20 
N2XH-J 3x2,5mm2                                                                                 m           420 

- Испорука и монтажа светиљки са електричним 
повезивањем. Испоручити доле наведене светиљке, 
монтирати их и извести електрично повезивање, 
са одговарајућим прибором.У цену по комаду све- 
тиљке урачунато је: набавка и монтажа светиљке,  
извођење, повезивање, опремање светиљки одго- 
варајућим изворима светлости и то: инкадесцентним 
сијалицама, флуо цевима, метал халогеним сија- 
лицама, халогеним сијалицама стартерима, пригушницама и стандардним 
прибором за монтажу и сл. 

- Светиљке су одређене према ентеријерском решењу. 
Коначан избор светиљки усагласити са инвеститором, 
пројектантом ентеријера и електроинсталација. 
 

4. Светиљка типа S1 – Уградња плафонских лед светиљки 21-28 w, 
      у заштити IP-40. Комплет испоручена и повезана светиљка 
      за инсталацију, плаћа се по комаду.                                            ком.                   20 

 
5. Светиљка тип P – Противпанична светиљка, у при- 

правном споју, BPN Aestetica 8W са NiCd батеријом 
за 3h, аутономни рад, са одговарајућом ознаком, 
„Beghelli“ у заштити IP 40.                                                              ком.                     2 
 

6. Инсталациони прекидач 10А/230V,у заштити IP-20, 
модуларне уградње сличне типу Mosaic-Legrand и то: 

- обичан прекидач                                                                               ком.                     8 
- серијски прекидач                                                                            ком.                     2 
- KIP прекидач са тињалицом   16A/250V                                      ком.                      1 

 
7. Инсталационе модуларне утичнице 16A/250V, у за- 

штити IP20,са одговарајућом маском, носачем и ку- 
тијом, слићне типу Mosaic-Legrand. 

- монтажа шуко утичница 16А/250V                                               ком.                    94 
 

8. Испоручити и монтирати кабловске рагале израђене од 
поцинкованог челичног лима, за полагање каблова. 
Регали се кроз објекат при хоринзоталној монтажи, 
полажу овешани о конструкцију плафона преко носећих 
стубова, TPD носача и (или) навојних шипки. При верти- 
калној монтажи полажу се причвршћени о зид  при- 
чвршћивачима са сидреним носачима. Позиција обу- 
хвата регале, носаче елементе за спајање, угаоне елеме- 
нте, рачве и сав остали потребан монтажни материјал. Оште- 
ћена места на регалима при монтажи заштитити од коро- 
зије пластичним капама. 
Перфорирани носач каблова-регал, хладно поцинковани,  
дубине 60mm – за унутрашњу монтажу. Носачи за ношење 
регала постављају се на међусобном растојању макс. 2m и 
са макс. оптерећењем сходно препоруци произвођача ре- 
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гала. Тип RKS 6… „OBBO BETERRMAN“, или слично. Компле- 
тан носач каблова, са свим елементима за ношење, скре- 
тање и повезивање, и то: 
RKS 610- ширине 100 mm                                                                m                      60 
RKS 620- ширине 200 mm                                                                m                      20 
 

9. Испорука цеви и њихово постављање при грађевинским радовима 
      на место уласка цеви поред зида цев мора да буде 50cm од пода. 
      Цеви служе за провлачење каблова. Плаћа се по метру поставље- 

     них цеви. 
 
Плаћа се по метру постављених цеви и то: 

- Ø16                                                                                                        m                1000 
- Ø25                                                                                                        m                  300 
- Ø50                                                                                                        m                    10 

 
10. Испоручити и уградити противпожарну заштиту каблова на  

проласку кроз PP зидове. PP заштиту каблова урадити према  
класи ватроотпорности S90, према систему LFS „OBO BETTE- 
RMMAN“ или сличном, са експандујућим блоковима у случају 
 пожара. Блокове поставити између заштитних плоча са обе 
стране зида. Све преостале отворе попунити са мин. 2cm 
противпожарне смесе ватроотпорности S90. Комплет изведе- 
но у свему, према детаљима и упутством изабраног произво- 
ђача заштите, плаћа се по комаду комплет изведеног продора.  
                                                                                                               Ком.                2 
 

11. Урадити галванско повезивање инсталације у просторијама 
чајне кухиње водом N2XH-J 1x4mm у инсталационим флекси- 
билним цевима  ø13mm делом у зиду под малтером и делом 
 у сендвич зиду. 
                                                                                                              m                     15 
 

