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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ПОСТУПАК ЈAВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И 

ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ  

БРОЈ НАБАВКЕ 404-73/16-IV



На основу члана  39. и 61.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), и члана  6.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцим  јавних набавки  („Службени  гласник  РС"  бр.  86/15)  и  Одлуке  о  покретању 

поступка  ЈНМВ  број 404-73-2/16-IV од  29.03.2016.  године, Комисија  за  јавну  набавку 

образована Решењем број  404-73-3/16-IV од  29.03.2016.  године  припремила је  конкурсну 

документацију  за јавну  набавку  мале  вредности – РАДОВИ  НА  ТЕКУЋИМ 

ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ .

Број прилога Опис

Прилог 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Прилог 2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Прилог 3 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И  ОПИС РАДОВА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТОИЗВРШЕЊА РАДОВА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

Прилог 4 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Прилог 5 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Прилог 6 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Прилог 7 ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

Прилог 8 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Прилог 9 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Прилог 10 ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Прилог 11 ИЗЈАВА  О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1 ЗЈН

Прилог 12 ИЗЈАВА  О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  СТАВ 2.ЗЈН

Прилог 13 МОДЕЛ УГОВОРА

Прилог 14 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ



Прилог 1 

На основу Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и 

члана 6. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима ЈН и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" бр. 86/15) дефинисани су:

Наручила ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА

Адреса Главна 107

Тел.бр. 022/433-912, лок.125

Интернет страница www.ruma.rs

Набавка број 404-73/16-IV

Одлука број 404-73-2/16-IV

Врста поступка јавна набавка мале вредности

Контакт особа Злата Јанковић

jnbruma@ruma.rs

Набавка се спроводи због закључења Уговора

Напомена  ЈН није обликована по Партијама

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 3/65

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ОПШТИ ПОДАЦИ

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ



Прилог 2 

На основу Закона о јавним набавкама,  („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и 

члана 6. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима ЈН и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС бр. 86/15) дефинисани су:

Врста предмета набавке РАДОВИ

Назив и ознака предмета набавке из 

Општег речника набавки

РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И 

ОДРЖАВАЊУ  ЗГРАДА  И  ОБЈЕКАТА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 ОРН: 45400000; 50700000

Опис предмета јавне набавке: Фарбарско-молерски  радови,  зидарски  радови, 

столарски  радови,  поднополагачки  радови, 

кровни  радови,  лимарски  радови,  керамички 

радови,  инсталарерски  радови,  електрични 

радови ...

Број партија уколико се предмет набавке 

обликује у више партија:

Јавна набавка није обликована по ПАРТИЈАМА
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ



Прилог 3 

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

I РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА

Р. БР. ОПИС РАДОВА  ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ

КОЛИЧИНА

У цену свих позиција (поред описа појединих ставки) урачунато је и уклањање остатака и вишка 

материјала након рушења и демонтаже, одлагање у кругу објекта или утовар и одвоз материјала на 

депонију удаљену до 5 км, као и грубо чишћење након тих радова.

1. Демонтажа постојећих подова од:

 керамике m2 1

 паркета m2 1

 бродског пода m2 1

 ламината m2 1

 итисона и слично m2 1

2. Рушење цементног естриха-кошуљице д=4-5 цм m2 1

3 Рушење бетонског пода:

 До 10 цм дебљине m2 1

10-20 цм дебљине m2 1

4 Машинско сечење бетона

 До 10 цм дебљине m1 1

 Преко 10 цм дебљине m1 1

5 Демонтажа постојеће дрвене   подне   конструкције  m2 1

6 Уклањање насипа пода од шљунка или другог 

материјала

m3 1

7 Обијање зидних керамичких плочица m2 1
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 



8 Обијање малтера са зидова и плафона са чишћењем 

спојница опеке до дубине од 2 цм на зидовима

m2 1

9 Скидање наслага старе боје са зидова и плафона:

полудисперзија m2 1

“шпански зид” m2 1

хифора m2 1

Масна боја m2 1

Зарибана фасада m2 1

10 Демонтажа разних дрвених зидних облога m2 1

11 Демонтажа разних папирних и текстилних тапета са 

зидова

m2 1

12 Демонтажа термоизолације од стиропора или стаклене 

вуне

m2 1

13 Демонтажа полица са челичном конструкцијом m2 1

14 Демонтажа полица са дрвеном конструкцијом m2 1

15 Демонтажа дрвене столарије:

Врата, прозори и излози до 2,00 м2 комад 1

Врата, прозори и излози од 2,00 м2 до 4,00 м2 комад 1

Врата, прозори и излози преко  4,00 м2 комад 1

16 Демонтажа металне столарије:

