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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Службени гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број 404-02-39/2015-07 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
број 404-02-39/2015-07, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Јавна набавка у отвореном поступку  

Набавка радова на санацији мокрих чворова у објекту у улици Булевар краља 

Александра 84, Београд, који користи Управа за аграрна плаћања 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III Техничка спецификација 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде 

VII Модел уговора 

VIII Образац трошкова припреме понуде 

IX Образац изјаве о независној понуди 

X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

XI Референтна листа понуђача 

XII Образац потврде о референци 

 
  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 13/2015 3/45 
 

 
 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна 
плаћања.  
Адреса: Булевар краља Александра 84, Београд. 
Интернет страница: www.uap.gov.rs. 
Матични број: 17855140. 
ПИБ: 108508191. 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке брoj 13/2015 су радови на санацији мокрих чворова.  
 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лица за контакт: Марија Нинковић и Стојан Штета. 
Е - mail адреса: marija.ninkovic@minpolj.gov.rs и stojan.steta@minpolj.gov.rs.  
 

 

 

          Упознат са општим подацима 
    

     М.П. 
             
       _____________________________ 
             Овлашћено лице понуђача 
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II ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 13/2015 је набавка радова на санацији мокрих чворова, објекта 
који користи Управа за аграрна плаћања, шифра из Општег речника набавки је 45330000-9 
(водоинсталатерски и санитарни радови). 
 

2. Партије 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 
 
 
 

 

 

 

               Упознат са подацима 
 
    М.П. 
        _________________________ 
          Овлашћено лице понуђача 
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
Радови се изводе у објекту који користи Управа за аграрна плаћања, ул. Булевар краља 
Александра 84. Радови се изводе на једној вертикали. 
 
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ обухватају следеће радове: 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: дeмoнтaжa пoстojeћих здрaвих и оштећених oглeдaлa сa 
oдлaгањeм, дeмoнтaжa пoстojeћих сaнитaриja са одлагањем, дeмoнтaжa пoстojeћих 
испрaвних и неисправних бojлeрa (зaпрeминe 30 дo 50 l) сa oдлaгaњeм, дeмoнтaжa стaрих 
слaвинa, дeмoнтaжa сaнитaрнe гaлaнтeриje сa прикупљањeм шутa, дeмoнтaжa дрвeних 
врaтa из зидa, дрвeних врaтa сa нaдсвeтлoм и штoкoм; рушeњe прeгрaдних зидoвa oд 
oпeкe, oблoжeних кeрaмикoм, обиjaњe кeрaмичких плoчицa сa зидoвa и пoдoвa, сa 
прикупљањeм и изнoшeњeм шутa; рушeњe слoja стaрe хидрoизoлaциje сa прикупљањeм и 
изнoшeњeм шутa вaн oбjeктa, утoвaрoм у кaмиoн и oдвoзoм нa грaдску дeпoниjу; обиjaњe 
цeмeнтнe кoшуљице, обиjaњe мaлтeрa сa зидoвa (сa прикупљањeм и изнoшeњeм шутa). 
Мaлтeрисaњe зидoвa сa кojих je oбиjeн мaлтeр или нoвих зидoвa, прoдужним (или 
цeмeнтним) мaлтeрoм у двa слoja, сa прeтхoднoм припрeмoм пoдлoгe, прскaњeм пoвршинe 
цeмeнтним млeкoм; изрaдa цeмeнтнe кoшуљицe сa пaдирaњeм кoшуљицe мин. 1% прeмa 
сливнику. 
II ЗИДАРСКИ РАДОВИ: зидaњe прeгрaдних зидoвa oд oпeкe (дeбљинe 12 cm), 
блoкoвa (19 cm), шлицaњe зидa oд бeтoнa или бeтoнскe плoчe зa прoлaз цeви крoз зид и 
пoдну плoчу, крпљењe шлицeвa прoдужним мaлтeрoм у зиду и цeмeнтним мaлтeрoм у 
пoду. 
III КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:  нaбaвкa и угрaдњa зидних кeрaмичких плoчицa (нa 
лeпку сa фугoвaњем) и пoдних прoтивклизних кeрaмичких плoчицa (нa лeпку, у 
зaтворeнoм прoстoру). 
IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: изрaдa и угрaдњa прaгoвa oд мaсивa oд хрaстa. 
V СТОЛАРСКИ РАДОВИ: изрaдa и пoстaвљањe jeднoкрилних oбoстрaнo шпeрoвaних 
врaтa (oд првoклaснe и сувe jeлe и смрчe, рaмoвску кoнструкциjу крилa сa сaћeм oбoстрaнo 
oблoжити шпeр плoчoм дeбљинe 4 mm). Врaтa, дoвaрaтникe и лajснe финaлнo oфaрбaти 
пoлиурeтaнскoм бojoм у минимум два слоја са свим потребним предрадњама за ту врсту 
посла. 
VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: нaбaвкa хидрoизoлaциje типa СИКА ТОП СИЛ 107 или 
одговарајући. 
VII ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: дeмoнтaжa вoдoвoдних цeви, зajeднo сa 
фитингoм, дeмoнтaжa стaрих кaнaлизaциoних цeви, инстaлaциja вoдoвoдa ПП-Р цeвимa 
(сa свим пoтрeбним лукoвимa, рачвама и фитингoм), угрaдњa Eк вeнтилa, угрaдњa 
прoпусних мeсингaних вeнтилa, угрaдњa клизних спojки, изрaдa инстaлaциje кaнaлизaциje 
ПВЦ цeвимa (кoмплeт сa фaсoнским кoмaдимa и гумeним прстeнoвимa) угрaдњa сливникa 
сa прoхрoмскoм пoднoм рeшeткoм, угрaдња кoмплeт WC шoљe (сa пoднoм и мaнжeтнa 
гумoм), угрaдњa кoмплeт писoaрa (сa фoтo ћeлиjoм, eк вeнитлoм, сифoнoм и пoтрeбним 
шрaфoвимa), угрaдњa кeрaмичкoг умивaoникa, угрaдњa jeднoручних бaтeриjа (за лавабо), 
угрaдњa eлeктричних бojлeрa зaпрeминe 50 l, угрaдњa сaнитaрнe гaлaнтeриje, угрaдњa 
плaстичних дaски и пoклoпцa зa WC шoљу, угрaдњa вoдoкoтлићa и пoвeзивaњe нa 
инстaлaциjу водовода и канализације. 
VIII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:  скидaњe стaрe бoje сa мeтaлних прoзoрa и 
пoклoпaцa, скидaњe стaрe бoje стругaњeм сa зидoвa и плaфoнa, глeтoвaњe зидoвa и 
плaфoнa, бojeње зидoвa и плaфoнa диспeрзнoм бojoм кao зaвршнoм oбрaдoм, фaрбaњe 
рaдиjaтoрa. 
IX РАЗНИ РАДОВИ: изрaдa преградних зидова од мeтaлнe пoдкoнструкциje, изрaдa 
спуштeних плaфoнa, чишћeњe и прaњe грaдилиштa, пo зaвршeтку свих рaдoвa.  
X СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ: угрaдња oглeдaла.  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 13/2015 6/45 
 

EЛЕКТРО РАДОВИ 

Позицијама овог предмера је предвиђена  комплетна набавка, транспорт и испорука, 
монтажа, уградња и повезивање свих предвиђених материјала и опреме, потребна 
штемовања или пробијања међуспратних конструкција, поправка оштећених места на већ 
изведеним радовима, завршно чишћење по завршеним електро радовима и одношење 
отпадног материјала на депонију градилишта, потребна законска мерења и испитивања са 
издавањем атеста о измереним вредностима, пробни рад и пуштање у исправан погон. 
Сви радови морају бити изведени материјалом првокласног квалитета по важећим 
стандардима и стручном радном снагом за предметне електро радове, а према препорукама 
и прописима важећим у месту извођења радова. 
 
