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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15, у даљем тексту:  
Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки  
и начину доказивања испуњености услова (“Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број 186/020 од 03.03.2020.год и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 187/020 од  
03.03.2020.год. припремљена је:  
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Јавна набавка радова у отвореном поступку  

 
 
 
 

Уређење етно тржнице на Дивчибарама ЈН бр.1.3.1  
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 

1.Подаци о наручиоцу    

Назив наручиоца: Туристичка организација Ваљево 

Адреса: Улица Проте Матеје 1/1, Ваљево 

ПИБ: 107318282  

Матични број: 17034880  
Интернет адреса:  http://www.tov.rs  

 
 
 

 

2. Врста поступка јавне набавке  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке бр.1.3.1 су: радови – Уређење етно тржнице на Дивчибарама  

Ознака из ОРН: 45000000 грађевински радови  
45310000 радови на увођењу електричне инсталације  
45231300 радови на изграњи цевовода за воду и канализацију 

 

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

 

5.Начин преузимања конкурсне документације  
-Са Портала Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs  
-Интернет странице наручиоца: http://www.tov.rs 

 

6. Контакт  
Све информације можете добити путем e-mail: tovaljevo@mts.rs.  
Комуникација је могућа радним данима, од понедељка до петка, у радном времену од 07.30-15.00 

часова, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
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II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у   
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.  
124/12, 14/15 и 68/15).  
Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе наведене у овом упутству, сматраће се непотпуном и 
као таква биће одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати. 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 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.  
тачка. 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. тачка. 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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде(чл. 75. став 2. Закона).  

Испуњеност обавезних услова из чл.75 став 1. тачка 1), 2) и 3) понуђач може доказати ''Изјавом о 

испуњености обавезних услова'' за учешће у поступку јавне набавке.  
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.  
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке,дефинисане чланом 76. Закона, и то:  
1. финансијски капацитет Потребно је да је понуђач у последњих пет календарских година (2015, 2016, 

2017. 2018 и 2019) остварио приход у минималном износу од 46.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
2. Пословни капацитет Потребно је да је понуђач у последњих пет календарских година, рачунајући од дана 
објављивања позива за подношење понуда, остварио пословни приход по основу извођења радова на 
партерном уређењу, нискоградње и извођењу радова на бар три објекта високоградње у минималном износу 
од 40.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

3. Технички капацитет: потребно је да понуђач располаже са следећим средствима:  
Камион кипер - 2 ком 
Комбинована машина - 1 ком  
Багер запремине кашике 0,5м3 или већи - 1 ком 
 

4. Кадровски капацитет: Потребно је да понуђач има најмање:  
- једног дипломираног инжењера грађевинске струке, (лиценца 410) или дипломирани инжењер архитектуре ( 
лиценца 400) који ће решењем бити именовани за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци,  
- једног дипломираног инжењера грађевинске струке ( лиценца 414) који ће решењем бити именован за 
одговорног извођача радова водовода и канализације,  
- једног дипломираног грађевинског инжењера ( лиценца 415) – који ће решењем бити именован за одговорног 
извођача партерног уређења и саобраћајнице,  
- једног дипломираног електро инжињера ( лиценца 450 и 453) који ће решењем бити именован за одговорног 
извођача радова јаке и слабе струје, 

 

Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не издају у држави у којој има 
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седиште, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, 
односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те 
државе,а наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог средства. 
 

Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама, а уколико 
подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог позива наручиоца достави 
оригинал или оверену копију доказа у примереном року који одреди наручилац. 

 

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

75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
1.2.    Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

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

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 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 и привреде 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: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X).Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача . 

 

РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА чл. 78-79. ЗЈН  
Понуђач није дужан да доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. ЗЈН, ако је уписан у 
Регистар понуђача. У вези с тим, потребно је да понуђач: 

1. у својој понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни и  
2. да достави копију Решења о упису у регистар понуђача. 
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Понуђач који учествује самостално, сваки члан групе понуђача у случају заједничке понуде и 
сваки подизвођач у случају понуде са подизвођачем достављају горе наведене доказе за испуњеност 
услова из чл.75 став 1. тачке од 1) до 4) и за регистар понуђача! 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећег доказа:  

1. за финансијски капацитет: 
Доказ: Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: 
статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за последњих пет година од дана 
објављивања позива, показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године, уколико образац БОН-
ЈН не садржи податке за 2019. годину, за исту доставити биланс стања и биланс успеха. Потврда НБС о броју 
дана неликвидности за тражени период. 
 

2. за пословни капацитет: 
Доказ: списак изведених радова предметне јавне набавке у протеклих пет година, са уговореном вредношћу, 

потписана и оверена потврда наручиоца - инвеститора.  
Уколико понуђач није у могућности да прибави потврду наручиоца потребно је да уместо потврде као 

доказ достави уговоре који за предмет имају извођења радова на партерном уређењу, нискоградњи и 
извођењу радова на бар три објекта високоградње, са копијама окончане ситуације за достављене уговоре са 
припадајућом рекапитулацијом, потписане и оверене од стране инвеститора, извођача и надзорног органа 
(прва и последња страна где се види предмет уговора вредност и овера инвеститора и надзорног органа). 

 

3. за технички капацитет:  
Доказ: - извод из пописне листе са стањем на дан 31.12.2019. године са обавезно маркираном траженом 
механизацијом и опремом, а за моторна возила доставити фотокопије саобраћајних дозвола и важећих 
полиса осигурања на дан отварања понуда; 

 

- у случају да је тражена механизација и опрема купљена после 31.12.2019.године и не налази се у изводу из 
пописне листе са стањем на дан 31.12.2019. године, потребно је доставити уговор о куповини или рачун о 
куповини, а за моторна возила доставити фотокопије саобраћајних дозвола и полиса осигурања важећих на 
дан отварања понуда; 

 
- механизација и oпрема могу бити узети у закуп када је потребно доставити уговор о закупу, као и доказ 
даваоца опреме и механизације у закуп да је у његовом власништву путем извода из пописне листе са 
стањем на дан 31.12.2019.год. са обавезно маркираном траженом механизацијом и опремом или у случају да 
је тражена механизација и опрема купљена после 31.12.2019.године и не налази се у изводу из пописне 
листе са стањем на дан 31.12.2019.године, потребно је доставити уговор о куповини оверен код надлежног 
државног органа, а за моторна возила доставити фотокопије саобраћајних дозвола и полиса осигурања 
важећих на дан отварања понуда. 

 

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са 
подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно. 
 

4. за кадровски капацитет: 
Доказ: потребно је доставити следеће доказе:  

1) Копије одговарајућих М образаца;  
2) Копије уговора о радном ангажовању код послодавца;  
3) Копије личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан 

Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета (потврда мора 
бити важећа на дан отварања понуда или копија еквивалентне лиценце издате од стране Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или други докази који доказују да се поседује тражена 
лиценца са доказаом да је важећа). 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе 
да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу 
извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа. 
 

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

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, осим уколико 
подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

 

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. 
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III 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.  
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: Туристичке организације Ваљево, Проте Матеје 1/1, 14000 Ваљево, са 

назнаком: ,,Уређење етно тржнице на Дивчибарама, ЈН бр. 1.3.1 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.04.2020. године до 13,00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

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

достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

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

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и иста ће 

се вратити понуђачу са назнаком да је неблаговремена.  
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 06.04.2020. године у 13.30 часова, у службеним 

просторијама Туристичке организације Ваљева, Проте Матеје 1/1, Ваљево,  
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су уписани 

мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће бити одбијена. Понуда мора да садржи:  
• доказе о испуњавању  додатних услова;  
• приликом подношења понуде понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен и, потписан Образац 

понуде;  
• попуњена и потписана Техничка спецификација;  
• попуњен и на крају потписан Модел уговора ;  
• попуњен и потписан образац Изјаве о испуњавању обавезних услова, образац Изјаве о независној 

понуди и образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75.став 2. Закона.  
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у 
конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној 
понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона..),који морају бити потписани од стране 
сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа града Ваљева  
Карађорђева 64, 14000 Ваљево, са назнаком:  
„Измена  понуде  за  јавну  набавку  (радови) Уређење  етно  тржнице  на Дивчибарама,  ЈН  бр.  1.3.1  -  НЕ  
ОТВАРАТИ” или  
„Допуна понудеза јавну набавку (радови) Уређење етно тржнице на Дивчибарама, ЈН бр. 1.3.1 - НЕ ОТВАРАТИ”  
или  
„Опозив понудеза јавну набавку (радови) Уређење етно тржнице на Дивчибарама, ЈН бр. 1.3.1 - НЕ  
ОТВАРАТИ”или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (радови) Уређење етно тржнице на Дивчибарама, ЈН бр. 1.3.1 - НЕ  
ОТВАРАТИ”.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу 

свих учесника у заједничкој понуди.  
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, 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 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, 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. 

 

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, споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:  
1)податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем и  
2)опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

Група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 

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

ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу.  
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона), који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

Наручилац се обавезује да плати извођачу радова износ по достављеним привременим, односно 

окончаној ситуацији у року од 45 дана од дана достављања ситуација и фактуре.  
Окончана ситуација не може бити мања од 15% средстава од уговорене вредности уговора.  
Средства потребна за реализацију овог уговора су обезбеђена у текућој буџетској години. 

 

Захтев у погледу рока (периода важења уговора):  
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговорних страна и закључује се до 

извршења уговорних обавеза, а најкасније до 31.08.2020године. 

 

Захтев у погледу рока важења понуде.  
Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

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

 

10. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА  
Рок за окончање радова је максимално 70 радних дана, од дана увођења извођача у посао од стране 

стручног надзора. 
 

11. ГАРАНТНИ РОК  
Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје 

радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана 
извршене примопредаје радова наручиоцу. 

 

12. 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 узети у 

обзир цена без пореза на додату вредност.  
Цена је фиксна и не може се мењати. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.  
У складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 

14/15 и 68/15) наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, стим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% 

вредности првобитно закљученог уговора. 

 

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења: 
I Банкарска гаранција за озбиљност понуде - оригинал  

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је  
у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, на износ од 10% од вредности 
понуде без ПДВ-а са роком важности 60 дана дуже од дана отварања понуде, која мора бити безусловна, без 
приговора и платива на први позив у корист наручиоца - ОРИГИНАЛ  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:  
1. ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда 
се проглашава неисправном и наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем).  
2. ако изабрани понуђач у року од 7 дана од дана закључења уговора наручиоцу не достави банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, у ком случају се уговор може раскинути. 
 

2) Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од 
дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% укупне 
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вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење 
посла, као и  
3) Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, 
издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 5% укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.  

Изабрани понуђач је дужан да достави: 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити 
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 
висини од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за 
завршетак радова, у корист наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће 
уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 
спорова.  
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у 
тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у 
гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, у корист наручиоца. Рок важности 
банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који 
би могао умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  
По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 
 

Осигурање радова  
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од 

уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису 
осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.  

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са 
роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима. 
 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним 

прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве 

третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем 

десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

 
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз 

понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено 

„ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за 

поверљивост података који нису означени на поменути начин.  
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена 
понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште  

у временском периоду од 07.30 до 15.00 часова на e-mail tovaljevo@mts.rs. тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.1 (радови) Уређење етно тржнице на Дивчибарама   
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. 

 

16. 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. 

 

17. 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. 

 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ 

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

 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У 

СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће позвати понуђаче чије 

су понуде са истом најнижом понуђеном ценом и најповољнију понуду изабрати жребом.  
Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин:  
1. Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом да 

присуствују поступку жребања;  
2. Поступак жребања водиће комисија и биће обављен у просторијама наручиоца;  
3. Комисија ће водити записник о поступку жребања;  
4. Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије су 

понуде са истом најнижом понуђеном ценом;  
5. Жребање ће бити обављено тако што ће комисија извршити извлачење једне куглице, извадити 

папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће наручилац доделити уговор. 

 

20. 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 понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 
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Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail tovaljevo@mts.rs.  
или препорученом пошиљком са повратницом.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

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

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

најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 

за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

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

рока за подношење захтева из ст. 4. и 5. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева 
знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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

са одредбама члана 150. закона.  
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки 

најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.  
Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права:  
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.  
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је 

налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(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: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке.  
2.Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,који 

садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.  
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.  
НАПОМЕНА: У пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос потребно је прво уписати 

скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају број или ознаку јавне набавке при чему није дозвољено 

уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“, „уплата“ и сл.), већ искључиво 

наведене појмове у поменутом редоследу. 
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Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара. 

Уколико се захтев за заштиту права подноси после отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара. 

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу се видети у оквиру 

„банера“ на интернет страници Републичке комисије кликом на линк: Уплата таксе из Републике Србије. 

 

22. 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.  
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће закључити уговор са 

првим следећим најповољнијим понуђачем.  
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IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   
Понуда бр. ________________ од __________________ (датум) за јавну набавку (радова)  

Уређење етно тржнице на Дивчибарама ЈН бр. 1.3.1 . 

 

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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: (радова)  
Уређење етно тржнице на Дивчибарама, ЈН бр. 1.3.1 . 

 

 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 

 

Укупна цена (без ПДВ-а):____________________________________________динара 

 

(словима:__________________________________________________________динара) 

 

Укупна цена (са ПДВ-ом):____________________________________________динара 
 

 

2. Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговорних страна и закључује се до 

извршења уговорних обавеза, а најкасније до 31.08.2020 године. 

 

3. Рок за окончање радова је максимално 70 радних дана, од дана увођења извођача у посао од стране 

стручног надзора. 

 
4. Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом. 

 

5. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 
 
 
 
 
 

 

Место и датум Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_____________________ _________________________ 
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4) 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. 

 

Место и датум Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_____________________ _________________________ 
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5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 

Назив учесника у заједничкој  
1) 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. 

 

Место и датум Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_____________________ _________________________ 
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Модел уговора понуђач је дужан да попуни у свим ставкама и исти потпише овлашћено лице, 

чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. У случају подношења заједничке понуде, 

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

V МОДЕЛ УГОВОРА   
Уређење етно тржнице на Дивчибарама JН бр.1.3.1 

 

Уговорне стране су: 

 

1 . Туристичка организација Ваљево, Ваљево, улица проте Матеје 1/1, кога заступа директор Ана 
Марковић (у даљем тексту: Наручилац), порески идентификациони број 10731 8282; матични број 
17034880; текући рачун број 840-1050664-54 Управа за трезор, и 

 

2. _____________________________________________________ , из ________________ ,  
ул.__________________________________ бр. ________ , кога заступа директор  
__________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова), матични  
број____________ , ПИБ_________________ , текући рачун ________________________. 

 

3. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо): 

 
1) _____________________________________________________ , из __________________ 
, ул.__________________________________ бр. ________ , кога заступа директор  
__________________________________________ , матични број ________________ , ПИБ__________________ 
, текући рачун ________________________. 

 

2)_____________________________________________________ , из ___________________ , 
ул.__________________________________ бр. ________ , кога заступа директор 
__________________________________________ , матични број ________________ , ПИБ_________________ , 
текући рачун ________________________. 

 

Члан 1. 
 

Уговорне стране констатују:  
- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 

68/15), дана_________________године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и 

Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на уређењу етно тржнице на 
Дивчибарама, ЈН бр. 1.3.1, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,  
- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање 

понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности 

одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким 

спецификацијама; да се средства за извођење предметних радова обезбеђују уговором између Туристичке 

организације  
Ваљево и Министарства трговине, туризма и телекомуникација број 401-00-1377/1/2018-08 од 17.09.2018. 
године, Анексом 1 број 401-00-1377/2/2018-08 од 14.11.2018. године, Анексом 2 број 401-001377/4/2018-08 од 

17.06.2019. године и Анексом 3 број 401-00-1377/5/2018-08 од 16.12.2019. године, обезбеђена средства у 

износу од 9.000.000,00 рсд. Део средстава у износу од 7.940.369,90 рсд, обезбеђена су из буџета Града 

Ваљева, док је део средстава у износу од 10.747.000,00 обезбедила Туристичка организација Ваљево.  
-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора 

бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова. 
 