Врата, прозори и излози до 2,00 м2 комад 1

Врата, прозори и излози од 2,00 м2 до 4,00 м2 комад 1

Врата, прозори и излози преко  4,00 м2 комад 1

17 Демонтажа   ПВЦ   столарије:  

Врата, прозори и излози до 2,00 м2 комад 1

Врата, прозори и излози од 2,00 м2 до 4,00 м2 комад 1

Врата, прозори и излози преко  4,00 м2 комад 1

18 Демонтажа спуштених плафона од:

Гипскартонских плича са челичном подконструкцијом m2 1

Гипскартонских плича са дрвеном подконструкцијом m2 1

“АМФ” плафона m2 1

19 Демонтажа плафонске конструкције од летве и трске: m2 1

20 Рушење зидова од пуне машинске опеке:

Д=6,5 цм m2 1
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Д=12,5 цм m2 1

Д=25 цм m2 1

Д=38 цм m2 1

 Преко Д=38 цм m2 1

21 Рушење зидова од   сипорекс блокова  :  

Д=10 цм m2 1

Д=20 цм m2 1

Д=25 цм m2 1

Д=30 цм m2 1

22 Рушење зидова од гитер блокова:

Д=10 цм m2 1

Д=19 цм m2 1

Д=25 цм m2 1

23 Рушење зидова од бетона:

неармираног m3 1

армираног m3 1

24 Пробој разних отвора у зидовима или темељима објеката, као и пробој разних отвора у 

тротоару:

“хилти” бушилицом Норма час 1

компресором Норма час 1

Мини багером са пикамером Норма час 1

25 Демонтажа зидова од гипскартонских плоча дебљине од 7,5 цм до 12,5 цм на 

подконструкцији од :

дрвета m2 1

метала m2 1

26 Демонтажа “каратавана” са дрвеном оплатом m2 1

27 Демонтажа кровног покривача од:

Бибер црепа m2 1

Фалцованог црепа m2 1

Салонит плоча m2 1

Поцинкованог и трапезастог лима m2 1

етернитета m2 1

теголе m2 1

Сендвич лима m2 1
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28 Демонтажа летава   3  х5 цм са кровних равни  m2 1

29 Демонтажа кровних равни од:

ОСБ плоча m2 1

УСБ плоча m2 1

даске m2 1

30 Демонтажа хидроизолације од “тивек” фолије са кровних 

равни

m2 1

31 Демонтажа термоизолације са кровних равни m2 1

32 Демонтажа кровне конструкције од:

дрвета m2 1

челика m2 1

33 Демонтажа међуспратне конструкције од:

дрвета m2 1

челика m2 1

34 Рушење међуспратне конструкције од:

Цигле или “коруба” m2 1

"ТМ” таванице m2 1

Армирано бетонске таванице (“жива плоча”) m2 1

35 Рушење димњака од пуне машинске опеке.Обрачун по м  1   висине димњака који се   

руши.Димњак светлог отвора:

12,5х12,5 цм m1 1

12,5х25 цм m1 1

25х25 цм m1 1

25х38 цм m1 1

36 Рушење димњака од готових елемената m1 1

37 Демонтажа олука и разних лимених опшивки од поцинкованог и пласифицираног 

лима:

Олучне хоризонтале m1 1

Олучне хоризонтале са уводним лимом m1 1

Олучне вертикале m1 1

Забат лајсне m1 1

Ветар лајсне m1 1

Окапнице са калканских зидова m1 1

слемењаци m1 1
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Прозорске клупице m1 1

снегобрани комад 1

38 Демонтажа дрвених унутрашњих прозорских клупица m1 1

39 Демонтажа ПВЦ унутрашњих и спољашњих клупица m1 1

40 Демонтажа инсталације водовода од поцинкованих или 

пластичних цеви са вентилима

m1 1

41 Демонтажа канализационе инсталације од:

Пвц цеви фи 50мм m1 1

Пвц цеви фи 110 мм m1 1

Пвц цеви фи 160 мм m1 1

Пвц цеви фи 200 мм m1 1

Керамичких цеви фи 200 мм m1 1

42 Демонтажа санитарија:

умиваоник комад 1

Батерија за топлу и хладну воду комад 1

ВЦ шоља комад 1

чучавац комад 1

писоар комад 1

Водокотлић са испирном цеви комад 1

Тоалетна галантерија комплет 1

Електрични бојлер до 10 л комад 1

Електрични бојлер од 10 до 80 л комад 1

Сушач за руке комад 1

43 Пражњење инсталације централног грејања паушално 1

44 Демонтажа радијатора комад 1

45 Демонтажа радијаторске цевне мреже m1 1

46 Демонтажа разних светиљки (лустери, флуо светиљке, 

опал кугле, бродске арматуре..)