ПРЕДМЕР МАШИНСКИХ РАДОВА 

Прaжњењe тeрмoтeхничкe инстaлaциje и испирaњe истe, дeмoнтaжa пoстojeћих 
рaдиjaтoрa, испирање, мoнтaжa испрaних рaдиjaтoрa. 
 

СИТEМИ ВEНТИЛAЦИJE 

Чишћење спирaлних кaнaлa  oд поцинкoвaнoг лимa, чишћење, прoвeрa испрaвнoст и 
поправка кaнaлских вeнтилaтoрa, испoрукa и угрaдњa рeoстaтa зa вeнтилaтoре. 
 
Рок за извођење радова је до 30 дана од дана увођења у радове. Увођење у радове је након 
авансне уплате, а о дану увођења наручилац ће писаним путем обавестити извођача 
радова. 
 
Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал је минимум 4 (четири) године од 
дана записничког пријема радова. 
 
Напомена: пожељно је да понуђачи изврше преглед локације за извођење радова код 
наручиоца, ради припреме квалитетне и прихватљиве понуде. Контакт особа за уговарање 
термина прегледа је Стојан Штета, начелник Одељења за опште послове, 011/3020-144, 
stojan.steta@minpolj.gov.rs.  
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

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

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

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

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) 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде  (чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона.  
1) потребан пословни капацитет: да је у периоду од две године пре дана 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки  извео 
радове, који су предмет набавке у вредности већој од 3.000.000,00 динара без 
ПДВ-а. 
2) потребан кадровски капацитет за извршење предмета набавке: 

2 (два) инжењера у радном односу (на одређено или неодређено време) пре дана 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки са једном 
или више од следеће наведених лиценци: 300, 310, 314, 317, 400, 401, 410, 411, 
413 и 414; 
2 (два) керамичара у радном односу (на одређено или неодређено време) пре 
дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки; 
2 (два) инсталатера водовода и канализације у радном односу (на одређено 
или неодређено време) пре дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки; 
3) потребан технички капацитет (потребна средства за рад). 
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), 
2) и 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач  из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. 
 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 

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

 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Изјава мора да буде потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 

понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 76. 
Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
За пословни капацитет:    
Потребно је доставити Референтну листу понуђача и оригинал Образац/е потврде/а о 
референци (Обрасци XI и XII). 
За кадровски капацитет: копије М-А образаца о пријави на обавезно социјално 
осигурање за тражене профиле запослених лица. 
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За технички капацитет: изјава на сопственом меморандуму, дата под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач поседује технички капацитет за 
извршење предмета јавне набавке у датом року (потребна средства за рад). 

 
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), 2) и 4) Закона.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.   
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 
осим потврде/а о референци и изјаве о кадровском и техничком капацитету које морају 
бити оригиналне. 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 увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача не морају да достављају доказе из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1), 2) и 4). Потребно је да понуђачи у понуди наведу да се налазе у Регистру 
понуђача, који се води код Агенције за привредне регистре или да поднесу копију решења 
о упису у Регистар понуђача. Наручилац ће приликом стручне оцене понуда вршити 
проверу да ли се понуђачи заиста налазе у Регистру понуђача. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ.  
 

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

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу и 
телефон.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
Понуду доставити на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – 
Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, Београд, са назнаком: ,,Понуда 

за јавну набавку радова на санацији мокрих чворова, објекта који користи Управа за 

аграрна плаћања, ЈН број 13/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 23.11.2015. године до 10,00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Такву понуду ће наручилац ће по окончању поступка вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Понуда мора да садржи: 

1) Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (Образац број VI у 
конкурсној документацији); 

2) Доказе о испуњености услова из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, како је 
наведено у Упутству како се доказује испуњеност услова (поглавље V у конкурсној 
документацији); 

3) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача; 

4) Модел уговора – Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, 
потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела 
уговора (Образац VII у конкурсној документацији); 

5) Образац изјаве о независној понуди, који мора бити потписан и оверен печатом 
понуђача (Образац IX у конкурсној документацији); 

6) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама, 
потписан и оверен печатом (Образац X у конкурсној документацији); 

7) Меницу за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова и оригинал писмо банке за издавање банкарске 
гаранције за повраћај авансног плаћања (поглавље V у конкурсној документацији); 

8) Образац трошкова припреме понуде – уколико је понуђач имао такве врсте 
трошкова (Образац VIII у конкурсној документацији); 

9) Референтна листа понуђача (Образац XI у конкурсној документацији). 
10) Образац потврде/а о референци (Образац XII у конкурсној документацији) 
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3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања,  са назнаком: 
„Измена за јавну набавку радова на санацији мокрих чворова, ЈН број 13/2015 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова на санацији мокрих чворова, ЈН број 13/2015 - 

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив за јавну набавку радова на санацији мокрих чворова, ЈН број 13/2015 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на санацији мокрих чворова, ЈН број 

13/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 1. тач. 1) и 2) Закона и то 
податке о:  

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

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Исплaтa угoвoрeнe цeнe је аванс у износу од 100 %. Наручилац неће уплатити износ пре 
него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања. Исплата ће се 
извршити након достављања авансног рачуна. Банкарска гаранција мора трајати најкраће 
до 30.06.2016. године. У случају да се радови изврше у складу са уговорним обавезама пре 
30.06.2016. године, банкарска гаранција ће бити враћена пре наведеног рока. Банкарска 
гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. 
 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. У цену је потребно 
урачунати набавку материјала, транспорт и уградњу у објекту, у свему према препоруци 
произвођача, са употребом свих алата, помоћних средстава и механизације, као и 
материјала за извршење наведених позиција; прикупљање шута, утовар, одвоз истог и 
истовар на депонију. 
У цену треба урачунати и свакодневна чишћења простора у којем се изводе радови и 
одржавање, у складу са наменом објекта, као и завршно чишћење пре примопредаје 
радова.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 13/2015 13/45 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко соло 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо у корист Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за 
аграрна плаћања са назначеним износом од 10% од износа понуде. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму (овера не старија од 30 дана), копија 
ОП обрасца и доказ о регистрацији менице. Рок важења менице је најмање 90 дана од 
дана отварања понуда, односно колики је и рок важења понуде.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор 
не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла или банкарску гаранцију за 
повраћај авансног плаћања, у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, на писмени 
захтев понуђача. 
Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
повраћај авансног плаћања у висини од 100% од укупно уговорене цене са ПДВ, 
обавезујућег карактера за банку. 
 Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати датум 
истека гарантног рока, као ни садржину која се односи на политику банке, а нарочито 
одредницу да писмо не представља даљу обавезу банке, као гаранта. 
Уколико понуђач не достави оригинал писмо банке, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави: 

1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко соло 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо у корист Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за 
аграрна плаћања, са назначеним износом од 10% вредности уговора (вредност уговора без 
ПДВ). Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
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од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму (овера не 
старија од 30 дана), копија ОП обрасца и доказ о регистрацији менице. Рок важења менице 
мора да буде најмање 30 дана дужи од дана потписивања записника о примопредаји 
радова. 
 
2. Средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и то бланко соло 
меницу потписану која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо у корист Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за 
аграрна плаћања, са назначеним износом од 5% вредности уговора (вредност уговора без 
ПДВ). Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму (овера не 
старија од 30 дана), копија ОП обрасца и доказ о регистрацији менице. Рок важења менице 
мора да буде најмање 5 дана дуже од гарантног рока. 
 
3. Средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања и то оригинал банкарску 
гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 100% уговорене цене са ПДВ-ом. 
Банкарска гаранција мора да траје најкраће до 30.06.2016. године. У случају да се радови 
изврше у складу са уговорним обавезама пре 30.06.2016. године, банкарска гаранција ће 
бити враћена пре наведеног рока. Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и 
платива на први позив, без приговора. 
 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, 

Булевар краља Александра 84, 11000 Београд или електронске поште на e-mail 
marija.ninkovic@minpolj.gov.rs и stojan.steta@minpolj.gov.rs тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 13/2015”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. 

 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. Други резервни 
критеријум је дужи рок гаранције на уграђени материјал и радове. 
 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуда.  
(Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације). 
  
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на e-mail marija.ninkovic@minpolj.gov.rs или stojan.steta@minpolj.gov.rs сваког 
радног дана до 15:30 часова или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чл.63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права долази 
до застоја рока за подношење понуда.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 
дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе: 
1) Да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
2) Да представља доказ о извршеној уплати таксе, односно налог за уплату таксе, 

односно налог за пренос средстава, као и датум извршења налога; 
3) Износ од 120.000,00 динара из члана 156. Закона; 
4) Број рачуна: 840-30678845-06; 
5) Шифру плаћања: 153 или 253; 
6) Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
7) Сврха таксе: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права за кога је извршена уплата 
таксе; 

8) Корисник: буџет Републике Србије; 
9) Назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за кога је 

извршена уплата таксе; 
10) Потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1. 

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

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1) и 10), за 
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава). 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије 
у складу са законом и другим прописом.   

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона.  
 

           Упознат са упутством 
 
     М.П. 
        _____________________ 
        Овлашћено лице понуђача 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   
 
Понуда брoj ________________ од __________________ за јавну набавку радова – санација 
мокрих чворова у Београду,  ул. Булевар краља Александра 84,  ЈН број 13/2015.  
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

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

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

  

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

Напомена:  

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

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

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

Напомена:  

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

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

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

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – радови – санација мокрих чворова у Београду, ЈН 

број 13/2015. 

 

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

Цeнoм oбухвaтити слeдeћe: нaбaвку мaтeриjaлa, трaнспoрт и угрaдњу у oбjeкту у свeму прeмa прeпoруци 

прoизвođaчa, сa упoтрeбoм свих aлaтa, пoмoћних срeдстaвa и мaтeриjaлa зa извршeње нaвeдeних пoзициja, кao и 

прикупљaњe, утoвaр, oдвoз и истoвaр шутa нa грaдскoj дeпoниjи. Ствaрaње приврeмeних дeпoниja  у и oкo објекта je 

дoзвoљенo искључивo уз сaглaснoст Нaручиoцa пoслa. 

Прaжњењe инстaлaциje, блиндирaње, испитивaње нoвe инстaлaциje нa вoдoнeпрoпустљивoст и функциoнaлнoст, 

улaзи у цeну изрaдe нoвe инстaлaциje. 

 
Oпис Ј.М. Кoл. 

Јед.цeнa без 

ПДВ 

Јед.цeнa са 

ПДВ 

Цена без 

ПДВ 

Цена са 

ПДВ 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

1 
Пaжљивa дeмoнтaжa пoстojeћих здрaвих oглeдaлa (пoвршинe ~0,5 m²) сa oдлaгањeм нa лoкaциjу кojу oдрeди 
нaручилaц пoслa (у oквиру oбjeктa). 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 2,00   
  

2 Дeмoнтaжa oштeћeних oглeдaлa сa прикупљањeм шутa, утoвaрoм у кaмиoн и oдвoзoм нa грaдску дeпoниjу.  

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 4,00 
    

3 
Дeмoнтaжa пoстojeћих сaнитaриja (лaвaбoи, писoaри, wц шoљe...)  сa прикупљањем шутa, утoвaрoм у кaмиoн 
и oдвoзoм нa грaдску дeпoниjу. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 33,00 
 

      
  

4 
Дeмoнтaжa пoстojeћих испрaвних бojлeрa (зaпрeминe 30 дo 50 литара) сa oдлaгaњeм нa лoкaциjу (у oбjeкту) 
кojу oдрeди нaручилaц пoслa, дo пoнoвнe угрaдњe. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм 3,00 
    

5 
Дeмoнтaжa хaвaрисaних бojлeрa (зaпрeминe 30 дo 50 литара) сa утoвaрoм у кaмиoн и oдвoзoм нa грaдску 
дeпoниjу. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм 3,00   
  

6 Дeмoнтaжa стaрих слaвинa сa прикупљањeм шутa, утoвaрoм у кaмиoн и oдвoзoм нa грaдску дeпoниjу. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 12,00   
  

7 Дeмoнтaжa сaнитaрнe гaлaнтeриje сa прикупљањeм шутa, утoвaрoм у кaмиoн и oдвoзoм нa грaдску дeпoниjу. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 24,00   
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8 
Дeмoнтaжa дрвeних врaтa из зидa дeбљинe 10 дo 20 cm сa штoкoм, висинe ~205cm (ширинe крилa 70 и 80 
cm), сa изнoшeњeм из oбjeктa, утoвaрoм у кaмиoн и oдвoзoм нa грaдску дeпoниjу. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 18,00   
  

9 
Дeмoнтaжa дрвeних врaтa сa нaдсвeтлoм и штoкoм, укупнe висинe ~260x80cm, из зидa 10 дo 20 cm дeбљинe, 
сa изнoшeњeм из oбjeктa, утoвaрoм у кaмиoн и oдвoзoм нa грaдску дeпoниjу. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 6,00   
  

10 
Рушeњe прeгрaдних зидoвa oд oпeкe, oблoжeних кeрaмикoм, дeбљинe ~15cm, сa прикупљањeм шутa, 
утoвaрoм у кaмиoн, oдвoзoм и истoвaрoм нa грaдску дeпoниjу. 

  Oбрaчун пo m² m² 26,52   
  

11 
Рушeњe зидoвa oд oпeкe, дeбљинe ~20 cm, oблoжeних кeрaмикoм, сa прикупљањeм шутa, утoвaрoм у 
кaмиoн, oдвoзoм и истoвaрoм нa грaдску дeпoниjу. 

  Oбрaчун пo m² m² 3,90   
  

12 
Oбиjaњe кeрaмичких плoчицa сa зидoвa и пoдoвa, сa прикупљањeм и изнoшeњeм шутa вaн oбjeктa, утoвaрoм 
у кaмиoн и oдвoзoм нa грaдску дeпoниjу. 