Предмет уговора 
 

Члан 2. 
 

Предмет овог уговора је Уређење етно тржнице на Дивчибарама, ЈН бр. 1.3.1 
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Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну 

снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-

завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
 

Вредност радова – цена 
 

Члан 3. 
 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________  
динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_____________  
(словима:_______________________________________), што без ПДВ-а износи ______________  
(словима:__________________________________________) а добијена  је  на  основу јединичних  цена  из  
усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2020. године.  

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената 
на основу којих је одређена.  

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове 
организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.  

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, 

механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање 
радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, 

материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све 

привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове 

мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља 

на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и 
градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге 

трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са 

захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају 

франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији. 
 

Услови и начин плаћања 
 

Члан 4. 
 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним 

привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од  
стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране 

стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 15% (петнаест процената) од 
уговорене вредности.  

Услов за исплату оверене окончане ситуације је извршена примопредаја радова са позитивним 
мишљењем стручног надзора.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, 

одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном 
надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити 

плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора. 
 

Рок за завршетак радова 
 

Члан 5. 
 

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од максимално 70 радних дана, од дана 

увођења извођача у посао од стране стручног надзора, а према приложеном динамичком плану, који је 

саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за 

извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава  
у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  
6. овог уговора су:  

(1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба 
и за место на коме се радови изводе и сл.);  

(2) мере предвиђене актима надлежних органа;  
(3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком; 
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Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је 

најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.  
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што 

стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.  
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право 

да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање 
радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења. 
 

Члан 6. 
 

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због 

промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.  
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају 

се нарочито:  
3. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба 

и за место на коме се радови изводе и сл.); 
4. мере предвиђене актима надлежних органа; 
5. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;  
6. закашњење увођења Извођача радова у посао; 
7. непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова 

приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.  
8. Накнадне радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био 

остварен у потпуности Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у 
року од 8 дана од  

дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. 
Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу 

решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања 

новог рока за завршетак радова.  
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року 

од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак 

радова.  
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју 

Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.  
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 

извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.  
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног 

рока због околности које су настале у време доцње. 
 

Уговорна казна 
 

Члан 7. 
 

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова 

уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан 

закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без 
ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.  

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, 

умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.  
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, 

може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са 

њом. 
 

Обавезе Извођача радова 
 

Члан 8. 
 

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, 
документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и: 
1. да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача 

радова;  
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2. да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и 
у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику 
Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене 
примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати 
да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узети у обзир, нити 
ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;  

3. да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору 
динамични план извођења радова;  

4. да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим 
прописима; 

5. да се строго придржава мера заштите на раду; 
6. да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је 

спреман за њихову примопредају;  
7. да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, 

односно пројекту за извођење, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама 
квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;  

8. да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;  

9. да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта 
својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним 
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време 
укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;  

10. да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије; 
11. да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача 

радова на градилишту и пројекат за извођење, односно документацију на основу које се изводе радови; 
12. да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
13. да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора 

или Наручиоца. 
14. да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета 

употребљеног материјала;  
15. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или 
рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и 
постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 
радова;  

16. да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;  

17. да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 
неправилности и недостаци;  

18. да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана; 

19. да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација 
и опреме. 

20. да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, 
објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама 
 

Обавезе Наручиоца радова 
 

Члан 9. 
 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 

Извођача радова.  
Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао.  
Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан 

прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора.  
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун 

изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 
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Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди 

координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који 

регулише ову област; 
 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 
 

Члан 10. 
 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.  
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да 

отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак. 
 

Финансијско обезбеђење 
 

Члан 11. 
 

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније 7 дана од дана закључења 
уговора, достави:  

- банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 
на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности 
уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист наручиоца. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције 
за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке 
само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 

- банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да 
у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање 
грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, у корист наручиоца. Рок 
важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску 
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 
отклањања квара који би могао умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 
 

Осигурање 
 

Члан 12. 
 

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до 
њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или 

оверену копију до момента увођења у посао, са роком важења за цео период извођења радова.  
Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету 

причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео 

период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.  
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека 

уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања. 
 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 
 

Члан 13. 
 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, 

прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или 

њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.  
Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума 

примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком 

произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву 

документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда 

Наручиоцу радова. 
 

Конкурсна документација ЈН радова - отворени поступак бр. 1.3.1 23/85  



Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног 

рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и 

материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.  
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева 

накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала 

неодговарајућег квалитета. 
 

Квалитет уграђеног материјала 
 

Члан 14. 
 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се 
захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.  

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване 

лабораторије за тај тип материјала.  
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким 

прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене 

организације за контролу квалитета.  
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, 

он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.  
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност 

објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом 
трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач 

радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача 

радова.  
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује 

планирање и изградња.  
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу 

одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 
 

Вишкови и мањкови радова 
 

Члан 15. 
 

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, 
односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца 
и да тражи писмену сагласност за та одступања.  

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без 

сагласности Наручиоца.  
Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и 

плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са 
Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе)  

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела 
радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне 

уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као 

целине. 
 

Хитни непредвиђени радови 
 

Члан 16. 
 

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије 

је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а 

изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и 

неочекиваним догађајем.  
Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности 

наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  
Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних 

непредвиђених радова и о предузетим мерама. 
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Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити 

обављени.  
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена 

морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.  
У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за 

већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове. 
 

Непредвиђени радови 
 

Члан 17. 
 

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у 

даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као 

последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог 

уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог 

уговора. 

 

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца. 

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење  
непредвиђених радова.  

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити 

обављени.  
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала 

бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.  
У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за 

већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове. 
 

 

Примопредаја изведених радова 
 

Члан 18. 
 

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, 

односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком 

документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на 

захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола 
дела изведених радова.  

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем 

за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе 

уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, 

односно материјала, опреме и инсталација.  
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан 

завршетка радова уписује се у грађевински дневник.  
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка  

радова.  
Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника 

Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.  
Комисија сачињава записник о примопредаји.  
Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа 

пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.  
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и 

предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не 
почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право 

да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.  
Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним 

ценама и са пажњом доброг привредника.  
Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  
Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење 

изведене радове. 
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Коначни обрачун 
 

Члан 19. 
 

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на 

бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених 
јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова а обавезно је чине 3 (три) представника 

Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.  
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.  
Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји 

и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 
 

Раскид Уговора 
 

Члан 20. 
 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са 
извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана према достављеном динамичком плану.  

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не 
одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова,  
а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи 

радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем 

радова.  
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио 

несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.  
Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које 

није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.  
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог  
Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој 

вредности у складу са Уговором.  
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој 

уговорној страни.  
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од 

пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова 

до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 
 

Измене уговора 
 

Члан 21. 
 

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа 

обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току 

реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у 
складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може 

бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове 

радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).  
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета 

уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.  
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које 

извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:  
2. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и 

за место на коме се радови изводе и сл.); 
3. мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 
4. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;  
5. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 
6. хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач 

радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести. 
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7. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био 
остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом. 

 

Члан 22. 
 

У случају потребе извођења хитнихх непредвиђених и непредвиђених радова, поред продужења 
рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих 

радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета 

јавне набавке.  
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач 

је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције 

непредвиђених радова.  
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због 

промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.  
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

 

Сходна примена других прописа 
 

Члан 23. 
 

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се 
уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи. 
 

Саставни део уговора 
 

Члан 24. 
 

Прилози и саставни делови овог Уговора су:  
- техничка документација  
- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године  
- динамика извођења радова 

 

Решавање спорова 
 

Члан 25. 
 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, 

уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву 
 

Број примерака уговора 
 

Члан 26. 
 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за 

Канцеларију за управљање јавним улагањима. 
 

Ступање на снагу 
 

Члан 27. 
 

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговорних страна и закључује се до 
извршења уговорних обавеза, а најкасније до 31.08.2020. године. 
 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЗА НАРУЧИОЦА  
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 

Назив и седиште фирме: 

 

Адреса и седиште: 

 

Матични број: 

 

ПИБ: 

 

Датум:  
 

 

У својству овлашћеног лица, дајем 

 

ИЗЈАВУ 

 

Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо услове из чл. 75. став 1. 

ЗЈН („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и позива за прикупљање понуда за избор најповољнијег 

понуђача за „ Уређење етно тржнице на Дивчибарама“ бр. 1.3.1 , према конкурсној документацији за 
прикупљање понуда и то:  

• да смо регистровани код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
• да пре објављивања позива, понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

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

мита, кривично дело преваре и да доказ о испуњености услова није старији од два месеца пре 

отварања понуда;  
• да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији и да доказ о испуњености услова 

није старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке бр. 1.3.1 код Наручиоца – Туристичка организација 

Ваљево, улица Проте Матеје 1/1, 14000 Ваљево и у друге сврхе се не може користити. 

 

У случају потребе, а на захтев Наручиоца, доставићемо доказе који потврђују ову изјаву. 
 

 

Место и датум 

 

 

Понуђач 

 

__________________________ 

 

______________________________  
/потпис овлашћеног лица/ 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
 

 П  

грађевинских и грађевинско-занатских радова бруто(m2)  = 11.52 
 

Објекат: Етно тржница Дивчибаре-Јавни тоалет  
Корисник:ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО И ЈП "ПОЛЕТ" ВАЉЕВО 

 

А) ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ  
 

 

Поз ОПИС СТАВКЕ Количина  Цена Износ 
      

01. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

    
01.01. Геодетско снимање и обележавање објекта на    

 терену.Обрачун по м2.     

 м3 13.00 х  = 

      

01.02.      
 Машински ископ земље III и IV категорије за темеље    

 објекта. У цену улази утовар дела земље и одвоз  на    

 депонију до 15km, а део се депонује за потребе    

 набијања између темеља. У обрачун узети у обзир    

 све припремне радње. Обрачун по m3 у збијеном    

 стању     

 м3 4.80 х  = 

 

Набијање вишка земље из ископа oко темељних зидова и 

   

01.03.    
 испод подова у слојевима дебљине д-20цм. До постизање    

 потребне збијености од 30МПа.Обрачун по м3    

 м3 1.00 х  = 

      

01.04.      

 Набавка, превоз, планирање и набијање шљунка    
 природне гранулације у слоју од 10 cm у збијеном    

 стању испод темеља и подова.     

 м2 13.00 х  = 

    СВЕГА:   
 
 
 
 

 

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

Конкурсна документација ЈН радова - отворени поступак бр. 1.3.1 29/85  



            

 02.01.           
   Набавка материјала и израда цементне кошуљице као        

   подлоге за подове од ценментног малтера 1:3.У цену        

   улази и армарање исте мрежом Q131.Обрачун по м2.        

   м2 9.00 х   =   

      СВЕГА:      

 03.  БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ        

            

 03.01.           
   Набавка материјала и израда армирано бетонских        

   темеља без оплате, марке бетона МБ20цм армираних        

   араматуром према статичком прорачуну.Бетон        

   уградити и неговати у свему према правилу струке.        

   Арматура се обрачунава у позицији армирачких        

   радова.Обрачун по m3 уграђеног бетона        

           

   м3 1.80 х   =   
            

            

 03.02.           
   Набавка материјала и израда темељног зида у глаткој        

   оплати д = 20цм, марке бетона МБ 25 армиран        

   арматурном према статичком прорачуну Бетон        

   уградити и неговати према правилу струке .        

   Арматура се обрачунава у позицији армирачких        

   радова. Обрачун по m3 уграђеног бетона        

           

   м3 1.50 х   =   
            

            

 03.03.           
   Набавка материјала и бетонирање лакоармиране        

   подне плоче д= 10 cm преко тампон слоја. Марка        

   бетона МБ20 .Бетон након уградње неговати по        

   прописима. Обрачун по м2.         

           

   м2 9.00 х   =   
            

      СВЕГА:      

 04.  АРМИРАЧКИ РАДОВИ         

            

 04.01.           
   Набавка, чишћење, савијање и уградња арматуре у        

   свему према статичком пррорачуну.         
           

   РА 95.50 х   =   
           

   ГА 46.02 х   =   
           

   МА Q188, 40.00 х   =   
            

      СВЕГА:      
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5. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА 

 

05.01. Уградња ослоначких (анкер) плоча у бетонске 
конструктивне елементе. Ослоначке плоче се 
постављају пре бетонирања у свему трема пројекту 
заједно са припадајућим анкерима .Ослоначке плоче и 
сав потребан материјал обезбеђује испоручилац 
челичне конструкције . Ослоначке плоче пре испоруке 
морају бити финално заштићене топлим цинковањем 
након тога пластифицирањем у складу са стандардом 
у боји по избору пројектанта.Обрачун по комаду. 

 
 
 
 

 

 ком 6.00 х = 

 
Набавка материјала и монтажа комплет челичне 

  
05.02.   

 конструкције објекта( стубови, главни носачи,    

 рожњаче и помоћни елементи ).Елементи челичне   

 конструкцију заштитити топлим цинковањем након   

 тога и пластифицирањем у складу са стандардом у   

 боји по изору пројектанта.Обрачун се врши по кг.   

 челичне конструкције.    
     

 кг. 645.00 х = 

    СВЕГА: 

06. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ    

     

06.01.     

 Набавка материјала и покривање крова    

 ватроотпорним (ватроотпорности F30) кровним   

 термо сендвич панелима стандардне ширине од    

 трапезастог челичног поцинкованог    

 пластифицираног лима д-0.55мм са испуном од    

 полиуретана (пур) дебљине 15цм.Облик спољашњег   

 профила је трапезаст.Панел се причвршћује на    

 челичну подконструкцију . Јединичном ценом    

 обухватити све спојне и везне елементе по упутсвима   

 произвођача .Обрачун по м2 постављене косе    

 површине.    
     

 м2 17.07 х = 
     

    СВЕГА: 
 

 

7. РАДОВИ НА СПОЉАШЊОЈ И УНУТРАШЊОЈ СТОЛАРИЈИ 
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07.01.  
Набавка и уградња улазних врата вишекоморних 
алуминијумских профила (софт лајн) са 
термопрекидом и са системом заптивања троструком 
ЕПДМ гумом, вулканизованом по угловима. 
Максимално дозвољена топлотна проводљивост АЛ. 
профила је 2.3W/m2K или мање. Плот јe од 
алуминијумског панела мин.испуњен полиуретанском 
пеном. Шарке за врата су дводелне, 2 ком по висини, 
тип Алпха, Стублина 2004 или сличне уз сагласност 
пројектанта . Обрачун по комаду уграђених врата са 
комплетним оковом и системом заптивања ЕПДМ 
гумом. Боју пластификације ускладити са бојом 
видних челичних елемената на објекту уз сагласност 
пројектанта. Обрачун је по комаду 

 
 

 

  вел. 90/210 3.00 х =  

         

 07.02.        
  Набавка и уградња прозора вишекоморних      

  алуминијумских профила (софт лајн) , са термопрекидом и    

  са системом заптивања троструком ЕПДМ гумом,      

  вулканизованом по угловима. Максимално дозвољена      

  топлотна проводљивост АЛ. профила је 2.3W/m2K или      

  мање. Прозори су застакљени термоизолационим стаклом    

  пуњеним аргоном 4+12+4. стакло на спољашњој страни je    

  пескарено каљено . Прозоре снабдети механизмом за      

  отварање око хоризонталне осовине а према шеми      

  столариј .Боју пластификације усладити према боји видних    

  челичних елемената на објекту уз сагласност      

  пројектанта.Обрачун по ком. уграђених прозора, комплет      

  са оковом.       

        

  вел. 145/50 2.00 х  =  

  вел. 160/50 1.00 х  =  

        

 07.03.        
  Набавка и уградња унутрашњих једнкрилних      

  унутрашњих врата од елоксираних алумијумских      

  профила (софт лајне) .Плот јe од еко панела.Шарке за      

  врата су дводелне, 2 ком по висини, тип Алпха,      

  Стублина 2004 или сличне уз сагласност пројектанта      

  Обрачун по комаду уграђених врата са комплетним      

  оковом и системом заптивања двоструком ЕПДМ      

  гумом.Крило врата је скраћено 10цм од пода. Обрачун      

  је по комад.       