комад 1

47 Демонтажа утичница и прекидача комад 1

48 Демонтажа електричне инсталације изведене:

Под малтером m1 1

У ПОК каналицама или обујмицама m1 1
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49 Демонтажа ТТ инсталације m1 1

50 Демонтажа антенске инсталације за ТВ пријемник m1 1

II НОВИ РАДОВИ 

Р. БР. ОПИС РАДОВА  ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ

КОЛИЧИНА

У цену свих позиција ( поред описа појединих ставки) урачуната је и набавка свог потребног 

материјала, допрема до градилишта, уградња материјала као и уклањање остатака и вишка 

материјала, утовар и одвоз насталог шута на депонију удаљену до 5 км и грубо чишћење 

након завршетка радова

1 Ископ земље треће категорије са одбацивањем земље из ископа у страну:

ручно m3 1

машински m3 1

2 Ископ земље четврте категорије са одбацивањем земље из ископа у страну:

ручно m3 1

машински m3 1

3 Набавка материјала и израда тампона од природног 

шљунка д=10 цм

m2 1

4 Бетонирање пода бетоном МБ 20:

Д=10 цм неармираног m2 1

Д=10 цм армираног m2 1

5 Набавка материјала   и   бетонирање пода бетоном МБ 20:  

Д=20 цм неармираног m2 1

Д=20 цм армираног m2 1

6 Набавка материјала и израда хидроизолације пода:

Уградњом ПВЦ фолије m2 1

Уградњом кондора д=3 мм са варењем спојева m2 1

Наношењем три слоја хидроизолационог премаза типа m2 1

Уградњом екструдираног полистирена д=3 цм m2 1

7 Набавка материјала и израда термоизолације подова:

Тврдо пресованом стакленом вуном д=5 цм m2 1

25-грамским експандираним полистиреном д=5 цм m2 1

Екструдираним полистиреном д=5 цм m2 1
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8 Набавка материјала и израда цементне кошуљице д=4-5 

цм армиране “шулц” плетивом 50/50/1 мм

m2 1

9 Набавка материјала и израда пода од:

Керамике, прве класе, домаће производње у грађевинском 

лепку

m2 1

Керамике, прве класе, домаће производње у цемнетном 

малтеру

m2 1

Паркета ”Р” класе на лепак m2 1

Паркета ”Р” класе у битумену m2 1

Паркета ”Р” класе-закуцавањем за дрвену подлогу m2 1

Бродског пода m2 1

ПВЦ-а m2 1

Од ламината д=7 мм класе 31 m2 1

10 Набавка материјала и израда преградних зидова од:

Пуне машинске опеке д=12,5 цм m2 1

Од гитер блока д=19 цм m2 1

Од сипорекса д=10 цм m2 1

Гипскартонских плоча на челичној подконструкцији д=12,5 

цм са термоизолацијом од стаклене вуне

m2 1

11 Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона 

продужним малтером

m2 1

12 Набавка материјала и израда спуштеног плафона:

Од гипскартонских плоча m2 1

Типа “Армстронг” m2 1

13 Набавка и уградња улазних врата дим 90х210 цм

Од ПВЦ профила ком 1

Од АЛУ профила са термо мостом ком 1

Од АЛУ профила без термо моста ком 1

Од дрвета ком 1

14 Набавка и уградња улазних врата дим 150х210 цм

Од ПВЦ профила ком 1

Од АЛУ профила са термо мостом ком 1

Од АЛУ профила без термо моста ком 1

Од дрвета ком 1

15 Набавка и уградња двокрилних улазних врата дим 250х300 цм
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Од ПВЦ профила ком 1

Од АЛУ профила са термо мостом ком 1

Од АЛУ профила без термо моста ком 1

Од дрвета ком 1

16 Набавка и уградња унутрашњих врата дим 80х205 цм

Од ПВЦ профила ком 1

Од АЛУ профила без термо моста ком 1

шперована ком 1

17 Набавка и уградња прозора дим 100х140 цм, Прозор устакљен термоизолационим 

нискоемисионим флот стаклом са аргонским пуњењем

Од АЛУ профила ком 1

ПВЦ петокоморних профила ком 1

Од дрвета ком 1

18 Набавка и уградња прозора дим 140х140 цм, Прозор устакљен термоизолационим 

нискоемисионим флот стаклом са аргонским пуњењем

Од АЛУ профила ком 1

ПВЦ петокоморних профила ком 1

Од дрвета ком 1

19 Набавка и уградња прозора дим 160х140 цм, Прозор устакљен термоизолационим 

нискоемисионим флот стаклом са аргонским пуњењем

Од АЛУ профила ком 1

ПВЦ петокоморних профила ком 1

Од дрвета ком 1

20 Набавка материјала и обрада шпалетни након постављања столарије:

Зидарска-продужним малтером m1 1

Молерска-глетовање са постављењам угаоне лајсне и бојење 

полудисперзијом

m1 1

21 Набавка материјала и постављање унутрашњих прозорских клупица ширине до 25 цм 

од:

ПВЦ профила m1 1

дрвета m1 1

гранита m1 1

22 Набавка материјала и постављање   спољашњих   прозорских клупица ширине до 25 цм   

од :

ПВЦ профила m1 1

Поцинкованог лима m1 1
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Пластифицираног лима m1 1

Алуминијумског лима m1 1

23 Набавка и постављање излога дим 300х300 цм од:

АЛУ профила комад 1

ПВЦ профила комад 1

24 Набавка материјала и глетовање зидова и плафона у два 

слоја са брушењем и наношењем потребне подлоге

m2 1

25 Набавка материјала и бојење глетованих зидова 

полудисперзијом у тону по избору Наручиоца

m2 1

26 Набавка материјала и бојење старих зидова и плафона 

полудисперзијом са свим потребним предрадњама 

(делимично стругање боје, бандажирање пукотина, 

наглетавање)

m2 1

27 Набавка материјала и бојење зидова масном бојом у тону по избору наручиоца

Нови глетовани зидови m2 1

Стари зидови ( са свим потребним предрадњама) m2 1

28 Набавка материјала и бојење фасаде у тону по избору наручиоца

Фасадном бојом на воденој бази m2 1

Фасадном силикантном бојом m2 1

29 Набавка материјала и израда фасаде у тону по избору наручиоца

хирофом m2 1

“зарибаном” фасадом m2 1

30 Набавка материјал и израда демит фасаде од 17-грамског експандираног полистирена 

са свим потребним материјалом.Завршна обрада је зарибана фасада:

Полистирен д=5 цм m2 1

Полистирен д=10 цм m2 1

31 Набавка материјала и малтесање зидова и плафона 

паропропусн  им   малтером. Малтерисање вршити уз   

стриктно поштовање технологиј  е   рада за   паропропусне   

малтере (   одсољавње   поршина са који је обијен стари   

провлажен малтер, наношење потребног слоја 

паропропусног исуњивача грубље   гранулације   у   

слојевима од    1   цм у виду рибље крљушти са одсецањем   

равњачом, наношење завршног слоја паропропусног 

малтера фине   гранулације. Између     слојева   је потребно   

аплицирати редак паропропусни малтер   и   између сваког   

слоја обезбедити период сушења претходног слоја од 24 

часа)

m2

1
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32 Набавка материјала и уградња зидне керамике, прве класе, домаће производње, у тону 

и димензији по избору наручиоца, системом “фугна на фугну” са фунгиањем:

На лепак m2 1

У цементном малтеру m2 1

33 Бојење уљаном бојом постојеће столарије са свим 

предрадњама

m2 1

34 Набавка материјала и израда сокле од керамчких 

плочица х  =  8 цм у грађевинском лепку  

m1 1

35 Набавка матријала и израда међупратне конструкије:

Од дрвета-каратаван m2 1

"ТМ” таваница m2 1

Од армирано бетона (жива плоча) m2 1

Од челика m2 1

36 Набавка материјала и израда кровне конструкије:

Дрвене грађе m2 1

Од челика kg 1

37 Набавка матријала и израда кровних равни

ОСБ плоче m2 1

УСБ плоче m2 1

Даске 25 мм m2 1

38 Набавка материјала и израда  хидроизоације 

паропропуснм фолијом преко кровнх равни

m2 1

39 Набавка материјала и летвисање кровних равни летвама 3х5 цм

За фалцовани цреп m2 1

За бибер цреп-једноставно слагање m2 1

За теголу-подлетве m2 1

40 Набавка материјала и израда дрвене конструкције од штафли 5х8 цм за уградњу 

кровног покривача од;

Салонит плоча m2 1

Поцинкованог и трапезастог лима m2 1

41 Набавка материјала и покривање кровних равни кровним покривачем од;

Бибер црепа-једноставно слагање m2 1

Фалцованог цепа m2 1

Салонит плоча m2 1

етернитета m2 1
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теголе m2 1

Поцинкованог лима са пертловањем m2 1

Трапезастог пластифицираног лима m2 1

Од сендвич лима прављеног на лицу места са 

термоизолацијом од минералне вуне д=10 цм

m2 1

42 Набавка материјала и зидање димњака пуном машинском опеком.Обрачун по метру 

дужном висине димњака.Димњак светлог отвора:

12,5х12,5 цм m1 1

12,5х25 цм m1 1

25х25 цм m1 1

25х38 цм m1 1

43 Набавка   материјала   и зидање димњака од готових   

елемената. Обрачун по   м  етру дужном висине димњака  

m1 1

44 Набавка материјала и израда олука и разних лимених опшивки од поцинкованог лима 