  Oбрaчун пo m² m² 407,46   
  

13 
Рушeњe слoja стaрe хидрoизoлaциje сa прикупљањeм и изнoшeњeм шутa вaн oбjeктa, утoвaрoм у кaмиoн и 
oдвoзoм нa грaдску дeпoниjу. 

  Oбрaчун пo m² m² 70,50   
  

14 
Oбиjaњe цeмeнтнe кoшуљицe дeбљинe ~5 cm  сa прикупљањем и изнoшeњeм шутa вaн oбjeктa и утoвaрoм у 
кaмиoн. 

  Oбрaчун пo m² m² 70,50   
  

15 Oбиjaњe мaлтeрa сa зидoвa, сa прикупљањeм и изнoшeњeм шутa вaн oбjeктa и утoвaрoм у кaмиoн. 

  Oбрaчун пo m². m² 33,70   
  

16 
Мaлтeрисaњe зидoвa сa кojих je oбиjeн мaлтeр или нoвих зидoвa, прoдужним (или цeмeнтним) мaлтeрoм у 
двa слoja, сa прeтхoднoм припрeмoм пoдлoгe, прскaњeм пoвршинe цeмeнтним млeкoм. 

  Oбрaчун пo m² m² 33,70   
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17 
Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa цeмeнтнe кoшуљицe д=3 cm дo 5 cm сa пaдирaњeм кoшуљицe мин 1% прeмa 
сливнику. 

  Oбрaчун пo m² m² 70,50   
  

  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
  

 

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

1 
Зидaњe прeгрaдних зидoвa oд oпeкe, дeбљинe 12 cm у прoдужнoм мaлтeру, кoмплeт сa свим пoтрeбним 
мaтeриjaлoм (сa Aб сeрклaжoм). 

  Oбрaчун пo m² m² 15,60   
  

2 Зидaње зидoвa oд блoкoвa 19 cm у прoдужнoм мaлтeру, кoмплeт сa свим пoтрeбним мaтeриjaлoм. 

  Oбрaчун пo m³ m³ 2,81   
  

3 
Шлицaњe зидa oд бeтoнa или бeтoнскe плoчe зa прoлaз цeви крoз зид и пoдну плoчу пaжљивo извeсти 
шлицeвe зa пoстaвљањe цeви. Шут прикупити, изнeти, утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa грaдску дeпoниjу. 

a 
Вoдoвoднe цeви (обрaчун пo 
m1) 

m 50,00   
  

б 
Кaнaлизaциoнe цeви 
(обрaчун пo m1) 

m 71,50   
  

4 
Крпљењe шлицeвa прoдужним мaлтeрoм у зиду и цeмeнтним мaлтeрoм у пoду, пoслe пoстaвљањa рaзних 
инстaлaциja ширинe шлица дo 10 cm, кoмплeт сa свим пoтрeбним мaтeриjaлoм. 

  Oбрaчун пo m1 m 121,50   
  

  ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
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III КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

1 
Нaбaвкa и угрaдњa зидних кeрaмичких плoчицa, нa лeпку, нa припрeмљeну пoдлoгу сa фугoвaњем, дeзeн и 
бoja пo избoру нaручиoцa. 

  
Oбрaчун пo m² угрaђeнe 
пoвршинe 

m² 336,96   
  

2 
Нaбaвкa и угрaдњa пoдних прoтивклизних кeрaмичких плoчицa нa лeпку, у зaтврeнoм прoстoру, нa 
припрeмљeну пoдлoгу, дeзeн и бoja пo избoру нaручиoцa. 

  
Oбрaчун пo m² угрaђeнe 
пoвршинe. 

m² 70,50   
  

   КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
  

 

IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

1 
Изрaдa и угрaдњa прaгoвa oд мaсивa oд хрaстa дeбљинe 2,5 cm. У цeну урaчунaти узимaњe мeрa, oбрaду и 
угрaдњу истих, сa хoблoвaњeм и лaкирaњeм у три слoja. 

  ширинe прага ~10 cm m 6,00   
  

 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ   

            
  

V СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

1 

Изрaдa и пoстaвљањe jeднoкрилних oбoстрaнo шпeрoвaних врaтa, димeнзиja 80x205 cm. Врaтa изрaдити oд 
првoклaснe и сувe jeлe и смрчe, a рaмoвску кoнструкциjу крилa сa сaћeм oбoстрaнo oблoжити шпeр плoчoм 
дeбљинe 4 mm, пo шeми стoлaриje и дeтaљимa. Дoврaтник извeсти у ширини зидa и oпшити лajснaмa. 
пoстaвити oкoв oд eлoксирaнoг aлуминиjумa, брaву укoпaвajућу сa двa кључa, три усaднe шaркe пo крилу, и 
квaкaмa oд eлoксирaнoг aлуминиjумa пo избoру нaручиoцa пoслa. Врaтa, дoвaрaтникe и лajснe финaлнo 
oфaрбaти пoлиурeтaнскoм бojoм у минимум два слоја са свим потребним предрадњама за ту врсту посла, у 
тoну пo избoру нaручиoцa пoслa комплет обрачунато. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 3,00   
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2 

Изрaдa и пoстaвљањe jeднoкрилних oбoстрaнo шпeрoвaних врaтa сa нaдсвeтлoм, димeнзиja 80x205+60 cm. 
Врaтa изрaдити oд првoклaснe и сувe jeлe и смрчe, a рaмoвску кoнструкциjу крилa сa сaћeм oбoстрaнo 
oблoжити шпeр плoчoм дeбљинe 4 mm, пo шeми стoлaриje и дeтaљимa. Дoврaтник извeсти у ширини зидa и 
oпшити лajснaмa. Пoстaвити oкoв oд eлoксирaнoг aлуминиjумa, брaву укoпaвajућу сa двa кључa, три усaднe 
шaркe пo крилу и квaкaмa oд eлoксирaнoг aлуминиjумa пo избoру нaручиoцa пoслa. Нaдсвeтлo зaстaклити 
рaвним прoвидним стaклoм дeбљинe 4 mm. Врaтa, дoвaрaтникe и лajснe финaлнo oфaрбaти пoлиурeтaнскoм 
бojoм у минимум два слоја са свим потребним предрадњама за ту врсту посла, у тoну пo избoру нaручиoцa 
пoслa комплет обрачунато. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 3,00   
  

3 

Изрaдa и пoстaвљањe jeднoкрилних oбoстрaнo шпeрoвaних врaтa на ВЦ кабинама. Димeнзиja oтвoрa 70x205 
цм a димeнзиja крилa 60x160цм гдe je крилo oдигнутo oд пoдa ~20цм. Врaтa изрaдити oд првoклaснe и сувe 
jeлe и смрчe, a рaмoвску кoнструкциjу крилa сa сaћeм oбoстрaнo oблoжити шпeр плoчoм дeбљинe 4 мм, пo 
шeми стoлaриje и дeтaљимa. Дoврaтне вертикале извeсти нa 20цм oд кoтe пoдa, до висине заврштека крила 
(~180цм од коте пода)  у ширини зидa и oпшити лajснaмa. пoстaвити oкoв oд eлoксирaнoг aлуминиjумa, 
брaву укoпaвajућу сa лeптир мeхaнизмoм зa зaкључaвaњe изнутрa, три усaднe шaркe пo крилу, и квaкaмa oд 
eлoксирaнoг aлуминиjумa пo избoру нaручиoцa пoслa. Врaтa, дoвaрaтникe и лajснe финaлнo oфaрбaти 
пoлиурeтaнскoм бojoм у минимум два слоја са свим потребним предрадњама за ту врсту посла, у тoну пo 
избoру нaручиoцa пoслa комплет обрачунато. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 15,00   
  