        

  вел.70/205 2.00 х  =  

     СВЕГА:    

    

32/85 
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8. БРАВАРСКИ РАДОВИ 
 
 

 

  m1  х 
-       

        

08.01.        

  Набавка материјала, израда и монтажа ограде на      

  приступној рампи за лица са посебним потребама     

  .Конструкцију извести од прохромских стубова - цеви Ø 50   

  заварених на анкер плоче , рукохвати у две зоне од цеви Ø   

  40 са свим спојним елементима . Укупна висина ограде је     

  90 цм. Ограду извести у свему према детаљима из пројекта   

  .Обрачун по m1 израђене ограде.      

        

  м1 6.00 х 
-       

     СВЕГА:   

09.  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ      

        

9.01.  
Набавка и постављање фасадних сендвич панела , 

    
      

      

  дебљине д-10цм и стандарде ширине од челичног     

  поцинкованог бојеног пластифицираног лима д-      

  0.60мм са ПУР испуном. Панели су постављени      

  вертикално. Јединичном ценом обухватити све спојне     

  и везне елементе по упутсву произвођача. Обрачун по     

  м2.      

        

  м2 25.47 х =  

9.02.        
  Набавка мтеријала и израда фасадне облоге у форми     

  бродског пода д-15мм од белог бора прве класе дубоко     

  импрегнираног завршно бојеног садолина са воскому три     

  слоја у боји по избору пројектанта.Ивице елемената треба   

  заоблити на спољној страни а паковање извести на прес     

  фугу.У цену уалзи потребна подконструкција и спојни     

  елементи.Обрачун по м2.      
        

  м2 25.47 х  =  

     СВЕГА: - 

10  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ      

        

10.01.        
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Набавка материјала и уградња облоге од керамичких 
плочица на подовима 1. класе на лепак. Плочице 
морају бити киселоотпорне протибклизне, 
постављање на претходно припремљену површину .  
У обрачун улази и фугавање фугомалом по избору 
пројектанта.  
Обрачун по m2 

 

 м2 10.00 х = 
     

   СВЕГА: _______________ 

11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ    

 
Набавка материјала , израда и монтажа хоризонтаних 

  
11.01.   

 олука од равног алуминијумског пластифицираног   

 бојеног лима д-0.6мм.Јединичном ценом обухватити   

 носаче олука и сав потребни спојни и везивни    

 материјал. Димензије 10/10цм.    
     

 м1 4.80 х = 

     

11.02.     
 Набавака материјала , израда и монтажа вертикалних   

 олука од равног алуминијумског пластифицираног   

 бојеног лима д-0.6мм .Јединичном ценом обухвтити   

 носаче олука и сав потребан спојни и везивним    

 материјалом. Обрачун по м1.Димензије 8/8цм.    
     

 м1 2.80 х = 
     

     

11.03.     
 Набавка материјала ,израда и монтажа ветар лајсни од   

 алуминијумског    пластифицираног  бојеног лима   

 d=0.6mm,  раз.шир 50cm.Обрачун по м1.    
     

 м1 12.00 х = 
     

     

11.04.     
 Набавка материјала ,израда и монтажа маске висећег   

 олука на прелазу кровног панела и хоризонталних   

 олука од алуминијумског пластифицираног бојеног   

 лима д-0.6мм развијене ширине 45цм. Обрачун по м1.   

     

 м1 4.80 х = 
     

     

11.05.     
 Набавка материјала ,израда и монтажа опшивке на   

 споју доње стране кровног панела и хоризонталног   

 олука  од алуминијумског пластифицираног бојеног   
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 лима д-0.6мм развијене ширине 20цм. Обрачун по м1.    

      

 м1 4.80 х  = 
     

 

Мабавка материјала и израда дводелне окапнице са 
   

11.06.    
 доње стране фасадних панела на споју са подом од    

 алуминијумског пластифицираног бојеног лима д-    

 0.6мм.Окапницу препустити 2.5цм преко темељног    

 зида и увући испод панела рш.30 цм а унутрашнју    

 опшивку-лајсни рш. Монтирати након уграђеног    

 завршног пода.Обрачун по м1.     

      

 м1 10.35 х  = 
      

      

11.07.      
 Набавка материјала ,израда и монтажа једноделних    

 опшивки на споју преградних панела и пода од    

 алуминијумског пластифицираног бојеног лима д-    

 0.60мм рш. 20цм .Монтажу извршити након готовог    

 пода.Обрачун по м1     

      

 м1 12.00 х  = 
      

      

11.08.      
 Набавка материјал, израда и монтажа дводелне    

 солбанак лајсне покривне лајсне на споју фасадне    

 столарије са фасадним панелом од алуминијускок    

 пластифицираног бојеног лима д-0.6мм.Обрачун по    

 м1.     
      

 м1 4.40 х  = 
      

      

11.09.      
 Набавка материјала ,израда и монтажа дводелних    

 вертикалних лајсни са бочних страна споја фасадне    

 столарије са фасадним панелима од алуминијумског    

 пластифицираног бојеног лима д-0.60мм. Лајсне    

 фиксиране за фасадни панел РШ 10цм и спољна    

 завршна лајсна РШ 20цм. Обрачин по м1.    

      

 м1 15.60 х  = 
 

Набавка материјала ,израда и монтажа једноделних 
   

11.10.    
 хоризонталних покривне лајсне са горње страна    
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 споја фасадне столарије са фасадним панелима од    

 алуминијумског пластифицираног бојеног лима д-    

 0.70мм. Лајсну фиксирати за фасадни панел.Обрачин    

 по м1.     

      

 м1 7.20 х  = 

 

Набака материјала, израда и монтажа једноделне 
    

11.11.     
 опшивке око унутрашњих врата од алуминијумскок    

 пластифицираног бојеног лима д-0.60мм , рш. 15цм-    

 20цм.Обрачун по м1.     

      

 м1 9.80 х  = 

 

Набака материјала, израда и монтажа једноделне 
    

11.12.     

 опшивке на око фасадних отвора са унурашње стране    

 од алуминијумскок пластифицираног бојеног лима д-    

 0.60мм , рш. 10-15цм.Обрачун по м1.     

      

 м1 28.00 х  = 

 

Набака материјала, израда и монтажа једноделне 
    

11.13.     
 опшивке на споју унутрашњих бочних ивица     

 фасадних панела и на споју зидни и кровних панела    

 од алуминијумскок пластифицираног бојеног лима д-    

 0.60мм , рш. 15цм.Обрачун по м1.     

      

 м1 25.05 х  = 

 

Набавка материјала и опшивање стрехе 

    

11.14.     
 алуминијумским пластифицираним бојеним лимом д-    

 0.60мм, пре опшивања поставити металну     

 подконструкцију.Обрачун по м2.     

      

 м2 7.52 х  = 

 
Набавка и постављање унутрашњих преграда од 

    
11.15.     

 сендвич панела, дебљина д-6цм сатандардне ширине    

 од пластифицираног челичног поцинкованог бојеног    

 лима д-0.60мм са ПУР испуном.Панели су постављени    

 вертикално.Јединичном ценом обухватити све спојне    

 и везне елементе по упутсву произвођача.Обрачун по    

 м2.     

      

 м2 16.80 х  = 

    СВЕГА : _______________ 
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 12. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ        

          

 12.01         
  Набавка и постагвљање тврдопресоване мин.вуне       

  д=10цм преко подне плоче.У цену урачунат и слој ПВЦ       

  фолије.Обрачун по м2        

         

  м2 8.80 х   =  

          

 12.02         
  Израда хидроизолације плоче на тлу постављањем       

  кондорфлекса В4.Слој хидроизолације извести преко       

  припремљене и очишћене подлоге.Подлогу       

  прајмерисати битуменским прајмером.Битуменску       

  мембрану загрејати пламенком и лепити на површину       

  почевши од најниже тачке.Унутрашњи слој мембране       

  се у кнтаку са пламеном топи и омогућава везивање       

  битуменске мембране за површину .Сваку мембранску       

  траку треба преклопити по дужини од 10цм.       

  Обрачунава се по м2 комплетно готове       

  хидроизолације са вертикалним повијеним делом и       

  преклопом.У цену је урачуната израда холкера.       

         

  m2 13.42 х   =  

          

 12.03         
  Набавка материјала и израда хидроизолације бочних       

  страна темељних зидова полимер цементним       

  хидроизолационим премазом.Слој изолације извести       

  преко припремљене и очишћене подлоге.Обрачун по       

  м2 комплет изведене хидроизолације.       

         

  м2 2.90 х   =  

  
Набавка материјала и облагање фасадних и кровних 

      
 12.04       

  дилатационих спојева додатном термоизолацијом од       

  плоча минералне вуне. Термоизолација се       

  причвршћује за зидова типловима.Обрачунава се са по       

  м1 комплетно постављене изолације.        

         

  м1 19.60 х   =  

  

Набавка материјала и пуњење унутрашњег празног 
      

 12.05       
  

простора челчних кутијастих профила конструкције 
      

        

  каменом вуном .Обрачунава се са по м1 комплетно       

  постављене изолације.        
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м1 35.40  х =   
СВЕГА: 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
 

 П  

грађевинских и грађевинско-занатских радова бруто(m2)  = 33.64м2 
 

Објекат: Етно тржница Дивчибаре-Управна јединица етно тржнице-објекат Т о Ваљево  
Корисник:ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО И ЈП "ПОЛЕТ" ВАЉЕВО 

 

А) ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ  
 

 

Поз ОПИС СТАВКЕ Количина  Цена Износ 
      

01. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

    

01.01. Геодетско снимање и обележавање објекта на    
 терену.Обрачун по м2.     

 м3 36.00 х  = 

      

01.02.      
 Машински ископ земље III и IV категорије за темеље    

 објекта. У цену улази утовар дела земље и одвоз на    

 депонију до 15km, а део се депонује за потребе набијања    

 између темеља. У обрачун узети у обзир све припремне    

 радње. Обрачун по m3 у збијеном стању     

 м3 10.10 х  = 

 

Набијање вишка земље из ископа oко темељних зидова и 

   

01.03.    
 испод подова у слојевима дебљине д-20цм. До постизање    

 потребне збијености од 30МПа.Обрачун по м3    

 м3 3.00 х  = 

      

01.04.      
 Набавка, превоз, планирање и набијање шљунка    

 природне гранулације у слоју од 10cm у збијеном стању    

 испод темеља и подова.     

 м2 36.00 х  = 

    СВЕГА:   

 

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

 

02.01. 
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  Набавка материјала и израда цементне кошуљице као     

  подлоге за подове од ценментног малтера 1:3.У цену     

  улази и армарање исте мрежом Q131.Обрачун по м2.      

  м2 29.16 х  =  

     СВЕГА:  

03.  БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ      

        

03.01.        
  Набавка материјала и израда армирано бетонских темеља     

  без оплате, марке бетона МБ20цм армираних араматуром     

  према статичком прорачуну.Бетон уградити и неговати у     

  свему према правилу струке. Арматура се обрачунава у     

  позицији армирачких радова.Обрачун по m3 уграђеног     

  бетона      

        

  m3 5.25 х  =  
        

        

03.02.        
  Набавка материјала и израда темељног зида у глаткој     

  оплати d = 20, марке бетона МБ 25 армиран арматурном     

  према статичком прорачуну Бетон уградити и неговати     

  према правилу струке . Арматура се обрачунава у      

  позицији армирачких радова. Обрачун по m3 уграђеног     

  бетона      

        

  m3 3.75 х  =  
        

        

03.03.        
  Набавка материјала и бетонирање лакоармиране подне     

  плоче д= 10 cm преко тампон слоја. Марка бетона МБ20     

  .Бетон након уградње неговати по прописима. Обрачун по     

  м2.      

        

  м2 29.16 х  =  
       

  

Набавка материјала и бетонирање улазних степеница 

    

03.04.      
  неармираним бетоном МБ25 , у потребној оплати.У цену     

  је урачуната оплата .Обрачум по м3.       
 
 
 
 

 

м3 0.15  х = 
 

СВЕГА: 
 
 

 

4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
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04.01.      
 Набавка, чишћење, савијање и уградња арматуре у свему    

 према статичком пррорачуну     
      

 РА 218.61 х  = 
      

 ГА 102.37 х  = 
      

 МА Q188, 160.00 х  = 
      

    СВЕГА:  

05. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА     

 

Уградња ослоначких (анкер) плоча у бетонске 

    

05.01.     
 конструктивне елементе. Ослоначке плоче се постављају    

 пре бетонирања у свему трема пројекту заједно са     

 припадајућим анкерима .Ослоначке плоче и сав потребан    

 материјал обезбеђује испоручилац челичне конструкције    

 . Ослоначке плоче пре испоруке морају бити финално    

 заштићене топлим цинковањем након тога     

 пластифицирањем у складу са стандардом у боји по    

 избору пројектанта.Обрачун по комаду.     

      

 ком 9.00 х  = 

 

Набавка материјала и монтажа комплет челичне 
    

05.02.     
 конструкције објекта( стубови, главни носачи, рожњаче и    

 помоћни елементи ).Елементе челичне конструкције    

 заштитити топлим цинковањем након тога     

 пластифицирањем у складу са стандардом у боји по    

 избору пројектанта.Обрачун се врши по кг. челичне    

 конструкције.     
      

 кг. 1150.00 х  = 

    СВЕГА:  

06. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ     

      

06.01.      
 Набавка материјала и израда спуштених плафона од    

 двоструких гипскартонских плоча . Плафони се     

 формирају везивање металне подконструкције од ЦД, УД    

 профила и висилица за елементе челичне конструкције    

 причвршћивањем двоструких гипскартонских плоча    

 д=2x15мм. вијцима за металну подконструкцију.     

 Ватроотпорности F30.Преко плафона поставити слој    

 камене вуне д-10цм. са слојем парне бране.Саставе    

 обрадити испуном и бандаж тракама. Обрачун по м2    
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 m2 29.00 х  = 

      

06.02.      
 Набавка материјала и израда спуштених плафона од     

 влагоотпорних двоструких гипскартонских плоча у     

 санитарном чвору објекта. Плафони се формирају     

 везивањем металне подконструкције од ЦД, УД профили    

 и висилица за елементе челичну конструкцију и     

 причвршћивањем двоструких гипскартонских плоча     

 д=2x15мм. вијцима за металну подконструкцију     

 .Ватроотпорности F30.Преко плафона поставити слој    

 камене вуне д-10цм. са слој парне бране. Саставе     

 обрадити испуном и бандаж тракама. Обрачун по м2     

      

 m2 3.00 х  = 

      

06.03.      
 Набавка материјала и израда облоге зидова од гипс     

 картон плоча д-9.5мм. шрафљењем за сендвич панеле.    

 Саставе обрадити испуном и бандаж траком. Обрачун по    

 м2     

      

 m2 42.66 х  = 

      

06.04.      
 Набавка материјала и израда облоге зидова од     

 влагоотпорних гипс картон плоча шрафљењем за     

 сендвич панеле. Саставе обрадити испуном и бандаж     

 траком. Обрачун по м2     

      

 m2 14.17 х  = 

    СВЕГА:  

07. ТЕСАРСКИ РАДОВИ     

      

07.01.      
 Набавка материјала и постављање облоге у форми     

 бродског пода д-15мм. по стрехама од белог бора прве    

 класе дубоко импрегнираног завршно бојеног садолином    

 са воском у три слоја у боји по избору пројектанта . У    

 цену улази потребна подконструкција ,спојни елементи    

 као и помоћна скела.Обрачун по м2 косе пројекције.     

      

 м2 28.90 х  = 

      

07.02.      
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 Набавка мтеријала и израда фасадне облоге  у форми    

 бродског пода д-15мм од белог бора прве класе дубоко    

 импрегнирног завршно бојеног садолином са воском у    

 три слоја у боји по изору пројектанта. Ивице елемената    

 треба заоблити на спољној страни а паковање извести на    

 прес фугу .У цену улази потребна подконструкција и    

 спојни елементи. Обрачун по м2.    