д=0,55 мм

Олучне хоризонтале  РШ 33 цм m1 1

Олучне хоризонтале са уводним лимом РШ 1,00 м m1 1

Олучне вертикале РШ 33 цм m1 1

Забат лајсне РШ 25 цм m1 1

Ветар лајсне РШ 25 цм m1 1

Окапнице на калканским зидовима РШ 50 цм m1 1

слемењаци m1 1

снегобрани m1 1

45 Набавка материјала и израда олука и разних лимених опшивки од пластифицираног 

лима д=0,55 мм

Олучне хоризонтале  РШ 33 цм m1 1

Олучне хоризонтале са уводним лимом РШ 1,00 м m1 1

Олучне вертикале РШ 33 цм m1 1

Забат лајсне РШ 25 цм m1 1

Ветар лајсне РШ 25 цм m1 1

Окапнице на калканским зидовима РШ 50 цм m1 1

слемењаци m1 1

снегобрани m1 1

46 Набавка материјала и хобловање паркета m2 1

47 Набавка материјала и лакирање паркета m2 1
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48 Набавка материјала и израда водоводне инсталације од полипропиленских цеви са 

свим припадајућим фазонским комадима и ситним материјалом 

Фи 20 мм m1 1

Фи 25 мм m1 1

Фи 32 мм m1 1

Фи 40 мм m1 1

Фи 50 мм m1 1

Фи 63 мм m1 1

49 Набавка материјала и израда канализационе инсталације од ПВЦ цеви од 

Фи 50 мм m1 1

Фи 75 мм m1 1

Фи 110 мм m1 1

Фи 125 мм m1 1

Фи 160 мм m1 1

Фи 200 мм m1 1

50 Набавка и монтажа санитарија ( у цену је урачунат и сав материјал потребан за 

монтажу)

умиваоник-стандард комад 1

Једноручна батерија за топлу и хладну воду комад 1

ВЦ шоља комад 1

чучавац комад 1

писоар комад 1

Водокотлић са испирном цеви комад 1

Тоалетна галантерија комплет 1

Електрични бојлер до 10 л комад 1

Електрични бојлер од 10 до 80 л комад 1

Сушач за руке комад 1

51 Одгушење канализације:

Малом спиралом норма-час 1

Великом спиралом норма-час 1

Под притиском норма-час 1

52 Машинско подбушивање :

Фи 40-50 мм m1 1

Фи 100 мм m1 1

Фи 150-160 мм m1 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 16/65



Фи 200 мм m1 1

Фи 250 мм m1 1

Фи 300 мм m1 1

53 Набавка материјала и израда радијаторске цевне мреже од челичних цеви:

Фи 1” m1 1

Фи 1,5” m1 1

Фи 2” m1 1

54 Монтажа раније демонтираних радијатора са   из  меном   

вентила и ниплова

комад 1

55 Набавка материјала и бојење радијатора бојом за метал у 

тону по избору наручиоца са свим потребним 

предрадњама ( брушење старе боје, уклањање корозије, 

бојење бојом за метал у једном слоју и лакирање у другом 

слоју)

m2

1

56 Набавка материјала и бојење радијаторских цеви бојом 

за метал у тону по избору наручиоца са свим потребним 

предрадњама ( брушење старе боје, уклањање корозије, 

бојење бојом за метал у једном слоју и лакирање у другом 

слоју)

m1

1

57 Набавка материјала и израда инсталације за монофазну 

утичницу каблом ППУ 3х2,5 мм, под малтер, просечне 

дужине 8м

комад 1

58 Набавка материјала и израда инсталације за трофазну 

утичницу каблом ППУ 5х2,5 мм, под малтер, просечне 

дужине 8м

комад 1

59 Набавка материјала и израда инсталације за расвету 

каблом ППУ 3х1,5 мм под малтер, просечне дужине 8 м

комад 1

60 Набавка и уградња утичница:

монофазна комад 1

Монофазна ОГ комад 1

трофазна комад 1

61 Набавка и уградња прекидача:

Једнополни узидни комад 1

Наизменични узидни комад 1

Серијски узидни комад 1

62 Набавка и уградња флуо светиљки:

2х18 вати комад 1

2х36 вати комад 1
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4х18 вати комад 1

4х36 вати комад 1

63 Набавка и уградња осталих врста светиљки:

Опал кугла комад 1

Паник светиљка комад 1

плафоњера комад 1

64 Набавка и уградња ролетни:

Алуминијумске ролетне m2 1

ПВЦ ролетне m2 1

65 Набавка и уградња светлосних застора:

Текстилне тракасте завесе m2 1

Алуминијумске тракасте завесе m2 1

венецијанери m2 1

66 Демонтажа оштећених -разбијених стакала и уградња 

нових стакала д=4 мм

m2 1

67 Набавка материјала и израда ТТ инсталације m1 1

68 Набавка материјала, израда и монтажа металних табли 

упозорења. Табле су димензија 60х40 цм са натписом по 

захтеву наручиоца и стоје на посто  љ  у од кутијастих цеви   

40х40 мм висине 120 цм, Конструкција табле обојена у 

тону по избору наручиоца

комад

1

69 Набавка материјала и израда заштитних металних решетки у свему према опису и 

захтевима наручиоца:

Од кутијастих профила kg 1

Од кованог гвожђа kg 1

70 Разни браварски радови kg 1

71 Рад механизације

Електро агрегат норма-час 1

Сабијач земље норма-час 1

Вибро плоча норма-час 1

Мини багер норма-час 1

72 Црпљење воде:

Електро пумпом норма-час 1

Моторном пумпом норма-час 1

73 Рад радника:

Нк радник норма-час 1
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Кв радник норма-час 1

Вкв радник норма-час 1

74 ТВ инспекција водовода норма-час 1

75 Путни трошкови за излазак на терен ван Руме. Обрачун 

по једном изласку

км 1

76 Путни трошкови за излазак на терен у Руми. Обрачун по 

једном изласку

комад 1

77 Монтажа, коришћење и демонтажа грађевинске скеле m2 1

78 Утовар и одвоз шута на депонију m3 1

МЕСТО, ______________________

ДАТУМ, _________________ 2016.г.

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П. 
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Прилог 4

    

Техничка документација и планови не представљају битан елемент предмета јавне набавке, а у 

циљу припремања прихватљиве понуде. 
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 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ



 



  Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда                                 

МЕЊА ИЗЈАВА -САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.11

4. Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

(члан 75.став1. тачка 4.)

      Доказ: 

• Правно  лице:уверење пореске  управе  Министарства  финансија  и  привреде(порези  и 

доприноси)  И  уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи)-не старије од два 

месеца пре отварања понуда.

• Предузетник:уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  и  привреде(порези  и 

доприноси) и уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи)- не старије од два 

месеца пре отварања понуда.

• Физичко лице:  уверење Пореске управе Министартства финансије и привреде(порези и 

доприноси) и уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи) –не старије од два 

месеца пре отварања понуда.

МЕЊА     ИЗЈАВА   -САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  -Прилог бр.  11  

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75.став1. тачка 5.)

Доказ:

Није предвиђена за предметну јавну набавку

6.  Понуђач је дужан да при састављању Понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (члан 75.став 2. ) 

         Доказ: ИЗЈАВА-  САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  -Прилог бр.  12.  

Додатни услови нису дефинисани за учешће у предметној јавној набавци

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, Понуђач је дужан да 

достави  Изјаву Подизвођача  потписану од  стране  овлашћеног  лица Подизвођача  и  оверену 

печатом, чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75, (ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА ЈЕ 

САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Прилог бр.11.1. ) и услов из тачке 5. 

(члана  75.  Став  1.  Тачка  5)  Закона,  за  део  набавке  који  ће  Понуђач  извршити  преко 

Подизвођача. 

УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА, сваки Понуђач из групе Понуђача 
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мора да испуни обавезне услове. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 

набавке доказује се достављањем изјаве у складу са чланом 77. Став 4. Закона, којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу понуђач из групе понуђача потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом,  (ИЗЈАВА  ЈЕ  САСТАВНИ  ДЕО  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог 

бр.11) ,а услова из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона  дужан је да достави понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. Додатне услове испуњавају кумулативно.

Доказе  за  које  је  конкурсном  документацијом  предвићена  ИЗЈАВА наручилац  може пре 

доношења  одлуке  о  додели  уговора  да  тражи  од  понуђача,  чија  је  понуда  оцењена  као 

најповољнија, да достави копију, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који 

не може бити краћи од 5 дана, не достави траженe доказe, 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), 2) 4) Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан 

на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да доставе  Решење о упису 

у Регистар понуђача. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача.

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

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

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач  доставља  копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ. 

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

доказа,  приложити  своју  писану изјаву,  дату  под  кривичном  и  материјалном одговорношћу 

оверену  пред  судским  или  управним  органом,  јавним  бележником  или  другим  надлежним 

органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавци  да  је  документује  на 

прописани начин.
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Прилог 6 

Критеријум и елементи критеријума на 

основу којих се додељује Уговор: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Елементи критеријума, односно начина 

на основу којих ће наручилац извршити 

доделу  Уговора  у  ситуацији  када 

постоје  две  или  више  понуда  са 

једнаким  бројем  пондера  или  истом 

понуђеном ценом:

Уколико  две  или  више  понуда  имaју  исту најнижу 

понуђену  цену,  као  најповољнија  биће  изабрана 

понуда  оног  понуђача  који  је  понудио  дужи  рок 

важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног 

елемента критеријума није могуће донети одлуку о 

додели  уговора,  наручилац  ће  уговор  доделити 

понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац 

ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 

жреба.  Жребом ће бити обухваћене само оне понуде 

које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок 

испоруке  и  исти гарантни  рок. Извлачење  путем 

жреба  наручилац  ће  извршити  јавно,  у  присуству 

понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 

на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 

те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле 

ће  извући  само  један  папир.  Понуђачу  чији  назив 

буде на извученом папиру ће бити  додељен уговор. 