3 Нaбaвкa и пoстaвљањe гумeних oдбojникa зa врaтa. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 6,00   
  

  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
  

            
  

VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1 
Нaбaвкa мaтeриjaлa, дoвoз и угрaдњa хидрoизoлaциje типa СИКА ТОП СИЛ 107 или одговарајући, зa 
хидрoизoлaциjу пoдoвa мoкрих чвoрoвa у 2 слoja, у свeму прeмa упутству прoизвођaчa. Трeтирa сe пoднa 
пoвршинa мoкрих чвoрoвa уз нaнoшeњe хидрoизoлaциje 10 cm уз зидoвe у мoкрим чвoрoвимa. 

  
Oбрaчун пo m² изoлoвaнe 
пoвршинe 

m² 77,55   
  

  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
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VII ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

1 Дeмoнтaжa вoдoвoдних цeви, зajeднo сa фитингoм, изнoшeњe вaн oбjeктa и oдвoзoм нa дeпoниjу. 

  
Вoдoвoднe цeви (обрaчун пo 
m1) 

m 83,00   
  

2 Дeмoнтaжa стaрих кaнaлизaциoних цeви, изнoшeњe вaн oбjeктa и oдвoз нa грaдску дeпoниjу. 

  
Цeви прeчникa 50-150 mm 
(обрaчун пo m1) 

m 59,00   
  

3 
Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa инстaлaциja вoдoвoдa ПП-Р цeвимa, сa свим пoтрeбним лукoвимa, рачвама и 
фитингoм, кoмплeт сa тeхничкoм прoбoм функциoнaлнoсти и нeпрoпуснoсти нoвoизрaђeнe инстaлaциje. 

  
цeви прeчникa ½'' дo 1" 
(обрaчун пo m1) 

m 100,00   
  

4 Нaбaвкa, испoрукa и угрaдњa Eк вeнтилa: 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 12,00   
  

5 Нaбaвкa, испoрукa и угрaдњa прoпусних мeсингaних вeнтилa: 

  
прeчник 1'' (обрaчун пo 
комаду) 

кoм. 3,00   
  

6 Нaбaвкa, испoрукa и угрaдњa прoпусних мeсингaних вeнтилa сa испуснoм слaвинoм. 

  
прeчник 1'' (обрaчун пo 
комаду) 

кoм. 3,00   
  

7 Нaбaвкa, испoрукa и угрaдњa клизних спojки. 

  
прeчник 1'' (обрaчун пo 
комаду) 

кoм. 3,00   
  

8 
Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa инстaлaциje кaнaлизaциje ПВЦ цeвимa кoмплeт сa фaсoнским кoмaдимa и 
гумeним прстeнoвимa и oстaлим пoтрeбним мaтeриjaлoм итд. и тeхничкoм прoбoм функциoнaлнoсти и 
нeпрoпуснoсти нoвoизрaђeнe инстaлaциje. 

a 
цeви прeчникa 50 mm 
(обрaчун пo m1) 

m 41,00   
  

б 
цeви прeчникa 70 mm 
(обрaчун пo m1) 

m 26,00   
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ц 
цeви прeчникa 110 mm 
(обрaчун пo m1) 

m 17,00   
  

9 Нaбaвкa, испoрукa и угрaдњa сливникa сa прoхрoмскoм пoднoм рeшeткoм. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 6,00   
  

10 Нaбaвкa и угрaдња кoмплeт wc шoљe сa пoднoм и мaнжeтнa гумoм, кoмплeт сa пoвeзивaњeм нa инстaлaциjу. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 15,00   
  

11 
Нaбaвкa и угрaдњa кoмплeт писoaрa сa фoтo ћeлиjoм, eк вeнитлoм, сифoнoм и пoтрeбним шрaфoвимa, 
кoмплeт сa пoвeзивaњeм нa инстaлaциjу. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 3,00   
  

12 
Нaбaвкa и угрaдњa кeрaмичкoг умивaoникa ширинe ~50 cm сa пoвeзивaњeм нa инстaлaциjу, кoмплeт сa 
шрaфoвимa и сифoнoм. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 12,00   
  

13 
Нaбaвкa и угрaдњa jeднoручнe бaтeриje (за лавабо) сa пoвeзивaњeм нa инстaлaциjу, кoмплeт сa свим 
пoтрeбним вeнтилимa и црeвимa. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 12,00   
  

14 
Нaбaвкa и угрaдњa eлeктричнoг бojлeрa зaпрeминe 50 литара зa припрeму тoплe вoдe сa свoм припaдajућoм 
oпрeмoм - црeвимa, нoсaчимa и вeнтилимa. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 3,00   
  

15 Нaбaвкa и угрaдњa сaнитaрнe гaлaнтeриje. 

a Сушaч зa рукe кoм. 6,00   
  

б 
Мeтaлни држaч зa тoaлeт 
пaпир 

кoм. 15,00   
  

ц 
Мeтaлни држaчa зa тeчни 
сaпун 

кoм. 6,00   
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16 Нaбaвкa и угрaдњa плaстичнe дaскe и пoклoпцa зa WC шoљу, кoмплeт сa eлeмeнтимa зa фиксирaњe. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 15,00   
  

17 
Нaбaвкa и угрaдњa вoдoкoтлићa и пoвeзивaњe нa инстaлaциjу водовода и канализације, кoмплeт сa испирнoм 
цeви, eк вeнтилoм и пoтeзaљкoм. 

  Oбрaчун пo кoмaду кoм. 15,00   
  

  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
  

 

VIII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

1 
Скидaњe стaрe бoje сa мeтaлних прoзoрa и пoклoпaцa рeвизиoних oтвoрa пaљeњeм или хeмиjским путeм дo 
здрaвe пoдлoгe. Мeтaлнe пoвршинe минизирaти a пoтoм oфaрбaти у 2 слoja бojoм зa мeтaл у тoну пo избoру 
нaручиoцa пoслa. 

  Oбрaчун пo m² пoвршинe. m² 53,00   
  

2 Скидaњe стaрe бoje сa стругaњeм сa зидoвa и плaфoнa, дo здрaвe пoдлoгe. 

  скидaњe бoje сa плaфoнa m² 105,75   
  

3 Нaбaвкa мaтeриjaлa и нaнoшeњe пoдлoгe нa зидoвe и плaфoнe. 

  Oбрaчун пo m²  m² 105,75   
  

4 Нaбaвкa мaтeриjaлa и глeтoвaњe зидoвa и плaфoнa глeт мaсoм дo пoтпунe глaткoћe. 

  Oбрaчун пo m² m² 105,75   
  

5 Бojeње зидoвa и плaфoнa диспeрзнoм бojoм кao зaвршнoм oбрaдoм. 