      

 м2 53.00 х  = 

    СВЕГА:  

08. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ    

      

08.01.      

 Набавка материјала и покривање крова ватроотпорним    

 (ватроотпорности F30) кровним термо сендвич панелима    

 стандардне ширине од трапезастог челичног    

 поцинкованог пластифицираног лима д-0.55мм са    

 испуном од полиуретана (пур) дебљине 15цм.Облик    

 спољашњег профила је трапезаст.Панел се причвршћује    

 на челичну подконструкцију . Јединичном ценом    

 обухватити све спојне и везне елементе по упутсвима    

 произвођача .Обрачун по м2 постављене косе површине.    

      

 м2 60.05 х  = 
      

    СВЕГА:  

09. РАДОВИ НА СПОЉАШЊОЈ И УНУТРАШЊОЈ СТОЛАРИЈИ    

      

09.01.      
 Набавка и уградња улазних врата од побољшаних    

 вишекоморних алуминијумских профила (софт лајн), са    

 термопрекидом и са системом заптивања троструком    

 ЕПДМ гумом, вулканизованом по угловима. Максимално    

 дозвољена топлотна проводљивост АЛ. профила је    

 2.3W/m2K или мање. Плот јe од алуминијумског панела    

 испуњен полиуретанском пеном. Шарке за врата су    

 дводелне, 3 ком по висини, тип Алпха, Стублина 2004 или    

 сличне уз сагласност пројектанта Обрачун по комаду    

 уграђених врата са комплетним оковом и системом    

 заптивања троструком ЕПДМ гумом.Боју пластификације    

 ускладити са бојом видних челичних елемената на    

 објекту уз сагласност пројектанта.Обрачун је по комаду    

      

 вел. 100/210+50 1.00 х  = 
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09.02.  
Набавка и уградња прозора и балконских врата од 
побољшаних вишекоморних алуминијумских профила (софт  
лајн), са термопрекидом и са системом заптивања троструком 
ЕПДМ гумом, вулканизованом по угловима. Максимално 
дозвољена топлотна проводљивост АЛ. профила је 2.3W/m2K 
или мање. Прозори су застакљени термоизолационим 
стаклом пуњеним аргоном 4+12+4 +12+4. Прозоре снабдети 
механизмом за отварање око вертикалне и хоризонталне 
осовине а према шеми столарије и алуминијумским 
ролетнама.Боју пластификације усладити према боји видних 
челичних елемената на објекту уз сагласност 
пројктант.Обрачун по ком. уграђеног елемента, комплет са  
оковом. 

 

 

 вел. 100/260+20- балконска врата 1.00 х = 

 вел. 100/210+20 2.00 х = 

 вел. 100/160+20 1.00 х = 

 вел. 60/60+20 1.00 х = 

     

09.03.     
 Набавка и уградња унутрашњих врата са штоком од    

 алумијумских профила (софт лајне) .Плот јe са испуном од   

 еко панела . Шарке за врата су дводелне, 2 ком по висини,   

 тип Алпха, Стублина 2004 или сличне уз сагласност    

 пројектанта. Обрачун по комаду уграђених врата са    

 комплетним оковом и системом заптивања троструком   

 ЕПДМ гумом.Обрачун је по комаду    

     

 вел.80/205 1.00 х = 

    СВЕГА: 

10. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ    

     

10.01.     

 Набавка и постављање фасадних сендвич панела ,    
 дебљине д-10цм и стандардене ширине од профилисаног   

 челичног поцинкованог бојеног пластифицираног лима   

 д-0.60мм са ПУР испуном. Панели су постављени    

 вертикално. Јединичном ценом обухватити све спојне и   

 везне елементе по упутсву произвођача. Обрачун по м2.   

     

 м2 53.00 х = 

    СВЕГА: 

11. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ    
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 11.01.         
  Набавка материјала и глетовање зидова и плафона од       

  гипс картонских плоча. Површине обрусити, очистити и       

  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања       

  оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући       

  дисперзивни кит три пута. Обрачун по м2 глетоване       

  површине зидова.        

         

  м2 75.00 x   =  

          

 11.02.         
  Набавка материјала и бојење зидова и плафона објекта       

  дисперзивном бојом уз поправке евентуалних оштећења       

  глет масом .Обрачун по m2        

         

  м2 75.00 х   =  

     СВЕГА:   

 12. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ        

          

 12.01.         
  Набавка материјала и постављаље        

  подне облоге од ламината "клик"        

  дебњине 12мм.класе чврстоће 33 по        

  избору пројектанта.Ламинат поставити       

  на претходно припремљену подлогу од       

  цементне кошуљице и слој филц        

  фолије.Поред зидова оставити        

  дилатационе спојнице 10мм. По обиму       

  просторије поставити лајсне и на        

  сваких 80цм причврстити уз        

  зид.Обрачун по м2.        

         

  м2 24.50 х   =  

     СВЕГА:   

 13. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ        

          

 13.01.         

  Набавка материјала и уградња облоге од керамичких       

  плочица на подовима 1. класе на лепак. Плочице морају       

  бити киселоотпорне , постављање на претходно       

  припремљену површину . У обрачун улази и фугавање       

  фугомалом по избору пројектанта.        

  Обрачун по m2        

         

  m2 5.94 х   =  
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13.02. Набавка материјала и уградња облоге од керамичких    
 плочица на на зидовима 1. класе на лепак. , постављање се    

 врши на претходно припремљену површину. У обрачун    

 улазе угаони ПВЦ елементи и фугавање фугомалом по    

 избору пројектанта.      

       

   19.10 х  = 

     СВЕГА: - 

14. ЛИМАРСКИ РАДОВИ     

 

Набавка материјала , израда и монтажа хоризонтаних 
   

14.01.    
 олука од равног алуминијумског пластифицираног     

 бојеног лима д-0.6мм.Јединичном ценом обухватити     

 носаче олука и сав потребни спојни и везивни материјал.    

 Димензије 10/10цм.      
       

 м1  8.10 х  = 

       

14.02.       
 Набавака материјала , израда и монтажа вертикалних    

 олука од равног алуминијумског пластифицираног     

 бојеног лима д-0.6мм .Јединичном ценом обухвтити     

 носаче олука и сав потребан спојни и везивним     

 материјалом. Обрачун по м1.Димензије 10/10цм.     
       

 м1  3.20 х  = 
       

       

14.03.       
 Набавка материјала ,израда и монтажа ветар лајсни од    

 алуминијумског пластифицираног  бојеног лима    

 d=0.6mm, раз.шир 50cm.Обрачун по м1.     

       

 м1  22.80 х  = 
       

       

14.04.       
 Набавка материјала ,израда  и монтажа маске висећег    

 олука на прелазу кровног панела и хоризонталних олука    

 од алуминијумског пластифицираног бојеног лима д-    

 0.6мм развијене ширине 45-50цм. Обрачун по м1.     

       

 м1  8.10 х  = 
       

       

14.05.       
 Набавка материјала ,израда и монтажа маске са чела     

 кровних панела у хоризонтални олук од алуминијумског    

 пластифицираног бојеног лима д-0.6мм развијене     
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 ширине 20цм. Обрачун по м1.     

      

 м1 8.10 х  = 
     

 

Набавка материјала, израда и постављање једноделне 
   

14.06.    
 опшивке на споју зидног и кровног панела од     

 алуминијумског пластифицираниг бојеног лима д-0.60мм.    

 РШ 33цм.Обрачун по м1.     

      

 м1 15.20 х  = 

 

Набавка материјала и израда дводелне окапнице са доње 
   

14.07.    
 стране фасадних панела на споју са подом од     

 алуминијумског пластифицираног бојеног лима д-     

 0.6мм.Окапницу препустити 2.5цм преко темељног зида и    

 увући испод панела рш.30 цм а унутрашњу опшивку-     

 лајсни рш. Монтирати након уграђеног завршног     

 пода.Обрачун по м1.     

      

 м1 16.86 х  = 
      

      

14.08.      
 Набавка материјала ,израда и монтажа једноделних     

 опшивки на споју преградних панела и пода од     

 алуминијумског пластифицираног бојеног лима д-0.60мм    

 рш. 20цм .Монтажу извршити након готовог     

 пода.Обрачун по м1     

      

 м1 8.51 х  = 
      

      

14.09.      
 Набавка материјал, израда и монтажа дводелне солбанак    

 лајсне погривне лајсне на споју фасадне столарије са     

 фасадним панелом од алуминијускок пластифицираног    

 бојеног лима д-0.6мм.Обрачун по м1.     

      

 м1 3.60 х  = 
      

      

14.10.      
 Набавка материјала ,израда и монтажа дводелних     

 вертикалних лајсни са бочних страна споја фасадне     

 столарије са фасадним панелима од алуминијумског     

 пластифицираног бојеног лима д-0.60мм. Лајсне     

 фиксиране за фасадни панел РШ 10цм . Обрачин по м1.    

      

 м1 23.00 х  = 
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14.11. Набавка материјала ,израда и монтажа једноделних    
 хоризонталних покривне лајсне са горње страна споја    

 фасадне столарије са фасадним панелима од    

 алуминијумског пластифицираног бојеног лима д-0.70мм.    

 Лајсну фиксирати за фасадни панел.Обрачин по м1.    

      

 м1 5.60 х  = 

 
Набака материјала, израда и монтажа једноделне 

   
14.12.    

 опшивке око унутрашњих врата од алуминијумскок    

 пластифицираног бојеног лима д-0.60мм , рш. 15цм-    

 20цм.Обрачун по м1.     

      

 м1 4.90 х  = 

 

Набака материјала, израда и монтажа једноделне 
   

14.13.    
 опшивке на око фасадних отвора са унурашње стране од    

 алуминијумскок пластифицираног бојеног лима д-0.60мм    

 , рш. 10-15цм.Обрачун по м1.     

      

 м1 25.00 х  = 

 

Набака материјала, израда и монтажа једноделне 
   

14.14.    
 опшивке на споју унутрашњих бочних ивица фасадних    

 панела и на споју зидни и кровних панела од    

 алуминијумскок пластифицираног бојеног лима д-0.60мм    

 , рш. 15цм.Обрачун по м1.     

      

 м1 17.50 х  = 

 

Набавка и постављање унутрашњих преграда од сендвич 
   

14.15.    
 панела, дебљина д-8цм сатандардне ширине од    

 пластифицираног челичног поцинкованог бојеног лима    

 д-0.60мм са ПУР испуном.Панели су постављени    

 вертикално.Јединичном ценом обухватити све спојне и    

 везне елементе по упутсву произвођача.Обрачун по м2.    

      

 м2 10.30 х  = 

    СВЕГА :  

15. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

      

15.01      
 

Набавка и постагвљање тврдопресоване мин.вуне д=10цм 
   

    

 преко подне плоче.У цену урачунат и слој ПВЦ    
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 фолије.Обрачун по м2     

      

 м2 29.16 х  = 

      

15.02      
 Израда хидроизолације плоче на тлу постављањем     

 кондорфлекса В4.Слој хидроизолације извести преко    

 припремљене и очишћене подлоге.Подлогу прајмерисати    

 битуменским прајмером.Битуменску мембрану загрејати    

 пламенком и лепити на површину почевши од најниже    

 тачке.Унутрашњи слој мембране се у контаку са     

 пламеном топи и омогућава везивање битуменске     

 мембране за површину .Сваку мембранску траку треба    

 преклопити по дужини од 10цм. Обрачунава се по м2    

 комплетно готове хидроизолације са вертикалним     

 повијеним делом и преклопом.У цену је урачуната израда    

 холкера.     

      

 м2 31.53 х  = 
      

15.03      
 Набавка материјала и израда хидроизолације бочних    

 страна темељних зидова полимер цементним     

 хидроизолационим премазом.Слој изолације извести    

 преко припремљене и очишћене подлоге.Обрачун по м2    

 комплет изведене хидроизолације.     

      

 м2 16.24 х  = 

      

15.04      

 Набавка материјала и облагање фасадних и кровних     

 дилатационих спојева додатном термоизолацијом од    

 плоча минералне вуне. Термоизолација се причвршћује за    

 зидова пластичним типловима.Обрачунава се са по м1    

 комплетно постављене изолације.     

      

 м1 спој зидног са кровним панелом 46.50 х  = 

      

15.05      

 Набавка материјала и пуњење унутрашњег празног     

 простора челчних кутијастих профила конструкције     

 каменом вуном .Обрачунава се са по м1 комплетно     

 постављене изолације.     

      

 м1 63.10 х  = 

    СВЕГА:  
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
 

П 1 киоск -  
грађевинских и грађевинско-занатских радова бруто(m2) = 4.00 

 

Објекат: Етно тржница Дивчибаре-Продајни киоск - 1ком- Тип А-воће,поврће,сувенири и 
дом.рад  
Корисник:ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО И ЈП "ПОЛЕТ" ВАЉЕВО 

 

А) ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
 

 

Поз ОПИС СТАВКЕ Количина  Цена Износ 
      

02. ЗИДАРСКИ РАДОВИ     

      

02.01.      
 Набавка  материјала  и  израда  цементне  иверице  у    

 подовима.Обрачун по м2.     

      

 м2 3.53 х  = 
    СВЕГА:  

05. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА     

 

Уградња ослоначких (анкер) плоча у бетонске 

   

05.01.    
 конструктивне елементе. Ослоначке плоче се постављају    

 пре бетонирања у свему трема пројекту заједмо са    

 припадајућим анкерима .Ослоначке плоче и сав потребан    

 материјал обезбеђује испоручилац челичне конструкције    

 . Ослоначке плоче пре испоруке морају бити финално    

 заштићене топлим цинковањем након тога     

 пластифицирањем у складу са стандардом у боји по    

 избору пројектанта.Обрачун по комаду.     

      

 ком 4.00 х  = 

 

Набавка материјала и монтажа комплет челичне 
   

05.02.    
 конструкције објекта (стубови, главни носачи, рожњаче и    

 помоћни елементи).Елементе конструкцију заштитити    

 топло цинковањем а накн тога пластифицирањем у    

 складу са стандардом у боји по избору     

 пројектанта.Обрачун се врши по кг. челичне     

 конструкције.     
      

 кг. 300.00 х  = 

 
Набавка материјала и израда монтажно-демонтажне 

   
05.03.    

 (ротационе) полице са предње стране киоска у висини    
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   тезге дим. 185x40цм.Подконструкцију израдити од    

   челичних кутијастих профила 30/30/3 , горњу страну    

   (пулт) од равног поцинкованог пластифицираног лима д-   

   1.00мм.Обрачум по ком.    
       

   ком. 1.00 х = 

      СВЕГА: 

07.  ТЕСАРСКИ РАДОВИ    

       

 07.01.      
   Набавка материјала и постављање облоге у форми    

   бродског пода д-15мм. по стрехама од белог бора прве   

   класе дубоко импрегнираног завршно бојеног садолином   

   са воском у три слоја у боји по избору пројектанта . У    

   цену улази потребна подконструкција ,спојни елементи   

   као и помоћна скела.Обрачун по м2 косе пројекције.    

       

   м2 1.51 х = 

      СВЕГА: 

08.  КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ    

      

 08.01.      

   Набавка материјала и покривање крова ватроотпорним   

   (вароотпорност F30) кровним термо сендвич панелима   

   стандардне ширине од трапезастог челичног    

   поцинкованог пластифицираног лима д-0.55мм са    

   испуном од полиуретана (пур) дебљине 12цм.Облик    

   спољашњег профила је трапезаст.Панел се причвршћује   

   на челичну подконструкцију . Јединичном ценом    

   обухватити све спојне и везне елементе по упутсвима    

   произвођача .Обрачун по м2 постављене површине.    

       

   м2 6.77 х = 
       

      СВЕГА: 

09.  РАДОВИ НА СПОЉАШЊОЈ И УНУТРАШЊОЈ СТОЛАРИЈИ   

 
      
09.01.       