12. Кутија за изједначавање потенцијала (Z) је снадбевена више- 
полним стезаљкама за прикључак заштитних водова. 
                                                                                                               ком.                 1  

13. Испоручити потребан материјал и извести повезивање кутије 
за изједначавање потенцијала каблом N2ХH-Ј 1x6mm2 до за- 
штитне шине у разводним таблама. 
                                                                                                               m                  15 
 

14. Измештање и повезивање постојећег надзорног кабинета.  
                                                                                                              сет               1 
 

15. Двострука узидна телекомуникациона утичница 2xRJ45 
сa: 

- TP  конкеторским модулом са интегрисаним системом 
означавања, застором и два RJ45 screen конектора cat.7 

- Одговарајућа покривна плоча – оквир са носачем и  
инсталациона дозна. 
Набавка, испорука и монтажа                                                           ком.           19 
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16. Мушки конектор типа RJ45 cat. 7 screen, за терминацију 
кабловског извода. 
                                                                                                                ком.            38 

17. S/FTP четворопарични кабл, категорије 7, 100chm, 0,6 
mm/24AWG са ширмом од дупле фолије и ватроотпо- 
рним спољним омотачем – без халогена. S/FTP (4x2x0,6mm) 
 100 OHM LSHF-FR cat. 7. Тестиран за 10Gbps.  Плаћа 
се по уграђеном метру.                                                                        m               700 
 

18. Вод за уземљење FD-a типа N2XH-J 1x16mm2 
Набавка и испорука и монтажа                                                            m                10 
 

19. Набавка, испорука и монтажа у назидни орман,  
шестограног разделника, за рад у опсегу 5-862MHz, 
CATV система, еквивалентан типу 4534 „Televes“ 
                                                                                                                ком.               1 

20. Набавка, монтажа и испорука излазне TV-RA прикљу- 
чнице, са инсталационом кутијом – дозном ø60, 
Еквивалент типу реф. 5267 „Televes“. 
                                                                                                               ком.                5 
 

21. Набавка, монтажа и испорука F/6 конектора                                       ком.                 5 
 

22. Коаксијални кабл типа RG-6 HF                                                              m                50 
 

23. Набавка, транспорт и монтажа на зид електричне панелне 
грејалице (конвекторски радијатор) снаге 1000 W                              ком.                9  
 

24. Демонтажа постојећих јављача пожара и поновна монтажа 
на новоформирани спуштени плафон.                                                     пауш. 

 
25. Набавка, транспорт и уградња сплит система – инвертерски 

клима уређај са касетном унутрашњом јединицом за монтажу 
у спуштени плафон. капацитет хлађење/грејање 1,5-3,2/ 
1,3-4,5kw                                                                                                     ком.             1 

 
26. Набавка, транспорт и уградња сплит система-клима, 

уређај капацитета 12.000 btu са унутрашњом јединицом  
за зидну монтажу.                                                                                      ком.            4 

 
27. Испитивање инсталације и пуштање у исправан рад и 

формирање ревизионе књиге. 
                                                                                                                                 пауш. 
 

28. Мерење отпора петље најудаљенијег потрошача.                                     пауш. 
 

29. Израда извођачких радионичких детаља потребних 
за извођење радова.                                                                                    пауш.   

30. По завршетку свих електро радова, израдити пројект 
изведеног стања, са унетим свим изменама насталим 
у току извођења. Пројект урадити у три примерка и пре- 
дати инвеститору. 
                                                                                                                      пауш. 
 



- Страна 36 од 42 - 

НАПОМЕНА: 
 
1 ) Радови који ометају рад других служби у згради морају се обавезно обављати 
после 16 часова, викендом и празником. 
2) Због природе посла наручиоца морају се обезбедити минимални услови за 
несметан рад током 24 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Страна 37 од 42 - 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 
Опис радова 

Без ПДВ Са ПДВ 

Радови на рушењу 
  

Зидарски и гипс картонски радови   

Алуминијско-столарски радови 

 

  

Подополагачки радови 

 

  

Молерско фарбарски радови 

 

  

Остали радови 

 

  

Електроинсталације   

 

УКУПНО: 

  

 
 
 
 
 
 
Понуда важи 60 дана почев од отварања понуде. 
Цене су фиксне и изражене у динарима. 
 
 
 
 
Место и датум   М.П.     Понуђач 
 
 
         ___________________ 
                            (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 



- Страна 38 од 42 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Страна 39 од 42 - 

 

 
 
 
 
 
 
 



- Страна 40 од 42 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



- Страна 41 од 42 - 
 



- Страна 42 од 42 - 

 

 