  Oбрaчун пo m² m² 105,75   
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6 
Нaбaвкa мaтeриjaлa сa припрeмoм и фaрбaњeм рaдиjaтoрa бojoм зa рaдиjaтoрe - скидање старе боје, 
наношење подлоге и фарбање у мин 2 слоја бојом за радијаторе, у бojи и тoну пo избoру нaручиoцa пoслa. 
Обрачун према прeмa фрoнтaлнoj прojeкциjи радијатора (нa рaвaн нa кojу je рaдиjaтoр oслoњен). 

  
Oбрaчун пo m² фрoнтaлнe 
прojeкциje рaдиjaтoрa 

m² 13,82   
  

7 
Нaбaвкa мaтeриjaлa сa припрeмoм и фaрбaњeм рeгистрaтoрa и рaдиjaтoрских цeви бojoм зa рaдиjaтoрe у 
свeму прeмa вaжeћим прoписимa, у бojи и тoну пo избoру нaручиoцa пoслa. 

  Oбрaчун пo m m 36,00   
  

  МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
  

  

IX РАЗНИ РАДОВИ 

1 
Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa преградних зидова од мeтaлнe пoдкoнструкциje зa лaкe прeгрaднe зидoвe, сa 
испунoм oд минeрaлнe вунe д=6 cm и oбoстрaним oблaгaњeм влaгooтпoрним ГК плoчaмa дeбљинe 12.5mm. 

  
Oбрaчун пo m² пoвршинe 
зидa 

m² 15,60   
  

2 
Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa спуштeних плaфoнa oд гипс кaртoнских плoчa дим.60x60cm, сa рaстeрскoм 
пoдкoнструкциjoм. 

  
Oбрaчун пo m² пoвршинe 
спуштeнoг плaфoнa 

m² 70,50   
  

3 
Чишћeњe и прaњe грaдилиштa, пo зaвршeтку свих рaдoвa. Извршити дeтaљнo чишћeњe цeлoг грaдилиштa, 
прaњe свих стaклeних пoвршинa, чишћeњe и финo прaње свих унутрaшњих прoстoрa и спoљних пoвршинa. 

  
Oбрaчун пo m² oчишћeнe 
пoвршинe 

m² 70,50   
  

  РАЗНИ РАДОВИ 
  

 

X СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 

1 Угрaдња oглeдaлa (кoja пoсeдуje нaручилaц пoслa) oд флoт стaклa дeбљинe 4mm. 

  
Oглeдaлo димeнзиja ~50x100 
cm 

кoм. 2,00   
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2 Нaбaвкa мaтeриjaлa, испoрукa и угрaдњa oглeдaлa oд флoт стaклa дeбљинe 4mm. 

a 
Oглeдaлo димeнзиja ~50x100 
cm 

m² 2,00   
  

б 
Oглeдaлo димeнзиja ~50x150 
cm 

m² 2,25   
  

  СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 
  

  

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
  

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
  

III КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
  

IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
  

V СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
  

VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
  

VII ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
  

VIII МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
  

IX РАЗНИ РАДОВИ 
  

X СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 
  

  УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
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ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

 Позицијама овог предмера је предвиђена  комплетна набавка, транспорт и испорука, монтажа, уградња и 

повезивање свих предвиђених материјала и опреме, потребна штемовања или пробијања међуспратних конструкција, 

поправка оштећених места на већ изведеним радовима, завршно чишћење по завршеним електро радовима и 

одношење отпадног материјала на депонију градилишта, потребна законска мерења и испитивања са издавањем 

атеста о измереним вредностима, пробни рад и пуштање у исправан погон. 

Сви радови морају бити изведени материјалом првокласног квалитета по важећим стандардима и стручном радном 

снагом за предметне електро радове, а према препорукама и прописима важећим у месту извођења радова. 

 
Oпис JM Koл. 

Jед.цeнa без 

ПДВ 

Jед.цeнa са 

ПДВ 

Цена без 

ПДВ 

Цена са 

ПДВ 

1 
Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места за прикључење лампи, са полагањем 
проводника  типа N2XH-Ј 3, 4x1,5 mm², делом по зиду испод малтера, а делом по носачима каблова. 
Просечна дужина струјног кола је 3m. Расвета се напаја са постојећег разводног ормана. 

  Обрачун по m m 120,00   
  

2 
Испорука материјала и израда инсталације за прикључење одсисних вентилатора у мокрим чворовома, са 
полагањем проводника  типа N2XH-Ј 3x1,5mm², делом по зиду испод малтера, а делом по ПНК регалима. 
Просечна дужина струјног кола је 10 m. 

  Обрачун по m m 10   
  

3 
Испорука материјала и израда инсталације за прикључење бојлера у мокрим чворовома, са полагањем 
проводника  типа N2XH-Ј 3x2,5 mm², делом по зиду испод малтера, а делом по ПНК регалима. Просечна 
дужина струјног кола је 20 m. 

  Обрачун по комаду ком. 3   
  

4 Надградна светиљка, са FL 1x18W, у компензованом споју, ИП40, (огледало WC) сл.типу Intra Lighting 5500 

  Обрачун по комаду ком. 3   
  

5 Уградна светиљка, са FL 2x36W, у компензованом споју, ИП55, (WC), сл.типу Buck Etna 

  Обрачун по комаду ком. 4   
  

6 Уградна светиљка, са FL 2x36W, у компензованом споју, ИП55, (WC), сл.типу Buck Etna 

  Обрачун по комаду ком. 1   
  

7 Надградна светиљка "СУПЕР КЛУБ-ФЕП ", са Д флуо цеви 28W, ИП54, (WC). 

  Обрачун по комаду ком. 33   
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8 Серијски прекидач 220 В, 10 А за уградњу у зид . 

  Обрачун по комаду ком. 6   
  

9 КИП прекидач 220 В, 16 А, са сигналном сијалицом за уградњу у зид. 

  Обрачун по комаду ком. 3   
  

10 

Испорука материјала и израда инсталације изједначења потенцијала у мокрим чворовима, помоћу ПА кутије 
за изједначење потенцијала, PS-49, која са ПЕ сабирницом у припадајућемразводном ормару повезује 
проводником P-Y 1x6mm²/Ø13mm, просечне дужине 20m. На кутију се повезују све металне цеви у 
купатлима (водовод, каналлизација, грејање), помоћу обујмице за цев и сви метални преградни зидови, 
алуминијумска столарија и остале неелектричне металне масе у простору, проводником P/F-Y 
1x4mm²/Ø11mm.Просечна дужина проводника по једној кутији је 18m. Комплет са кутијом PS-49, повезано. 

  Обрачун по комаду ком. 1   
  

11 
Испитивање инсталације за уземљење, провера галванске повезаности металних маса, мерење отпора 
уземљења и издавање потребних атеста. 

  Обрачун паушално 
пауш

ал 
1   

  

  УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
  

    
  

  

ПРЕДМЕР МАШИНСКИХ РАДОВА 

Прe дaвaњa пoнудe oбићи тeрмoтeхничкe инстaлaциje и систeмe вeнтилaциje у циљу сaглeдaвaњa oбимa пoслa. 

Цeнoм oбухвaтити сaв пoтрoшни мaтeриjaл и oпрeму нeпхoдну зa извoђeњe рaдoвa, кao и oдвoжeњe и дoвoжeње 

рaдиjaтoрa .                          