Набавка и уградња улазних врата од побољшаних 
вишекоморних алуминијумских профила (софт лајн), са 
термопрекидом и са системом заптивања троструком 
ЕПДМ гумом, вулканизованом по угловима. Максимално 
дозвољена топлотна проводљивост АЛ. профила је  
2.3W/m2K или мање. Плот јe алуминијумског панела мин. 
испуњен полиуретанском пеном. Шарке за врата су 
дводелне, 2 ком по висини, тип Алпха, Стублина 2004 или 
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сличне уз сагласност пројектанта Обрачун по комаду 
уграђених врата са комплетним оковом и системом 
заптивања ЕПДМ гумом.Боју пластификације ускладити 
према боји видних челичних елемената на објекту уз 
сагласност пројектанта Обрачун је по комаду  

 
 

   вел. 80/210 1.00 х = 

        

 09.02.       
   Набавка и уградња челичне заштитне ролетне. Ламелице су    

   челичне пластифициране пуњене термоизолацијом ,кутија од  

   поц.пластифицираног челика , начин отварања ручно и    

   могућност закључавања.Обрачун по ком.     

        

   вел. 180/170 1.00 х  = 
     х  = 

      СВЕГА  

10.  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ     

   
Набавка и постављање фасадних сендвич панела , 

    
 10.01.      
  

дебљине д-6цм и стандарде ширине од профилисаног 
   

      

   челичног поцинкованог бојеног лима д-0.60мм са ПУР    

   испуном. Панели су постављени вертикално. Јединичном    

   ценом обухватити све спојне и везне елементе по упутсву    

   произвођача. Обрачун по м2.     

        

   м2 14.20 х  = 
 10.02.       

   Набавка и постављање парапетног елемента монтажно-    

   демонтажног висине 90цм испод нивоа тезге од сендвич    

   панела, дебљина д-6цм сатандардне ширине од     

   пластифицираног челичног поцинкованог бојеног лима    

   д-0.60мм са ПУР испуном .Елемент се поставља у металну    

   подконструкциу.Јединичном ценом обухватити све спојне    

   и везне елементе по упутсву произвођача.Обрачун по м2.    

        

   м2 1.65 х  = 

 10.03.       

   Набавка мтеријала и израда фасадне облоге у форми бродског   
   пода д-15мм од белог бора прве класе дубоко импрегнирног   

   завршно бојеног садолином са воском у три слоја у боји по    

   изору пројектанта. Ивице елемената треба заоблити на    

   спољној страни а паковање извести на прес фугу .У цену улази  

   потребна подконструкција и спојни елементи. Обрачун по м2.  

       

   м2 13.70 х  = 

      СВЕГА: - 
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11. 

 

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

    

     

        

11.01.        
  Набавка материјала и постављаље     

  подне облоге од пвц пода (линолеум)     

  д-1.5мм.Обрачун по м2.     

        

    3.53 х  = 

      СВЕГА: - 

12.  ЛИМАРСКИ РАДОВИ     

  
Набавка материјала , израда и монтажа хоризонтаних 

   
12.01.     

  олука од равног алуминијумског пластифицираног     

  бојеног лима д-0.6мм.Јединичном ценом обухватити     

  носаче олука и сав потребни спојни и везивни материјал.    

  Димензије 10/8цм.      
        

  м1  2.10 х  = 
        

12.02.        
  Набавака материјала , израда и монтажа вертикалних    

  олука од равног алуминијумског пластифицираног     

  бојеног лима д-0.6мм .Јединичном ценом обухвтити     

  носаче олука и сав потребан спојни и везивним     

  материјалом. Обрачун по м1.Димензије 8/8цм.     
        

  м1  2.90 х  = 
        

        

12.03.        
  Набавка материјала ,израда и монтажа ветар лајсни од    

  алуминијумског пластифицираног  бојеног лима    

  d=0.6mm, раз.шир 45cm.Обрачун по м1.     

        

  м1  8.50 х  = 
        

        

12.05.        
  Набавка материјала ,израда и монтажа маске са чела     

  кровних панела у хоризонтални олук од алуминијумског    

  пластифицираног бојеног лима д-0.6мм развијене     

  ширине 20цм. Обрачун по м1.     

        

  м1  2.10 х  = 
      

  

Набавка материјала, израда и постављање једноделне 
   

12.06.     
  опшивке на споју зидног и кровног панела од     

  алуминијумског пластифицираниг бојеног лима д-0.60мм.    

  РШ 33цм.Обрачун по м1.     

        

  м1  5.00 х  = 
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12.09.  
Набавка материјал, израда и монтажа дводелне солбанак 
лајсне покривне лајсне на споју фасадне столарије са 
фасадним панелом од алуминијускок пластифицираног 
бојеног лима д-0.6мм.Обрачун по м1. 

 

 

  1.90 х = 
     

     

12.10.     
 Набавка материјала ,израда и монтажа дводелних   

 вертикалних лајсни са бочних страна споја фасадне   

 столарије са фасадним панелима од алуминијумског   

 пластифицираног бојеног лима д-0.60мм. Лајсне   

 фиксиране за фасадни панел РШ 10цм . Обрачин по м1.   

     

 м1 4.20 х = 
 

Набавка материјала ,израда и монтажа једноделних 
  

12.11.   
 хоризонталних покривне лајсне са горње страна споја   

 фасадне столарије са фасадним панелима од   

 алуминијумског пластифицираног бојеног лима д-0.70мм.   

 Лајсну фиксирати за фасадни панел.Обрачин по м1.   

     

 м1 0.80 х = 

 

Набака материјала, израда и монтажа једноделне 
  

12.12.   
 опшивке на око фасадних отвора са унурашње стране од   

 алуминијумскок пластифицираног бојеног лима д-0.60мм   

 , рш. 10-15цм.Обрачун по м1.    

     

 м1 5.00 х = 

 

Набака материјала, израда и монтажа једноделне 
  

12.13.   
 опшивке на споју унутрашњих бочних ивица фасадних   

 панела и на споју зидни и кровних панела од   

 алуминијумскок пластифицираног бојеног лима д-0.60мм   

 , рш. 15цм.Обрачун по м1.    

     

 м1 17.50 х = 

 

Набавка материјала и опшивање пода декапираним 
  

12.14.   
 лимом д-1мм.са претходном израдом подконструкције   

 (касетне).Обрачун по м2.    

     

 м2 3.53 х = 

    СВЕГА : 
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13. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

      

13.01      
 

Набавка и постагвљање термоизолационих плоча 
    

     

 екструдираног полистирена дебљине д-5цм испод подне    

 плоче. Обрачун по м2     

      

 м2 3.53 х  = 

      

13.04      

 Набавка материјала и облагање фасадних и кровних     

 дилатационих спојева додатном термоизолацијом од     

 плоча минералне вуне. Термоизолација се причвршћује за    

 зидова пластичним типловима.Обрачунава се са по м1    

 комплетно постављене изолације.     

      

 м1 спој зидног са кровним панелом 4.10 х  = 

    СВЕГА:  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА     

 Опис ставке:     

 

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ  
5. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА   
7. ТЕСАРСКИ РАДОВИ  
8. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ  
9. РАДОВИ НА СПОЉАШЊОЈ И УНУТРАШЊОЈ СТОЛАРИЈИ  

10. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ   
12. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ   
11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ   
13. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 

укупно:  
 

 

УКУПНО 14 КИОСКА:  
 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 14.00 x = дин. 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
 

П 1 киоск -  
грађевинских и грађевинско-занатских радова бруто(m2) = 4.00 

 

Објекат: Етно тржница Дивчибаре-Продајни киоск - 1ком- Тип Б-млечни и сухомеснати 
производи  
Корисник:ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО И ЈП "ПОЛЕТ" ВАЉЕВО 

 

А) ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ  
 

 

Поз ОПИС СТАВКЕ Количина  Цена Износ 
      

02. ЗИДАРСКИ РАДОВИ     

      

02.01.      
 Набавка материјала и израда цементне иверице у    

 подовима.Обрачун по м2.     

      

 м2 3.53 х  = 
    СВЕГА:  

05. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА     

 

Уградња ослоначких (анкер) плоча у бетонске 

   

05.01.    
 конструктивне елементе. Ослоначке плоче се    
 

постављају пре бетонирања у свему трема пројекту 
   

    

 заједмо са припадајућим анкерима .Ослоначке плоче и    

 сав потребан материјал обезбеђује испоручилац    
 челичне конструкције . Ослоначке плоче пре испоруке    

 морају бити финално заштићене топлим цинковањем    

 након тога пластифицирањем у складу са стандардом    
 у боји по избору пројектанта.Обрачун по комаду.    

      

      

 ком 4.00 х  = 

 

Набавка материјала и монтажа комплет челичне 
   

05.02.    
 конструкције објекта (стубови, главни носачи,    

 рожњаче и помоћни елементи).Елементе     

 конструкцију заштитити топло цинковањем а накн    

 тога пластифицирањем у складу са стандардом у боји    

 по избору пројектанта.Обрачун се врши по кг. челичне    

 конструкције.     
      

 кг. 300.00 х  = 

    СВЕГА:   

 

7. ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

 

07.01. 
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 Набавка материјала и постављање облоге у форми    

 бродског пода д-15мм. по стрехама од белог бора прве   

 класе дубоко импрегнираног завршно бојеног    

 садолином са воском у три слоја у боји по избору    

 пројектанта . У цену улази потребна подконструкција   

 ,спојни елементи као и помоћна скела.Обрачун по м2   

 косе пројекције.    
     

 м2 1.51 х = 

    СВЕГА: 

08. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ    

     

08.01.     

 Набавка материјала и покривање крова    

 ватроотпорним (вароотпорност F30) кровним термо   

 сендвич панелима стандардне ширине од трапезастог   

 челичног поцинкованог пластифицираног лима д-    

 0.55мм са испуном од полиуретана (пур) дебљине    

 12цм.Облик спољашњег профила је трапезаст.Панел   

 се причвршћује на челичну подконструкцију .    

 Јединичном ценом обухватити све спојне и везне    

 елементе по упутсвима произвођача .Обрачун по м2   

 постављене површине.    

     

 м2 6.77 х = 
     

    СВЕГА: 

09. РАДОВИ НА СПОЉАШЊОЈ И УНУТРАШЊОЈ СТОЛАРИЈИ  

     

09.01.     
 Набавка и уградња улазних врата од побољшаних    

 вишекоморних алуминијумских профила (софт лајн),   

 са термопрекидом и са системом заптивања    

 троструком ЕПДМ гумом, вулканизованом по    

 угловима. Максимално дозвољена топлотна    

 проводљивост АЛ. профила је 2.3W/m2K или мање.   

 Плот јe алуминијумског панела мин. испуњен    

 полиуретанском пеном. Шарке за врата су дводелне, 2   

 ком по висини, тип Алпха, Стублина 2004 или сличне   

 уз сагласност пројектанта Обрачун по комаду    

 уграђених врата са комплетним оковом и системом   

 заптивања ЕПДМ гумом.Боју пластификације    

 ускладити према боји видних челичних елемената на   

 објекту уз сагласност пројектанта Обрачун је по    

 комаду    
     

 вел. 80/210 1.00 х = 

 

09.02.  
Набавка и уградња челичне заштитне ролетне. Ламелице 
су челичне пластифициране пуњене термоизолацијом 
,кутија од поц.пластифицираног челика , начин отварања  
ручно и могућност закључавања.Обрачун по ком.  
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   вел. 180/170 1.00 х =  
     х =  

     СВЕГА   

10.  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ     

   
Набавка и постављање фасадних сендвич панела , 

   
 10.01.     
  

дебљине д-6цм и стандарде ширине од профилисаног 
   

      

   челичног поцинкованог бојеног лима д-0.60мм са ПУР    

   испуном. Панели су постављени вертикално.     

   Јединичном ценом обухватити све спојне и везне     

   елементе по упутсву произвођача. Обрачун по м2.    

        

   м2 14.20 х =  

 10.02.       

   Набавка и постављање парапетног елемента     

   монтажно-демонтажног висине 70цм испод нивоа    

   тезге од сендвич панела, дебљина д-6цм сатандардне    

   ширине од пластифицираног челичног поцинкованог    

   бојеног лима д-0.60мм са ПУР испуном .Елемент се    

   поставља у металну подконструкциу.Јединичном     

   ценом обухватити све спојне и везне елементе по     

   упутсву произвођача.Обрачун по м2.     

        

   м2 1.30 х =  

 10.03.       
   Набавка мтеријала и израда фасадне облоге у форми    

   бродског пода д-15мм од белог бора прве класе дубоко    

   импрегнирног завршно бојеног садолином са воском у три   

   слоја у боји по изору пројектанта. Ивице елемената треба   

   заоблити на спољној страни а паковање извести на прес    

   фугу .У цену улази потребна подконструкција и спојни    

   елементи. Обрачун по м2.     

        

   м2 13.70 х =  

     СВЕГА:   

11.  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ     

       

 11.01.       
   Набавка материјала и постављаље     

   подне облоге од пвц пода (линолеум)     

   д-1.5мм.Обрачун по м2.     

        

    3.53 х =  

        

     СВЕГА: - 

 

12. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

 

12.01. Набавка материјала , израда и монтажа хоризонтаних   
Конкурсна документација ЈН радова - отворени поступак бр. 1.3.1 59/85  



 олука од равног алуминијумског пластифицираног    

 бојеног лима д-0.6мм.Јединичном ценом обухватити    

 носаче олука и сав потребни спојни и везивни     

 материјал. Димензије 10/8цм.     
      

 м1 2.10 х  = 

      

12.02.      
 Набавака материјала , израда и монтажа вертикалних    

 олука од равног алуминијумског пластифицираног    

 бојеног лима д-0.6мм .Јединичном ценом обухвтити    

 носаче олука и сав потребан спојни и везивним     

 материјалом. Обрачун по м1.Димензије 8/8цм.     
      

 м1 2.90 х  = 
      

      

12.03.      
 Набавка материјала ,израда и монтажа ветар лајсни од    

 алуминијумског   пластифицираног бојеног лима    

 d=0.6mm, раз.шир 45cm.Обрачун по м1.     

      

 м1 8.50 х  = 
      

      

12.05.      
 Набавка материјала ,израда и монтажа маске са чела    

 кровних панела у хоризонтални олук од     

 алуминијумског пластифицираног бојеног лима д-    

 0.6мм развијене ширине 20цм. Обрачун по м1.     

      

 м1 2.10 х  = 
     

 

Набавка материјала, израда и постављање једноделне 
   

12.06.    
 опшивке на споју зидног и кровног панела од     

 алуминијумског пластифицираниг бојеног лима д-    

 0.60мм. РШ 33цм.Обрачун по м1.     

      

 м1 5.00 х  = 

12.09.      
 Набавка материјал, израда и монтажа дводелне     

 солбанак лајсне покривне лајсне на споју фасадне     

 столарије са фасадним панелом од алуминијускок    

 пластифицираног бојеног лима д-0.6мм.Обрачун по    

 м1.     
      

  1.90 х  = 
      

      

12.10.      
 Набавка материјала ,израда и монтажа дводелних    

 вертикалних лајсни са бочних страна споја фасадне    

 столарије са фасадним панелима од алуминијумског    
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 пластифицираног бојеног лима д-0.60мм. Лајсне     

 фиксиране за фасадни панел РШ 10цм . Обрачин по м1.     

       

 м1 4.20 х  =  

 

Набавка материјала ,израда и монтажа једноделних 
    

12.11.     

 хоризонталних покривне лајсне са горње страна     

 споја фасадне столарије са фасадним панелима од     

 алуминијумског пластифицираног бојеног лима д-     

 0.70мм. Лајсну фиксирати за фасадни панел.Обрачин     

 по м1.      

       

 м1 0.80 х  =  

 

Набака материјала, израда и монтажа једноделне 
    

12.12.     
 опшивке на око фасадних отвора са унурашње стране     

 од алуминијумскок пластифицираног бојеног лима д-     

 0.60мм , рш. 10-15цм.Обрачун по м1.     

       

 м1 5.00 х  =  

 
Набака материјала, израда и монтажа једноделне 

    
12.13.     

 опшивке на споју унутрашњих бочних ивица     

 фасадних панела и на споју зидни и кровних панела     

 од алуминијумскок пластифицираног бојеног лима д-     

 0.60мм , рш. 15цм.Обрачун по м1.      
       

       

 м1 17.50 х  =  

 

Набавка материјала и опшивање пода декапираним 
    

12.14.     
 лимом д-1мм.са претходном израдом подконструкције     

 (касетне).Обрачун по м2.      

       

 м2 3.53 х  =  

    СВЕГА :  

13. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ      

       

13.01       
 

Набавка и постагвљање термоизолационих плоча 
    

     

 екструдираног полистирена дебљине д-5цм испод     

 подне плоче. Обрачун по м2      

       

 м2 3.53 х  =  

       

13.04       
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Набавка материјала и облагање фасадних и кровних 
дилатационих спојева додатном термоизолацијом 
од плоча минералне вуне. Термоизолација се 
причвршћује за зидова пластичним 
типловима.Обрачунава се са по м1 комплетно 
постављене изолације. 

 
 

 

м1 спој зидног са кровним панелом 4.10  х = 

 

СВЕГА:  
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

Опис ставке: 
 

 

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ  
5. ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА   
7. ТЕСАРСКИ РАДОВИ  
8. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ  
9. РАДОВИ НА СПОЉАШЊОЈ И УНУТРАШЊОЈ СТОЛАРИЈИ  

10. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ   
12. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ   
11. ЛИМАРСКИ РАДОВИ   
13. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

 

укупно:  
 
 
 

 

УКУПНО 13 КИОСКА:  
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 13.00 x = дин. 
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PREDMER I PREDRAČUN  

elektroenergetskih instalacija Etno tržnice na k.p.725/8 i 725/9 ko 

Divčibare  

 

cena 

R.br. Opis radova jed.mere količina po ukupno j.m. 
 
1. GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI SPOLJNE RASVETE I NAPOJNIH VODOVA  

1.1. 
Obeležavanje stubnih mesta javnog osvetljenja i iskop 

    
     

 zemlje III kategorije, izrada oplate za temelj i izrada     

 temelja, dimenzija kao što daje proizvođač stuba od     

 nearmiranog betona MB20 sa ugradnjom ankera koje     

 isporučuje isporučilac stuba i izrada otvora za prolaz     

 kablova kroz temelj sa postavljanjem dve HDPE cevi     

 fi75mm. Zatrpavanje temelja sa nabijanjem   ,     

 planiranjem i odvozom viška zemlje. Ukupno za rad,     

 materijal i transport.     kompl. 9   

1.2. 
Trasiranje i iskop rova dubine 0,8m i  širine 0,4m u zemlji 

    
     

 50% III i 50% IV kategorije za postavljanje instalacije     

 napojnih   kablova   objekata   i   spoljne   rasvete.     

 Postavljanje na dnu rova posteljice od peska u dva     

 sloja ispod i iznad kabla, po 10cm.  Zaštita podzemnih     

 objekata  od  oštećenja  i  drugi  nepredviđeni  radovi.     

 Isporuka i ugradnja cigala na mestu približavanja ili     

 ukrštanja sa drugim zatečenim kablovima. Postavljanje     

 PVC  trake  za  upozorenje.  Zatrpavanje  rova  sa     

 nabijanjem  peska  u slojevima  i  kontrolom  zbijenosti.     

 Utovar i odvoz viška zemlje na deponiju do 5km daljine. m 98   

1.3. Trasiranje, sečenje asfaltnog platoa i iskop rova dubine     
 0,8m  i širine 0,4m u zemlji 50% III i 50% IV kategorije za     

 postavljanje  instalacije  napojnih  kablova  objekata  i     

 spoljne rasvete.  Postavljanje na dnu rova posteljice od     

 peska u dva sloja ispod i iznad kabla, po 10cm. Zaštita     

 podzemnih    objekata    od    oštećenja    i    drugi     

 nepredviđeni radovi.   Isporuka i ugradnja cigala na     

 mestu približavanja ili ukrštanja sa drugim zatečenim     

 kablovima.  Postavljanje  PVC  trake  za  upozorenje.     

 Zatrpavanje rova sa nabijanjem peska u slojevima i     

 kontrolom  zbijenosti.  Utovar  i  odvoz  viška  zemlje  na     

 deponiju do 5km daljine.     m 72   

1.4. Nabavka, isporuka i polaganje u već iskopani rov HDPE     
     

 cevi  fi75mm  za  provlačenje  napojnih  kablova  i     

 kablova spoljne rasvete. Obračun po dužnom metru. m 392   

1.5. 
Isporuka  i  polaganje  u  drugi  kraj  rova  trake  od 

    
     

 nerđajućeg čelika 30x3,5mm za instalaciju     

 izjednačenja  potencijala  u  kompletu  sa  pratećim     

 ukrsnim komadima. Obračun po dužnom metru. m 205   

1.6. Postavljanje kablovskih oznaka za regulisan teren iznad     
     

 tačaka  ukrštanja,  skretanja  i  uvoda  u  kablovsku     

 kanalizaciju.      pauš. 1   

1.7. Geometarsko  obeležavanje  trase  kablovskog  rova,     
     

 položaja  kandelaberskih  stubova  i  slobodnostojećih     

 razvodnih ormana.     pauš. 1    
UKUPNO - 1. GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI SPOLJNE RASVETE I NAPOJNIH 

VODOVA:  
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2. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI SPOLJNE RASVETE I NAPOJNIH KABLOVA  

2.1. Isporuka i uvlačenje u HDPE cevi kabla tipa PPOO 4x4     

 mm2  /1kV  od  RO.SR  do  stubova.  Komplet  sa     

 uvođenjem  kabla  u  klembert  stuba.   Obračun  po     

 metru dužnom.    m 218   

2.2. Isporuka i uvlačenje u HDPE cevi kabla tipa PPOO-A     

 4x25  mm2  /1kV  od  MRO-a  do  glavnog  razvodnog     

 ormana GRO.P i RO.T. Komplet sa uvođenjem kabla u     

 razvodne ormane i povezivanje. Obračun po dužnom     

 metru.    m 46   

2.3. 
Isporuka  i  uvlačenje  u  metalne  plastificirane  cevi 

    
     

 fi26mm kabla tipa PPOO-Y 3x4 mm2 /1kV od glavnog     

 razvodnog  ormana  GRO.P  do  izvodnih  priključnih     

 mesta kioska Komplet sa uvođenjem kabla u razvodne     

 ormane i povezivanje. Obračun po dužnom metru. m 1218   

2.4. 
Isporuka, transport i podizanje okruglog segmentnog 

    
     

 čeličnog  toplocinkovanog  stuba  tipa  “KRS-A”  4/76,     

 (visine  4m)  proizvodnje  "AMIGA"  Kraljevo  ili  sličnog,     

 ofarbanog u RAL boji svetljke. Stub ožičen sa dva kabla     

 PPOO-Y 3x2,5 mm2 i opremljen aralditnom pločon sa 3     

 FRA osigurača. Obračun po kompletu.  kompl. 9   

2.5. 
Isporuka i ugradnja direktno na stub  svetiljke tipa ZELA 

    
     

 24LED/ 41W/ 500mA/ WW/ 6303 Sym "Minel-Schreder".     

 Svetiljka   za   ambijentalno   osvetljenje,   oblika   koji     

 podseća  na  pečurku,  kompletno  opremljene  za     

 korišćenje  LED  svetlosnog  izvora.  Kućište  svetiljke,     

 izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i     

 obojenog elektrostatičkim postupkom bojom u prahu u     

 boji AKZO grey 900, ili RAL 7047 T. Poklopac svetiljke     

 izrađen od plastamida koji je otporan na UV zrake i     

 atmosferske   uticaje.     

 Reflektor, smešten na poklopcu svetiljke, omugućava     

 indirektnu  distribuciju  svetla  i  smanjuje  blještanje.     

 Protektor, izrađen od polikarbonata, otpornog na UV     

 zrake i atmosferske uticaje.     

 Konektori,  ručno  razdvojivi,  bez  upotrebe  alata.     

 Optički  blok  svetiljke  opremljen  LED  modulima  sa     

 visokoefikasnim  diodama.  LED  čipovi su  dodatno     

 snabdeveni sočivima  sa  odgovarajućom  svetlosnom     

 raspodelom.  Svetiljka  treba  da  bude  snabdevena     

 opremom za zaštitu od prenapona 10kV. Obračun po     

 komadu.        

     kom. 9   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Конкурсна документација ЈН радова - отворени поступак бр. 1.3.1 64/85  



2.6.  
Nabavka, isporuka i ugradnja slobodnostojećeg 

polesterskog razvodnog ormana parkovske rasvete 

RO.SR. Kućište ormana je izrađeno, tehnikom 

presovanja, od poliestera ojačanog staklenim 

vlaknima, obojeno sivom bojom prema RAL 7032, ima 

širok opseg radnih temperatura od -50ºC do +150 ºC, 

samogasivost prema IEC695-2-1(960 ºC), visoku 

otpornost na mehaničke udarce IK 10(20J) prema EN 

50.102 i zadovoljava zahteve za potpunu izolaciju 

prema standardu IEC439-1(EN60.439.1). Stepen zaštite 

ormana je IP54(slobodnostojeći). Orman ima zaštitni 

krov na sebi koji sprečava zadržavanje vode i snega. 

Vrata se otvaraju do 120º i imaju ugrađenu gumu za 

dihtovanje.  
Orman se postavlja na visokomontažno poliestersko 

postolje, koje se ukopava direktno u zemlju. Postoji 

mogućnost i ugradnje ormana na betonski temelj uz 

pomoć niskomontažnog poliesterskog ili metalnog 

postolja, kao i varijanta montaže ormana na stub(zid). 

Osnovna verzija ormana JO ROR-3p je dimenzija 

750x500x320mm sa ugrađenom sledećom opremom: 
 

NV00 postolja 3p, kom.1    

jednopolni automatski osigurač 16A, tip B kom.9  

jednopolni automatski osigurač 6A, tip B  kom.1  

grebenasti prekidač 1p,16A (1-0-2) kom.1  

kontaktor 16A, 220V, 3p kom.2    

digitalni luksomat (forel) kom.1    

sitan i nespecificiram montažni materijal    
Obračun po kompletu   

kompl. 1     

2.7.      

Nabavka,   isporuka   i   ugradnja   slobodnostojećeg  

polesterskog  KPK  i  Merno-razvodnog  ormana  (tipski  

KPK/MRO2).  Kućište  ormana  je  izrađeno,  tehnikom  

presovanja,   od   poliestera   ojačanog   staklenim  

vlaknima, obojeno sivom bojom prema RAL 7032, ima  

širok opseg radnih temperatura od -50ºC do +150 ºC,  

samogasivost   prema   IEC695-2-1(960   ºC),   visoku  

otpornost na mehaničke udarce IK 10(20J) prema EN  

50.102  i  zadovoljava  zahteve  za  potpunu  izolaciju  

prema standardu IEC439-1(EN60.439.1). Stepen zaštite  

ormana  je  IP54(slobodnostojeći).  Orman  ima  zaštitni  

krov na sebi koji sprečava zadržavanje vode i snega.  

Vrata se otvaraju do 120º i imaju ugrađenu gumu za  

dihtovanje.      

Orman  se  postavlja  na  visokomontažno  poliestersko  

postolje,  koje  se  ukopava  direktno  u  zemlju.  Postoji  

mogućnost i ugradnje ormana na betonski temelj uz  

pomoć  niskomontažnog  poliesterskog  ili  metalnog  

postolja, kao i varijanta montaže ormana na stub(zid),  

sa ugrađenom sledećom opremom:    

NV00 postolja 3p, kom.1    

trofazno digital.multifunkcionalno brojilo 10-60A  
kom.2      

Automatski prekidači(limitatori) tipa C 25A kom.3  

Automatski prekidači(limitatori) tipa C 50A kom.3  

sitan i nespecificiram montažni materijal  kompl. 1  
 

Конкурсна документација ЈН радова - отворени поступак бр. 1.3.1 65/85  



Obračun po kompletu  
2.8. Nabavka, isporuka i ugradnja slobodnostojećeg 

polesterskog glavnog razvodnog ormana JP "Poleta" 

GRO.P. Kućište ormana je izrađeno, tehnikom 

presovanja, od poliestera ojačanog staklenim 

vlaknima, obojeno sivom bojom prema RAL 7032, ima 

širok opseg radnih temperatura od -50ºC do +150 ºC, 

samogasivost prema IEC695-2-1(960 ºC), visoku 

otpornost na mehaničke udarce IK 10(20J) prema EN 

50.102 i zadovoljava zahteve za potpunu izolaciju 

prema standardu IEC439-1(EN60.439.1). Stepen 

zaštite ormana je IP54(slobodnostojeći). Orman ima 

zaštitni krov na sebi koji sprečava zadržavanje vode i 

snega. Vrata se otvaraju do 120º i imaju ugrađenu 

gumu za dihtovanje.  
Orman se postavlja na visokomontažno poliestersko 

postolje, koje se ukopava direktno u zemlju. Postoji 

mogućnost i ugradnje ormana na betonski temelj uz 

pomoć niskomontažnog poliesterskog ili metalnog 

postolja, kao i varijanta montaže ormana na stub(zid). 

Osnovna verzija ormana JO ROR-3p je dimenzija 

750x500x320mm sa ugrađenom sledećom opremom: 

 

AS prekidač 3p, 63A kom.1 
 

jednopolni automatski osigurač 16A, tip C kom.30 
 

Trofazna OG prikljčnica montirana na din šinu 
 

Monofazna OG prikljčnica montirana na din šinu 
 

jednopolni automatski osigurač 10A, tip B kom.4 
 
 sitan i nespecificiram montažni materijal      
 

Obračun po kompletu 

 

kompl. 1 

  

    

 UKUPNO - 2. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI SPOLJNE RASVETE I NAPOJNIH KABLOVA:  
       

       
3. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI JAVNOG TOALETA      

3.1. Nabavkaisporukaiugradnjavišenamenski     

 univerzalnog  razvodni  orman  dimenzija  210x280x130     

 javnog toaleta RO.JT izrađen od negorivog tvrdog ABS-     

 a u zaštiti IP 65. Otporan je na udare IK 10. Isporučuje     

 se  sa  ugradnom  pločom  i  jednom  trouglastom     

 bravicom sa ugrađenom sledećom opremom:     

 AS prekidač 3p, 25A  kom.1      

 Zaštitni uređaj dif.struje - FID sklopka 25/0,03A kom.1     

 jednopolni automatski osigurač 10A, tip B  kom.5     

 tajmer spoljašnje svetiljke      

 sitan i nespecificiram montažni materijal      

 Obračun po kompletu  kompl. 1   

3.2. Nabavka,  isporuka  i  polaganje  kabla  tipa  N2XH-J     

 3x2,5mm2 kroz tvrde PVC/HF fi18mm cevi za instalaciju     

 grejalica javnog toaleta u kompletu sa OG razvodnim     

 kutijama  i  montažnim  materijalom.  Obračun  po     

 dužnom metru.  m 16   

3.3. Nabavka,  isporuka  i  polaganje  kabla  tipa  N2XH-J     

 3x1,5mm2 kroz tvrde PVC/HF fi18mm cevi za instalaciju     

 osvetljenja   javnog   toaleta   u   kompletu   sa   OG     

 razvodnim kutijama i montažnim materijalom. Obračun     

 po dužnom metru.  m 35   
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3.4. 
Nabavka, isporuka i ugradnja led panela sa senzorom 

     
      

 pokreta 360°C tipa "SENSOR LIGHT"  12W ELMARK ili      

 slične  ,  u  kompletu  sa  montažnim  materijalom.      

 Obračun po komadu.   kom.  5   

3.5. Nabavka, isporuka i ugradnja led panela tipa "WHITE      
      

 FRAME COLOUR"  ELMARK 24W ili slične , u kompletu sa      

 montažnim materijalom. Obračun po komadu.  kom.  1   

3.6. 
Isporuka  i  polaganje  trake  od  nerđajućeg  čelika 

     
      

 30x3,5mm za instalaciju temeljnog uzemljivača javnog      

 toaletau  kompletu  sa  pratećim  ukrsnim  komadima.      

 Obračun po dužnom metru.   m  22   

3.7. Merenje otpornosti petlje kvara, struje kvara, provera      

 ispunjenosti  uslova  zaštite  od  indirektnog  napona      

 dodira,   otpora   izolovanosti   kablova,   eventualna      

 izmena  dopunskih  uzemljivača  i  izdavanje  atesta.      