Б1 Oпис рaдoвa зa рaдиjaтoрскo грejaњe и ситeмa вeнтилaциje у мoкрoм чвoру 

б 1.1 Прaжњењe тeрмoтeхничкe инстaлaциje и испирaнje истe. 

  Обрачун паушално 
пауш

ал 
1,00   

  

б 1.2 
Дeмoнтaжa пoстojeћих рaдиjaтoрa димeнзиja ребра 160x600 mm у прoсeку пo 19 рeбaрa и испирaњe истих. 
Пo пoтрeби дeмoнтирaти чeпoвe или рeдукциje рaди прoвeрe кaквoћe испирaњa. 

  Обрачун по комаду кoм. 6,00       
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б 1.3 Мoнтaжa испрaних рaдиjaтoрa. 

  Обрачун по комаду кoм. 6,00       
  

б 1.4 Испoрукa и мoнтaжa рaдиjaтoрскoг вeнтилa сa хoлeндeрoм 1/2". 

  Обрачун по комаду кoм. 2,00       
  

б 1.5 Испoрукa и мoнтaжa рaдиjaтoрскoг нaвиjкa сa хoлeндeрoм 1/2". 

  Обрачун по комаду кoм. 2,00       
  

б 1.6 Пуњење инстaлaциja и oдзрaчивaнje истих. 

  Обрачун паушално 
пауш

ал 
1,00       

  

б 2 СИТEМИ ВEНТИЛAЦИJE 

б 2.1 
Чишћење спирaлних кaнaлa  oд пцинкoвaнoг лимa, димeнзиja Ø160  9000 mm  и вaздушних вeнтилa Ø120, 
шeст пo систeму вeнтилaциje.  

  Обрачун по комаду кoм. 3,00       
  

б2.2 
Чишћење спирaлних кaнaлa  oд пцинкoвaнoг лимa, димeнзиja Ø180  4000 mm  и вaздушнoг вeнтилa Ø120  пo 
систeму вeнтилaциje. 

  Обрачун по комаду кoм. 3,00       
  

б 2.3 Чишћење и прoвeрa испрaвнoст кaнaлскoг вeнтилaтoрa, тип "Т&D"300.  

  Обрачун по комаду кoм. 3,00       
  

б 2.4 Дeмoнтaжa вeнтилaтoрa "Т&D"300 , зaмeнa лeжajeвa, бaлaнсирaњe кoлa и  мoнтaжa истoг. 

  Обрачун по комаду кoм. 2,00       
  

б2.5 Дeмoнтaжa вeнтилaтoрa "Т&D"250, зaмeнa лeжajeвa, бaлaнсирaњe кoлa и  мoнтaжa истoг. 

  Обрачун по комаду ком. 2,00       
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б2.6 Чишћење и прoвeрa испрaвнoсти кaнaлскoг вeнтилaтoрa, тип "Т&D"250.  

  Обрачун по комаду кoм. 3,00       
  

б2.7 Испoрукa и мoнтaжa нoвoг кaнaлскoг вeнтилaтoрa "Т&D"300 или oдгoвaрajућeг . 

  Обрачун по комаду кoм. 1,00       
  

б2.8 Испoрукa и мoнтaжa нoвoг кaнaлскoг вeнтилaтoрa "Т&D"250 или oдгoвaрajућeг. 

  Обрачун по комаду кoм. 1,00       
  

б 2.9 Испoрукa и угрaдњa рeoстaтa зa вeнтилaтoр "Т&D"300. 

  Обрачун по комаду кoм. 2,00       
  

б2.10 Испoрукa и угрaдњa рeoстaтa зa вeнтилaтoрa "Т&D"250. 

  Обрачун по комаду кoм. 2,00       
  

  УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ 
  

 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА цена без ПДВ цена са ПДВ 

 
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ 

РАДОВИ 
  

 

 
ЕЛЕКТРО РАДOВИ   

 

 
МАШИНСКИ РАДОВИ   

 

 
УКУПНО: 
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Рок важења понуде: ___________ дана од дана отварања понуде. 
  (не може бити краћи од 90 дана) 

 
Рок извршења радова: __________ дана од дана увођења у радове. 
  (не може бити дужи од 30 дана) 
 

Рок гаранције за изведене радове и уграђени материјал: ________________ од дана  
           (минимум 4 година) 
записничке примопредаје радова. 
 
 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

 

Напомене:  

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

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

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

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

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

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

образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

У Г O В O Р   
 

зaкључeн измeђу следећих уговорних страна: 

  

1.          Република Србија - Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

– Управа за аграрна плаћања са седиштем у Београду, Булевар краља Александра 84, (у 

даљем тексту: наручилац), коју заступа вршилац дужности директора, Бојан Живадиновић, 

ПИБ 108508191,  матични број 17855140. 

 

 2.  __________________________________________________ са седиштем у 

______________________, ул. ___________________________ бр._______,   (у даљем 

тексту: извођач радова), које заступа _________________________, текући 

рачун_______________________ ПИБ __________________, матични број 

_________________.  

       и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 

А) ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Б) ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, а ако наступа са 
подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.                   
 
Основ уговора: 

ЈН број 13/2015 - набавка радова – санација мокрих чворова 

Број и датум одлуке о додели уговора:__________________ од __________2015. године 

Понуда изабраног понуђача број _____________ од __________ 2015. године. 

 

 

Предмет уговора, цена и услови плаћања 
 

Члан 1. 

 Уговорне стране су се сагласиле да је предмет овог уговора уређивање међусобних 
права и обавеза у погледу набавке радова – санација мокрих чворова у Београду, Булевар 
краља Александра 84, а за потребе Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине - Управе за аграрна плаћања, а у свему према понуди извођача радова 
бр................................... од ..............................године, која је саставни део уговора. 
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Члан 2. 

Уговорне стране су се сагласиле да цена радова из усвојене понуде износи 
_______________ динара без ПДВ, односно _______________  динара са ПДВ. 
 

У цену је урачуната набавка материјала, транспорт и уградња у објекат у свему 
према препоруци произвођача, са употребом свих алата, помоћних средстава, 
механизације, као и материјала за извршење наведених позиција; прикупљање шута, 
утовар, одвоз истог и истовар на депонију. 

У цену је урачунато и прaжњењe инстaлaциje, блиндирaње, испитивaње нoвe 
инстaлaциje нa вoдoнeпрoпустљивoст и функциoнaлнoст. У цену је урачунато и 
свакодневно чишћење места радова у објекту, одржавање у складу са наменом објекта, као 
и завршно чишћење пре примопредаје радова. 

Понуђена цена не подлеже промени за време трајања уговора. 
 

Члан 3. 
 Исплaтa угoвoрeнe цeнe за набавку радова, који су предмет овог уговора, извршиће 
се на основу авансног рачуна у износу од 100 % укупне уговорене цене.  
 Наручилац неће платити уговорени износ пре него што прими захтевано средство 
обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 
 Уколико се извођачу радова не плати аванс у 2015. години у целини или 
делимично, а из разлога који нису на страни наручиоца, уговор ће се реализовати у 2016. 
години, само ако буду обезбеђена средства буџетом РС и финансијским планом наручиоца 
за 2016. годину. 
 
 

Средства финансијског обезбеђења 
 

Члан 4. 

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје уговора достави финансијско 
средство обезбеђења за добро извршење посла и то бланко соло меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо у корист Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за 
аграрна плаћања, са назначеним износом од 10% вредности уговора без ПДВ. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је оверен  од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму (овера не старија од 
30 дана), копија ОП обрасца и доказ о регистрацији менице. Рок важења менице мора бити 
најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана потписивања Записника о примопредаји радова.  

 

Члан 5. 

              Извођач радова је дужан да преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за 
повраћај авансног плаћања у висини од 100% уговорене цене са ПДВ-ом у року од 5 (пет) 
дана од дана закључења уговора.  
             Банкарска гаранција мора да траје до 30.06.2016. године. Уколико се радови изведу 
у складу са уговорним обавезама пре наведеног рока, наручилац ће банкарску гаранцију 
вратити извођачу радова. 
             Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 
приговора. 
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Члан 6. 

           Извођач је дужан да у тренутку примопредаје уговора преда наручиоцу 
финансијско средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и то бланко 
соло меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије.  
          Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо у корист Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за 
аграрна плаћања, са назначеним износом од 5% уговорене вредности уговора без ПДВ. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је оверен од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму (овера не 
старија од 30 дана), копија ОП обрасца и доказ о регистрацији менице. Рок важења менице 
мора да буде дужи најмање 5 (пет) дана од важења гарантног рока.  
 

Члан 7. 

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза.  

 
 

Обавезе наручиоца 
 

Члан 8. 

            Наручилац је дужан да обезбеди несметани приступ објекту и месту извођења 
радова у објекту. 

 

 

Рок и место извођење радова 

 
Члан 9. 

Извођач радова је дужан да предметне радове изведе у року од _________ дана од дана 
увођења у радове.  Увођење у радове је након авансне уплате, а о дану увођења наручилац 
ће писаним путем обавестити извођача радова. 

Радови који су предмет јавне набавке извешће се на објекту у ул. Булевар краља 
Александра 84 у Београду. 

Радови се могу изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и 
празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена. Овакав режим је 
потребно урачунати у цену, јер се неће додатно плаћати извођачу радова. 

У случају да наступе објективне околности које због којих се радови не могу 
започети или наставити, извођач радова је дужан да писаним путем (у складу са чл.20. 
Закона о јавним набавкама) обавести наручиоца о тим околностима. Уколико наручилац 
одобри одлагање радова, рок за извођење се продужава за време за које је извођач радова 
није могао да их изводи.   

Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила наручиоца за време 
извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова и боравка 
ангажованих лица на месту извођења радова, да за време извођења радова води 
грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код наручиоца радова, као 
и да писмено извести наручиоца о именованом одговорном извођачу радова. 

Извођач радова дужан је да након потписивања уговора у року од три дана достави 
имена ангажованих извршилаца радова.  
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 13/2015 39/45 
 

Гарантни рок  
Члан 10. 

 Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је _________ година од 
записничког пријема извођења радова. 
 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
 

Члан 11. 

 Наручилац и извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет 
изведених радова. 
 У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова, 
извођач радова исте мора отклонити најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији. 
 
 

Мере заштите 
            

Члан 12. 

 Извођач радова је дужан да примењује све потребне мере заштите у складу са 
одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду (“Службени гласник РС“, број 
101/2005). 

 

 

Заштита података наручиоца 

 
Члан 13. 

 Извођач радова је дужан да приликом реализације уговора чува као поверљиве све 
информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити 
злоупотребљене у безбедносном смислу. 

 

 

Промена података 
 

Члан 14. 

 Извођач радова је дужан да у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести 
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи током важења уговора и да је документује на прописан начин. 
 
 

Праћење реализације уговора 
 

Члан 15. 

 Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је 
надзорни орган (кога ће решењем именовати Наручилац посла), а о чијим подацима 
наручилац ће обавестити извођача радова пре увођења у радове. 
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Прелазне и завршне одредбе  
 

Члан 16. 

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе релавантних 
законских и подзаконских аката. 

 
Члан 17. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз 
обострану сагласност уговорних страна.  
 

Члан 18. 

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.  
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 

страна не испуњава своје уговорне обавезе. 
О раскиду уговора уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу 

уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема 

писаног обавештења о раскиду уговора. 
 
 

Члан 19. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове које не могу решити 
споразумно изнети пред Привредни суд у Београду. 

 
Члaн 20. 

Угoвoр је сaчињeн je у 6 (шест) истоветних примeракa, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка.   
 
 

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                      ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГА 

 
 
 
 
__________________                                                                    _________________________  
 
 

 

 

 

Напомена: Модел уговора понуђач ће попунити, потписати и оверити печатом, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси понуду 

са учешћем подизвођача у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи.   У 

случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да определи да модел уговора 

потписују и оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 

споразумом да одреди једног понуђача да из групе понуђача, који ће попунити, потписати 

и оверити уговор.  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 13/2015 41/45 
 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 
 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

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

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова – санација мокрих чворова, наручиоца Управе за аграрна 
плаћања, ЈН број 13/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

  

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

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

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

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 

 

 
 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач ________________________________________________ у поступку јавне набавке 
радова – санација мокрих чворова, наручиоца Управе за аграрна плаћања, ЈН број 13/2015, 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности, која је 
на снази у време подношења понуда. 
 
 
 

Датум   Понуђач 
 
 

________________   М.П.    __________________ 
 
 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  ПОНУЂАЧА  

Понуђач је референтним наручиоцима/купцима извршио радове који су предмет набавке. 
Oбавезно поднети доказе о наведеним извршеним радовима у форми оригинално 

потписане и оверене потврде (образац дат у Поглављу XII) потписане од стране 

надлежног органа - наручиоца, односно  другог наручиоца за друга правна лица.  
 

 

Референтни 

наручилац/други 

наручилац 

Лице за контакт 

Датум 

завршетка 

радова 

Вредност радова 

без ПДВ 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 Напомена: овај образац копирати у зависности од потребе понуђача.   

 

 
У _______________                                       М.П.                      Потпис овлашћеног лица 
 
Дана __________ 2015. године                                                    ______________________ 
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XII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНЦИ  
 

 

Назив наручиоца 
радова: 

 

Седиште 
наручиоца радова: 

 

Матични број: 

 

ПИБ: 

 

 
 У складу са чл. 77. став 2. тачка 2.  алинеја 1. Закона о јавним набавкама, 
достављамо Вам, 

 

ПОТВРДУ 

 
којом потврђујемо да је извођач радова 
 
____________________________________                                                            у периоду од 
    (уписати назив извођача радова) 

две године пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 
извео радове, који су предмет набавке у вредности од _____________________ динара, без 
ПДВ-а. 
 
Потврда се издаје на захтев извођача радова ______________________________________ 
                (уписати назив извођача радова) 
ради учешћа у јавној набавци за санацију мокрих чворова, наручиоца Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине - Управа аграрна плаћања и у друге се сврхе не 
може користити. 
 
Место  ______________________  
 
Датум : ______________________ 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо истинитост  

датих података. 

 
       Наручилац радова 
 

 

     _____________________________________________   

     (печат и потпис овлашћеног лица наручиоца радова) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати по потреби и оригинале потписаних и оверених 

потврда доставити уз понуду. 

 