 Obračun po kompletu.   kompl.  1   

 UKUPNO - 3. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI JAVNOG TOALETA:  

      

4. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI OBJEKTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VALJEVA    
      

4.1. Nabavkaisporukaiugradnjavišenamenski      

 univerzalnog  razvodni  orman  dimenzija  600x800x260      

 turističke   organizacije   Valjeva   RO.T   izrađen   od      

 negorivog tvrdog ABS-a u zaštiti IP 65. Otporan je na      

 udare  IK  10.  Isporučuje  se  sa  ugradnom  pločom  i      

 jednom   trouglastom   bravicom   sa   ugrađenom      

 sledećom opremom:        

 AS prekidač 3p, 40A  kom.1        

 Zaštitni uređaj dif.struje - FID sklopka 40/0,03A  kom.1       

 jednopolni automatski osigurač 16A, tip B kom.6       

 jednopolni automatski osigurač 10A, tip B kom.16       

 sitan i nespecificiram montažni materijal        

 Obračun po kompletu   kompl.  1   
4.2. 

Nabavka,  isporuka  i  montaža  parapetnog  razvoda 
     

      

 (komplet  sa  bazom  parapeta,  spojnim  i  ugaonim      

 elementima)  za razvod el.instalacije opšte potrošnje      

 objekta  Turističke  organizacije  Valjeva  Obračun  po      

 dužnom metru.   m  64   

4.3. 
Nabavka,  isporuka  i  polaganje  kabla  tipa  N2XH-J 

     
      

 5x4mm2  postavljenog  u  parapetnom  razvodu  za      

 instalaciju  električnog  kotla  u  kompletu  sa  OG      

 razvodnim kutijama i montažnim materijalom. Obračun      

 po dužnom metru.   m  10   

4.4. Nabavka,  isporuka  i  polaganje  kabla  tipa  N2XH-J      

 5x2,5mm2  postavljenog  u  parapetnom  razvodu  za      

 instalaciju  trofazne  priključnice  u  kompletu  sa  OG      

 razvodnim kutijama i montažnim materijalom. Obračun      

 po dužnom metru.   m  12   

4.5. 
Nabavka,  isporuka  i  polaganje  kabla  tipa  N2XH-J 

     
      

 3x2,5mm2  postavljenog  u  parapetnom  razvodu  za      

 instalaciju monofaznih priključnica u kompletu sa OG      

 razvodnim kutijama i montažnim materijalom. Obračun      

 po dužnom metru.   m  72   
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4.6. 
Nabavka,  isporuka  i  polaganje  kabla  tipa  N2XH-J 

    
     

 3x1,5mm2  postavljenog  u  parapetnom  razvodu  za     

 instalaciju  opšteg  osvetljenja  i  panik  rasvete  u     

 kompletu  sa  OG  razvodnim  kutijama  i  montažnim     

 materijalom. Obračun po dužnom metru. m 112   

4.7. Nabavka,  isporuka  i  polaganje  kabla  tipa  JH(St)H     
     

 2x2x0,8mm  u  parapetnom  razvodu  za  instalaciju     

 dojave požara. Obračun po dužnom metru. m 14   

4.8. Nabavka, isporuka i polaganje kabla tipa JE-H(St)H FE     
     

 180/90   2x2x0,8mm   u   parapetnom   razvodu   za     

 instalaciju alarmne sirene. Obračun po dužnom metru. m 8   

4.9. 
Nabavka,    isporuka    i    polaganje    kabla    tipa 

    
     

 telekomunikacionog kabla F/UTP cat.6e u parapetnom     

 razvodu za instalaciju računarske mreže. Obračun po     

 dužnom metru. m 24   

4.10.  Nabavka,  isporuka  i  ugradnja  multimedijalne  kutije     

 MMK  za  priključak  na  tel.instalaciju.  Obračun  po     

 komadu. kom 1   

4.11. Nabavka, isporuka i ugradnja led panela tipa "WHITE     
     

 FRAME COLOUR"  ELMARK 24W ili slične , u kompletu sa     

 montažnim materijalom. Obračun po komadu. kom. 1   

4.12. Nabavka, isporuka i ugradnja panik svetiljke tipa "GR-     
     

 312-LS Olimpya" ili slčne autonomije 3h u kompletu sa     

 montažnim materijalom. Obračun po komadu. kom. 2   

4.13. Nabavka, isporuka i ugradnja modularnih monofaznih     
     

 priključnica  za  parapetne  razvode  u  kompletu  sa     

 montažnim materijalom. Obračun po komadu. kom. 11   

4.14. Nabavka, isporuka i ugradnja modullarnh jednopolnih     
     

 prekdača  za  parapetne  razvode  u  kompletu  sa     

 montažnim materijalom. Obračun po komadu. kom. 5   

4.15. Nabavka, isporuka i ugradnja modullarnh jednopolnih     
     

 "KIP" prekdača 16A za parapetne razvode u kompletu     

 sa montažnim materijalom. Obračun po komadu. kom. 3   

4.16. Nabavka,   isporuka   i   ugradnja   konvekcionalne     
     

 protivpožarne centrale tipa "BENT-FCJ408-4" ili slične sa     

 četiri detektorske zone. Obračun po kompletu. kom. 1   

4.17. Nabavka,   isporuka   i   ugradnja   konvekconalnog     
     

 optičkog  detektora  tipa  "THOR-FC601P"  ili  slčnog  u     

 kompletu sa podnožijem. Obračun po kompletu. kompl. 1   

4.18. Nabavka,   isporuka   i   ugradnja   konvekcionalne     
     

 spoljašnje alarmne sirene sa strob lampom tipa "TRPS-     

 128F" ili slične. Obračun po kompletu. kompl. 1   

4.19.  Nabavka, isporuka i ugradnja ručnog javljača požara     

 tipa   "BENT   MCP200CS"   ili   sličnog.   Obračun   po     

 kompletu. kompl. 1   

4.20. 
Isporuka  i  polaganje  trake  od  nerđajućeg  čelika 

    
     

 30x3,5mm za instalaciju temeljnog uzemljivača javnog     

 toaletau  kompletu  sa  pratećim  ukrsnim  komadima.     

 Obračun po dužnom metru. m 30   

4.21.  Merenje otpornosti petlje kvara, struje kvara, provera     

 ispunjenosti  uslova  zaštite  od  indirektnog  napona     

 dodira,   otpora   izolovanosti   kablova,   eventualna     

 izmena  dopunskih  uzemljivača  i  izdavanje  atesta.     

 Obračun po kompletu. kompl. 1     
UKUPNO - 4. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI OBJEKTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VALJEVA:  
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5. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI TIPSKIH KIOSKA JP "POLET" VALJEVO   

5.1.
 Nabavka isporuka i ugradnja višenamenske 

univerzalne OG spratne table za šest osiguračkih 

mesta sa ugrađenom sledećom opremom: 
 

Zaštitni uređaj dif.struje - FID sklopka 16/0,03A, 2p  
kom.1  

 jednopolni automatski osigurač 10A, tip B kom.3     

 merni  uređaj  EME  za  direktno  merenje  el.energije     
 kom.1          

 sitan i nespecificiram montažni materijal      

 Obračun po kompletu     kompl. 27   
5.2.   Nabavka,  isporuka  i  polaganje  kabla  tipa  N2XH-J     

 3x2,5mm2 kroz tvrde PVC/HF fi18mm cevi za instalaciju     

 monofaznih priključnica u kompletu sa OG razvodnim     

 kutijama  i  montažnim  materijalom.  Obračun  po     

 dužnom metru.     m 12   

5.3. 
Nabavka,  isporuka  i  polaganje  kabla  tipa  N2XH-J 

    
     

 3x1,5mm2 kroz tvrde PVC/HF fi18mm cevi za instalaciju     

 osvetljenja u kompletu sa OG razvodnim kutijama i     

 montažnim materijalom. Obračun po dužnom metru. m 6   

5.4. Nabavka,   isporuka   i   ugradnja   OG   monofaznih     
     

 priključnica 16A u kompletu sa montažnim     

 materijalom. Obračun po komadu.   kom. 54   

5.5. Nabavka,   isporuka   i   ugradnja   jednopolnih   OG     
     

 prekdača 10A  u kompletu sa montažnim materijalom.     

 Obračun po komadu.     kom. 27   

5.5. Nabavka, isporuka i ugradnja led panela tipa "WHITE     
     

 FRAME COLOUR"  ELMARK 24W ili slične , u kompletu sa     

 montažnim materijalom. Obračun po komadu. kom. 27   

5.4. Povezivanje    kioska    na    instalaciju    izjenačenja     
     

 potencijala trakom od nerđajućeg čelika 30x3,5mm sa     

 pratećim ukrsnim komadima. Obračun po kompletu. kompl. 27   

5.5. Merenje otpornosti petlje kvara, struje kvara, provera     
 ispunjenosti  uslova  zaštite  od  indirektnog  napona     

 dodira,   otpora   izolovanosti   kablova,   eventualna     

 izmena  dopunskih  uzemljivača  i  izdavanje  atesta.     

 Obračun po kompletu.     kompl. 27   

 UKUPNO - 5. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI TIPSKIH KIOSKA JP "POLET" VALJEVO  
           

           

6. ZAVRŠNI RADOVI          
      

6.1. Organizacija gradilišta i pregled terena, preduzimanje     
 mera  zaštite  na  radu,  opravke  oštećenih  površina,     

 postavljanje   tablica   sa   upozorenjima   i   drugi     

 nespecificirani radovi i troškovi.   pauš. 1   

6.2. Izrada  projekta  izvedenog  objekta, interni  tehnički     
     

 pregled, otklanjanje nedostataka i   stavljanje     

 instalacije u redovan pogon. Obračun u kompletu. kompl. 1   

      UKUPNO - 6.ZAVRŠNI RADOVI:  
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 REKAPITULACIJA: 

1. GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI SPOLJNE RASVETE I NAPOJNIH VODOVA 
  

2. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 
  

3. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI JAVNOG TOALETA 
  

4. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI OBJEKTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VALJEVA 
  

5. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI TIPSKIH KIOSKA JP "POLET" VALJEVO 
  

6. ZAVRŠNI RADOVI 
    

UKUPNO:  
 
 
 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ бр. 725/8 И 725/9 KО ДИВЧИБАРЕ 
 

Корисник : Туристичка организација Ваљево и ЈП 
"Полет" Ваљево  

Р.Бр   Укупна 
Опис радова Kоличина Цена цена 

 
 

 

 ГРАЂЕВИНСKО ЗАНАТСKИ РАДОВИ   

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     

    

1 Демонтажа монтажних објеката и депоновање на   

 суседној градској парцели на месту планираног   

 паркинга  (надстрешица,  WC,  чесма,  ограде,   

 продајне тезге...све према увиду на терену). Пре   

 демонтаже   раскачити   постојеће   електро   и   

 водоводне инсталације уз ангажовање стручних   

 лица.   Демонтираном   оградом   привремено   

 обезбедити дислоциране и демонтиране објекте.   

 Обрачун паушално   
пауш 1.00 x      

2 Рушење  дела  бетонског  платоа  за  формирање   
 нових зелених површина и постављање објекта   

 управне јединице . Рушење извести заједно са   

 скидањем подлоге . Шут прикупити , утоварити на   

 камион и одвести на депонију до 40км.Обрачун по   

 м2    m2 56.93 x 
     

3  Разбијање потпорног зида од армираног бетона д-   
 20-25цм.Шут прикупити , утоварити на камион и   

 одвести на депонију до 40км.Обрачун по м3.   

     м3 0.50 x 

4  Геодетско снимање терена и обележавање   
 објеката партерног уређења и стаза.  Обрачун   

 пaушално       
     пауш 1.00 x 
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5 Сечење постојећих стабала на месту приступа са 
платоа на јавну површину са депоновањем на 
парцели у непосрдној околини, у власништву града  

 планираној за јавни паркинг. Обрачун по ком. ком 2 x 

     

 СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ    
     

 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    

1 Машински широки ископ земље III I IV категорије    
 за  потребе  проширења  постојећег  платоа  и    

 формирања новог платоа на месту постављања    

 тоалета а према пројектованим котама. Земљу из    

 ископа депоновати на градилишту ради каснијег    

 насипања.Обрачун по м3 ископане земље. 
м3 58.6 x    

2 Машински ископ  површинског  слоја  земље    

 дубине 20цм на месту формирања травњака и    

 зелених површина. Земљу из ископа депоновати    

 на градилишту ради каснијег насипања.Обрачун по    

 м3 ископане земље. м3 81.38 x 

     

 СВЕГА ПРЕТХОДНИХ РАДОВА     
II ПОТПОРНИ ЗИДОВИ 

 
Машински ископ земље IV категорије за темеље 
потпорних зидова. Земљу из ископа утоварити и 
одвести на депонију удаљену до 5км.Обрачун по 
м3  

 

       м3 19.8 x 

2 Набавка материјала насипање и набијање шљунка   

 природне гранулације у слоју од 10цм у збијеном   

 стању испод темеља потпорних зидова.Обрачун по   

 м2      
м2 24.76 x        

   

3  Набавка  материјала  и  бетонирање  тракастих   
 темеља потпорних зидова од неармираног   

 бетона.Темељи су ширине 30цм, висине 40цм од   

 бетона МБ20  на тампон слоју шљунка  од   

 10цм.Обрачун по м3.     м3 9.9 x 
       

4 Набавка материјала и бетонирање потпорних   
 зидова ширине 15цм, просечне висине 80цм у   

 потребној оплати, од армираног бетона МБ20.   

 Зидови се армирају  арм.мрежом Q188 која се   

 посебно о брачунава.Обрачун по м3.     

       м3 9.90 X 
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5 Набавка материјала и израда темељног зида - 
бетонског носача клупе за седење лучног облика, 
висине 32цм у односу на завршну кота бехатона, 
ширине 20цм, убетонираног у земљу 40цм. У цену 
улази потребна оплата и арматура у средини Q188. 
Зидови су спољњег радијуса 4,10цм, дужине 3.7, 
2.80 и 4.3м обрачун по м3 

       м3 1.72 X 

6 Набавка материјала и облагање зидова сеченим   
 каменим  плочама-  дебљине  3цм  у  цементном   

 малтеру или лепљењем на бетонске зидове. По   

 врху  потпорни  зид  обложити  каменом  са   

 обостраним препустом од по 2цм.Обрачун по м2     
         

 вертикално     м2 33.02 X 

 хоризонтално     м2 15.68 X 

    

 СВЕГА РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПОТПОРНИХ ЗИДОВА   

III АРМИРАЧКИ РАДОВИ       
 Набавка, сечење , савијање , транспорт и уградња   

 арматуре у свену према пројектној   

 документацији.Обрачун по кг.      

 ГА приближно     кг 117.21 X 

 РА приближно     кг 370.00 X 

 МАР приближно     кг 845.00 X 

 СВЕГА АРМИРАЧКИХ РАДОВА      

IV ПЛАТО И СТАЗЕ        
 плато         

1  Разбијање постојећег платоа у циљу нивелисања   
 терена у складу са пројектом задатим котама. Шут   

 утоварити у камион и одвести на депонију до   

 15км. На разбијени делу платоа урадити нови слој   

 тампона од пририодног шљунка, са збијеношћу од   

 30МПа и избетонирати у складу са задатим падом   

 и  котама,  бетон  марке МБ  20 армиран са   

 арм.мрежом Q188. Обрачун по м2 (приближно) за   

 све радове у опису позиције       
       м2 30 X 

2 Набавка материјала и  израда тампон слоја за   
 проширење   постојећег   бетонског   платоа   и   

 формирање нових од природног шљунка д=10цм,   

 са испитивањем збијености од 30МПа. Обрачун по   

 м2         

       м2 298.74 X  
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3 Набавка материјала и израда бетонске плоче 
платоа, д=10цм, МБ 20, армиране са арм.мрежом 
Q188 која се посебно обрачунава. У оквиру платоа 
на северној страни парцеле избетонирати 
степенице у складу са графичким прилозима уз 
употребу потребне оплате која улази у позицију. 
Обрачун по м2 

 

 м2 298.74 X 

4 Набавка  материјала  и  израда  АБ  степеница  и   
 рампе  на постојећем бетонском платоу, МБ 20, у   

 складу  са  графичким  прилозима.  Степенице  и   

 рампу  армирати  са  арм.мрежом  Q188  која  је   

 урачуната  у  позицију  као  и  потребна  оплата.   
 Обрачун по м2 

11.9 м2  м2 
    

 Бехатон у песку   

5  Набавка материјала и уградња ризле, фракција 0-4   
 и 4-8 у дебљини од 5-6цм са финим нивелисањем   

 за постаљање бехатон плоча.Обрачун по м3   

 м3 43.14 X 

6  Набавка и уградња бехатон плоча дебљине 6цм ,   
 димензија 10/10, 20/20 и 20/30цм у сиво (око 69%),   

 тамно сивој (ОКО 27%) и жутој боји (ОКО 4%) (МН   

 Лозница  или  слично).Плоче  су  двослојне  са   

 завршним  слојем  од  кварцног  песка.Фуговање   

 вршити такође кварцним песком 0-15мм. Слог у   

 договору са пројектантом. Обрачун по м2   

 м2 754.34 X 

7  Набавка и уградња бехатон плоча дебљине 6цм у   
 слоју   цементног   малтера   размере   1:3   са   

 заливањем  цементним  млеком  и  фуговањем   

 спојница..Обрачун по м2   

 м2 39.00 X 

8 Справљање,  превоз  и  уградња  горњег  носећег   
 асфалтног слоја БНХС -16А, д=7цм, на постојећем   

 приступу. Обрачун по м2   

 м2 38.57 X 

 

9 Набавка, превоз и уградња тампонског слоја од 
дробљеног каменог агрегата, фракција 0-63 у 
дебљини од 25цм са збијањем а за формирање 
новог улаза у парцелу. Обрачун по м3 

 

 м3 6.50  X   
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10 Набавка, превоз и уградња тампонског слоја од 
дробљеног каменог агрегата, фракција 0-31.5 у 
дебљини од 15цм са збијањем а за формирање 
новог улаза у парцелу. Обрачун по м3 

 

  м3 3.16 X 

11 Справљање,  превоз  и  уградња  горњег  носећег   
 асфалтног   слоја   БНХС   -16А,   д=7цм,   на   

 новоформираном приступу. Обрачун по м2   

  м2 26.01 X 

12 Шлицање бетонског платоа за потребе проласка   
 електро и водоводно-канализационих инсталација   

 ширине  30цм,укупне  дужине100м  са  утоваром   

 шута у камион и одвожењем на депонију до 15км.   

 Обрачун по м1 канала    

  м2 100 х 

13 Набавка  материјала и бетонирање  шлицованих   
 канала бетоном МБ20, д=10цм на збијеном тампон   

 слоју природног шљунка д=10цм. Обрачун по м2   

 канала 
м2 30 х   

     

    Укупно 

V ИВИЧЊАЦИ И РИГОЛЕ    

1 Набавка и уградња бетонских ивичњака око платоа   
 и стаза, дим. 50/20/ 6 у слоју цементног малтера   

 размере  1:2,  спојити  цементним  малтером  и   

 спојнице  благо  увући  у  односу  на  ивичњак  и   

 обрадити.Обрачун по м1    

  м1 138.8 X 

2 Набавка и уградња бетонских ригола (каналетa)   
 дим 20/30/8цм д-11цм, на бетонској подлози од   

 мршавог бетона д=5цм са набијањем подлоге.   

 Обрачун по м1 
м1 5.5 X   

    

 СВЕГА ИВИЧЊАЦИ И РИГОЛЕ   

VI МОБИЛИЈАР И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ   

1 Набавка и монтажа канти за отпатке типа N-192   
 произвођача "Гарден десигн" Косјерић или слична   

 у договору са пројектантом.Обрачун по комаду.   

  ком 8.00 X 

 

2 Набавка , транспорт и уградња хумусне земље за  
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 хумузирање затрављених површина у  слоју      

 д=20цм. Земљу фино планирати, +-2цм. Насуту      

 земљу   планирати   дајући   надвишење   за      

 коефицијент привременог повећања  запремине      

 од 20%.Обрачун по м2.        

     м2 406.90 X   

3 Набавка семена и заснивање травњака на зеленим      

 површинама.Обрачун по м2.   м2 406.9 X   

4 Набавка , транспорт и уградња дрвених клупа са      
 наслоном,  слободна,  типа N-179  произвођача      

 "Гарден десигн" Косјерић или слична у договору са      

 пројектантом Обрачун по ком       

     ком 4 X   

5 Израда  седишта  од  храстових  сувих гредица      
 дим.5х5цм,  постављених  у  6  реда  по  горњој      

 површини зида за седење, Гредице су оборених      

 ивица  на  горњој  површини.  Растојање  између      

 редова је 2цм. Дрвене гредице се фиксирају за      

 металне носаче 60/40/3 вијцима. Метални носачи      

 фиксирају  се  вијцима  са  типлом  за  бетон.      

 Растојање  између  носача  маџ  0.6м.  Заштита      

 дрвених елемената бродским лаком у тону по      

 избору. Обрачун по м1 седишта       

     м1 12.00 X   

6 Набавка материјала и израда дрвених жардињера      
 са  металним  улошком,  димензија  80/200/50цм      

 типа N-184 произвођача "Гарден десигн" Косјерић      

 или слична у договору са пројектантом . Обрачун      

 по ком         

     ком 5.00 X   

        

 СВЕГА МОБИЛИЈАР И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ       

VII ЧЕСМА         

1 Набавка материјала и израда бетонске чесме са      
 завршном   обрадом   од   камених   плоча   у      

 комбинацији са дрвеним храстовим елементима      

 висине 115цм, са адекватном обрадом и заштитом      

 у   свему   према   детаљима   из   пројектне      

 документације.Обрачун по комаду.       

     ком 1.00 X   
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2 Набавка материјала и израда бетонског постамента 
чесме дим.50х50цм, висине 35цм од армираног 
бетона, МБ 20, Арматура Q188 која се посебно 
обрачунава. Обрачун по ком 

 

kom 1.00   х 

 

3 Набавка материјала и израда темеља постамента 
заједно са бетонским каналима на збијеном слоју 
тампона од природног шљунка д=10цм, габарита 
110х110цм. Канали су оивичени прохромским L 
профилима 30х30х2мм од прохрома 316L.  
Обрачун по ком ком 1.00 х  

4  Набавка  материјала  и  израда  прохромских   
решетки за канале од прохрома 316L, ширине   

23цм, укупне дужине 3,4м. Решетку висине 30мм   

урадити према графичком прилогуа. Обрачун по   

ком. ком 1.00 х 
 

5  Набавка материјала и израда "чаше" за уградњу   
дрвених   елемената   чесме   од   L профила   

дим.60х60х3мм анкерованих  ободом бетонске   

подлоге.  Укупна  дужина  профила  је  1,84м.   

Обрачун по ком 
ком 1.00 х  

 

СВЕГА ЧЕСМА  

 

РЕKАПИТУЛАЦИЈА 

 

I – ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 
 

II – ТЕМЕЉНЕ СТОПЕ, БЛОКОВИ И ПОТПОРНИ 
ЗИДОВИ 

 
III– АРМИРАЧКИ РАДОВИ  
IV – ПЛАТО И СТАЗЕ 

 
V – ИВИЧЊАЦИ И РИГОЛЕ 

 
VI - МОБИЛИЈАР И ЗЕЛЕНИЛО 

 
VII-ЧЕСМА 

 

VIII-РАЗНИ РАДОВИ  

 

УКУПНО без ПДВ-а  
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А) ПРЕДРАЧУН РАДОВА СПОЉНОГ РАЗВОДА 

ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

  ЗЕМЉАНИ И ГРАЂЕВИНСКИ         

 1. РАДОВИ      Цена    Износ 

 1.1. Ископ канала:            

  Ископ  канала  у  земљи  V  категорије  за  постављање        

  инсталације водовода и канализације.         

     m3 159.00 x   =   

 1.2. Песак:            

  Набавка и уградња песка у канал око цеви у слоју од        

  10 цм.            

     m3 37.80 x   =   

 1.3. Затрпавање рова:           

  Затрпавање рова у слојевима по 30 цм са набијањем.        

  материјалом из ископа m
3 

15.75 x   =   

  гранулисани шљунак или ризла m
3 

105.45 x   =   

 1.4. Одвоз вишка материјала:          
             

  Одвоз вишка материјала на за то предвиђену депонију.        

  У  цену  урачунат  утовар  у  возило,  истовар  и  грубо        

  планирање.            

     m
3 

143.25 x   =   

 1.5. Рушење постојећег водомерног шахта:         
             

  Рушење   постојећег   водомерног   шахта   и   одвоз        

  материјала на за то предвиђену депонију.         

     паушал  x    =   
           

 1.6. Бетонирање доње плоче шахта:          
             

  Бетонирање доње плоче шахта (водомерног шахта и        

  појединачних  шахтова  за  вентил  са  испустом-поред        

  сваког објекта). Плоча је АБ МБ30 дебљине 25цм. У        

  цену   урачуната   оплата,   а   арматура   се   посебно        

  обрачунава.            

     m
3 

2.16 x   =   

 1.7. Зидови шахта:            
             

  Израда    зидова    шахта    (водомерног    шахта    и        

  појединачних  шахтова  за  вентил  са  испустом-поред        

  сваког објекта). На угловима формирати  вертикалне        

  серклаже. Зид је дебљине 25цм.          

     m
3 

4.81 x   =   

 1.8. Бетонирање горње плоче:          
             

  Бетонирање горње плоче  шахта у оплати (водомерног        

  шахта и појединачних шахтова за вентил са испустом-        

  поред сваког објекта). Плоча је од АБ МБ30 дебљине        

  20цм  са  серклажом.  У  цену  је  урачуната  оплата,  а        

  арматура се посебно обрачунава.          
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    m
3 

2.16 x  =  

1.9. Бетонирање серклажа:        
         

 Бетонирање вертикалних и хоризонталних серклажа у     

 оплати. Серклажи су од АБ МБ30. У цену је урачуната     

 оплата, а арматура се посебно обрачунава.       

    m
3 

3.00 x  =  

1.10. Ревизиони шахт:        
         

 Набавка,  транспорт  и  уградња  елемената  за  израду     

 ревизионих канализациониx шахти.       

    m1 10.00 x  =  

1.11. Арматура:        

 Набавка,  сечење,  савијање  и  уградња  ГА  у  свему     

 према спецификацији и плану арматуре.       

    кг 105.00 x  =  

1.12. ЛГ поклопци:        

 Набавка,  транспорт  и  уградња  ливено  гвозденог     

 поклопца са рамом.        

 Ø560-400 KN/155 kg  ком 8 x  =  

 Ø560-150 KN/48 kg  ком 5 x  =  

       СВЕГА 1.   
         

2. ВОДОВОД        

2.1. ПЕ цеви:         

 Набавка  и  уградња  ПЕ  цеви  за  водовод са  свим     

 потребним спојним материјалом и  фитингом (SRPS-     

 EN12.201, ISO TR9080)        

 Ø 40mm (вод.прикључак)  m
1 

6.00 x  =  

 Ø 25mm   m
1 

220.00 x  =  

2.2. Водомер:         

 Набавка и уградња водомера за мерење утошка воде     

 објеката- јавна чесма и тоалет (Град Ваљево) као и     

 управна зграда (ТО Ваљева), са сигурносним вентилом     

 пре  водомера  и  пропусно  испусним  вентилом  на     

 страни објекта.        

 DN20 (3/4")  ком 2 x  =  

2.3. Пропусно-испусни вентил:        

 Набавка и  уградња   пропусно  испусних  вентила  у     

 шахтама поред сваког објекта.        

 DN20 (3/4")  ком 4 x  =  

2.4. Фитинг:         

 Набавка и   уградња фитинга за потребе     

 реконструкције  водоводног  прикључка,  раздвајања     

 водомера у шахти и постављање испусних вентила у     

 шахти крај сваког објекта.        

   паушал   x  =  
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2.5. Испитивање на притисак ПЕ цеви: 
 

Испитивање на притисак полиетиленских цеви према 

упутству произвођача. После позитивних резултата 
смањити притисак у мрежи и после 24h испирати 

инсталације до појаве чисте воде. 
 

  паушал  x   

2.6. Дезинфекција ПП цеви:     

 Након  завршеног  испитивања  и  испирања  цевовода    

 извршити  дезинфекцију  мреже.  Дезинфекцију  мора    

 извршити овлашћено предузеће са издавањем потврде    

 о  хемијској  и  бактериолошкој  исправности  воде  за    

 пиће.      

  паушал  x   

     СВЕГА 2. 
      

3. КАНАЛИЗАЦИЈА     

3.1. ПВЦ цеви:      

 Набавка и уградња ПВЦ цеви за канализацију са свим    

 потребним   спојним   материјалом   и   фазонским    

 комадима.    Спајање    цеви    се    врши    гуменим    
 прстеновима. У земљаном терену, предвиђене цеви за    

 уличну канализацију SN=8kN/m
2
.     

 Ø 200 mm m
1 

80.00 x = 

 Ø 150 mm m
1 

90.00 x = 

3.2. Испитивање канализационих цеви:     

 Испитивање на  водонепропусност  канализационих    

 цеви према техничким условима из пројекта.     

  паушал  x = 

     СВЕГА 3. 
       

       

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА     
       

 1.ЗЕМЉАНИ ИГРАЂЕВИНСКИ     

 РАДОВИ      

 2.ВОДОВОД      

 3.КАНАЛИЗАЦИЈА     
       

  СВЕГА     
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Укупно радови:  

1. Грађевински и занатски радови - јавни тоалет: .............. ______________ рсд без ПДВ-а 

2. Грађевински и занатски радови – етно тржница............... ______________ рсд без ПДВ-а 

3. Грађевински и занатски радови – киоск тип А, 1 комад.... ______________ рсд без ПДВ-а 

 

4. Грађевински и занатски радови – киоск тип Б,13 комада.._____________ рсд без ПДВ-а 

 

5. Електро радови.................................................................... ______________ рсд без ПДВ-а 

6. Радови на уређењу парцеле.............................................. ______________рсд без ПДВ-а 

7. Радови на водоводној и канализационој мрежи............... ______________рсд без ПДВ-а 
 
 
 
 

Укупно сви радови без ПДВ-а________________ рсд 
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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: 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– 

Уређење етно тржнице на Дивчибарама, ЈН бр. 1.3.1 , поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 

Датум: Потпис понуђача  
 
 
 
 
 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац 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. 
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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_____________________________________[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке –  
Уређење етно тржнице на Дивчибарама, ЈН бр. 1.3.1 ,поштовао је обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 

Датум 

 
 
 
 

Понуђач 

 

________________ 
 

__________________ 
 

 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XI ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА  

 

_____________________________________  
Назив наручиоца 

 

_____________________________________  
Адреса 

 

Овим потврђујемо да је понуђач 
 

_________________________________________________________________________, 
 

из ______________________ул._________________________________________________ , 
 

 

за потребе Наручиоца ____________________________________________________________ , 
 

квалитетно и у уговореном року извршио радове 
 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________  
(навести врсту радова) 

 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, односно у вредности од 

укупно __________________________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број 

____________________________ од _________________. 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 
 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________ 
 
Телефон: _________________ 
 

 

Датум: Потпис овлашћеног лица Наручиоца 
 

 

________________________________ 
 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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ПО1 

 

ПРИМАЛАЦ:  
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО  
Проте Матеје 1/1  
14000 Ваљево 

 
 
 
 

 

ПОНУДА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

 
 
 

 

НЕ ОТВАРАТИ  
 
 
 

Уређење етно тржнице на Дивчибарама 
 
 

ЈН БР. 1.3.1 
 
 
 

 

датум и сат подношења:  
(попуњава писарница) 
 
 
 
 
 
 

 

ПОНУЂАЧ 

 

назив ................................... 

 

____________________________________ 

 

адреса ................................. 

 

____________________________________ 

 

број телефона ................... 

 

____________________________________ 

 

број телефакса ................... 

 

е-mail адреса ...................... 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
име и презиме овлашћеног 

лица за контакт .................. 

 

____________________________________ 
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