Понуђачима  који  не  присуствују  овом  поступку, 

наручилац  ће  доставити  записник  извлачења  путем 

жреба.
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА



Прилог   7     

За јавну набавку мале вредности,  бр. 404-73/16-IV -  РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И 

ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

       ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.
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ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

7.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ



НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 

УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

ПОНУЂАЧ: __________________ М.П.                         ПОДИЗВОЂАЧ _________________ 

М.П.

Напомена:

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Попуњава и оверава понуђач и подизвођач. 
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7.2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ



НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

      ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.

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 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.

Овлашћени Понуђач оверава и потписује образац.
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7.3. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ



 

Изјављујемо да наступамо као учесници заједничке понуде (група понуђача) у поступку јавне 

број: 404-73/16-IV -   РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА 

И ОБЈЕКАТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа 

пред Наручиоцем.

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И 

АДРЕСА  УЧЕСНИКА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ

ВРСТА ПОСЛА КОЈИ 

ЋЕ ПРУЖИТИ 

УЧЕСНИК У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ И 

ПРОЦЕНАТ 

УЧЕШЋА У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

НАБАВКЕ

ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА И ПЕЧАТ 

УЧЕСНИКА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ

Овлашћени члан 

групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

 

        Место и датум                                                                                        Овлашћено лице Понуђача 

    __________________                                        М.П.                                  ______________________ 

 

Напомена: 

Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је потребно 

овај образац се копира у довољном броју примерака. 
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7.4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ



 

Укупна вредност без ПДВ-а 

ПДВ 

Укупна вредност са ПДВ 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

1. Самостално 2. Заједничка понуда  3. Са подизвођачима 

 Заједничка понуда: 

Навести називе и адресе учесника у заједничкој понуди: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Понуда са подизвођачима: 

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% учешћа (не 

више од 50%) се поверава извршење _____________________________

 

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% учешћа (не 

више од 50%) се поверава извршење ________________________________

 

1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ___________( не мање од 30 дана од дана отварања). 

2.  НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА:у року до 45 дана од дана пријема фактуре за сваку сукцесивно

 извршену количину радова

3. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: у року од 3 дана од дана пријема Захтева Наручиоца.

4. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Зграде и објекти Општинске управе на територији Општине

Рума.

 МЕСТО:______________                                                                                  ПОНУЂАЧ

                                                                                             

____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2016.г.         
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7.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 



   Прилог 8

РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

I РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА

Р. 

БР.

ОПИС РАДОВА јед. мере кол. Цена без 

ПДВ-а

Цена са 

ПДВ-

ом

Цена 

без 

ПДВ-а

Цена са 

ПДВ-а

У цену свих позиција (поред описа поојединих ставки) урачунато је и уклањање остатака и вишка 

материјала након рушења и демонтаже, одлагање у кругу објекта или утовар и одвоз материјала на 

депонију удаљену до 5 км, као и грубо чишћење након тих радова.

1. Демонтажа постојећих подова од:

 керамике m2 1

 паркета m2 1

 бродског пода m2 1

 ламината m2 1

 итисона и слично m2 1

2. Рушење цементног естриха-

кошуљице д=4-5 цм

m2 1

3 Рушење бетонског пода:

 До 10 цм дебљине m2 1

10-20 цм дебљине m2 1

4 Машинско сечење бетона

 До 10 цм дебљине m1 1

 Преко 10 цм дебљине m1 1

5 Демонтажа постојеће дрвене подне 

конструкције

m2 1

6 Уклањање насипа пода од шљунка 

или другог материјала

m3 1

7 Обијање зидних керамичких 

плочица

m2 1
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ



8 Обијање малтера са зидова и 

плафона са чишћењем спојница 

опеке до дубине од 2 цм на зидовима

m2 1

9 Скидање наслага старе боје са зидова и плафона:

полудисперзија m2 1

“шпански зид” m2 1

хифора m2 1

Масна боја m2 1

Зарибана фасада m2 1

10 Демонтажа разних дрвених зидних 

облога

m2 1

11 Демонтажа разних папирних и 

текстилних тапета са зидова

m2 1

12 Демонтажа термоизолације од 

стиропора или стаклене вуне

m2 1

13 Демонтажа полица са челичном 

конструкцијом

m2 1

14 Демонтажа полица са дрвеном 

конструкцијом

m2 1

15 Демонтажа дрвене столарије:

Врата, прозори и излози до 2,00 м2 комад 1

Врата, прозори и излози од 2,00 м2 до 

4,00 м2

комад 1

Врата, прозори и излози преко  4,00 м2 комад 1

16 Демонтажа металне столарије:

Врата, прозори и излози до 2,00 м2 комад 1

Врата, прозори и излози од 2,00 м2 до 

4,00 м2

комад 1

Врата, прозори и излози преко  4,00 м2 комад 1

17 Демонтажа ПВЦ столарије:

Врата, прозори и излози до 2,00 м2 комад 1

Врата, прозори и излози од 2,00 м2 до 

4,00 м2

комад 1

Врата, прозори и излози преко  4,00 м2 комад 1

18 Демонтажа спуштених плафона од:

Гипскартонских плича са челичном 

подконструкцијом

m2 1
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Гипскартонских плича са дрвеном 

подконструкцијом

m2 1

“АМФ” плафона m2 1

19 Демонтажа плафонске конструкције 

од летве и трске:

m2 1

20 Рушење зидова од пуне машинске опеке:

Д=6,5 цм m2 1

Д=12,5 цм m2 1

Д=25 цм m2 1

Д=38 цм m2 1

 Преко Д=38 цм m2 1

21 Рушење зидова од  сипорекс блокова:

Д=10 цм m2 1

Д=20 цм m2 1

Д=25 цм m2 1

Д=30 цм m2 1

22 Рушење зидова од гитер блокова:

Д=10 цм m2 1

Д=19 цм m2 1

Д=25 цм m2 1

23 Рушење зидова од бетона:

неармираног m3 1

армираног m3 1

24 Пробој разних отвора у зидовима или темељима објеката, као и пробој разних отвора у 

тротоару:

“хилти” бушилицом Норма час 1

компресором Норма час 1

Мини багером са пикамером Норма час 1

25 Демонтажа зидова од гипскартонских плоча дебљине од 7,5 цм до 12,5 цм на 

подконструкцији од :

дрвета m2 1

метала m2 1

26 Демонтажа “каратавана” са 

дрвеном оплатом

m2 1

27 Демонтажа кровног покривача од:
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Бибер црепа m2 1

Фалцованог црепа m2 1

Салонит плоча m2 1

Поцинкованог и трапезастог лима m2 1

етернитета m2 1

теголе m2 1

Сендвич лима m2 1

28 Демонтажа летава 3х5 цм са 

кровних равни

m2 1

29 Демонтажа кровних равни од:

ОСБ плоча m2 1

УСБ плоча m2 1

даске m2 1

30 Демонтажа хидроизолације од 

“тивек” фолије са кровних равни

m2 1

31 Демонтажа термоизолације са 

кровних равни

m2 1

32 Демонтажа кровне конструкције од:

дрвета m2 1

челика m2 1

33 Демонтажа међуспратне конструкције од:

дрвета m2 1

челика m2 1

34 Рушење међуспратне конструкције од:

Цигле или “коруба” m2 1

"ТМ” таванице m2 1

Армирано бетонске таванице (“жива 

плоча”)

m2 1

35 Рушење димњака од пуне машинске опеке.Обрачун по м  1   висине димњака који се   

руши.Димњак светлог отвора:

12,5х12,5 цм m1 1

12,5х25 цм m1 1

25х25 цм m1 1

25х38 цм m1 1

36 Рушење димњака од готових 

елемената

m1 1
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37 Демонтажа олука и разних лимених опшивки од поцинкованог и пласифицираног лима:

Олучне хоризонтале m1 1

Олучне хоризонтале са уводним 

лимом

m1 1

Олучне вертикале m1 1

Забат лајсне m1 1

Ветар лајсне m1 1

Окапнице са калканских зидова m1 1

слемењаци m1 1

Прозорске клупице m1 1

снегобрани комад 1

38 Демонтажа дрвених унутрашњих 

прозорских клупица

m1 1

39 Демонтажа ПВЦ унутрашњих и 

спољашњих клупица

m1 1

40 Демонтажа инсталације водовода од 

поцинкованих или пластичних цеви 

са вентилима

m1 1

41 Демонтажа канализационе инсталације од:

Пвц цеви фи 50мм m1 1

Пвц цеви фи 110 мм m1 1

Пвц цеви фи 160 мм m1 1

Пвц цеви фи 200 мм m1 1

Керамичких цеви фи 200 мм m1 1

42 Демонтажа санитарија:

умиваоник комад 1

Батерија за топлу и хладну воду комад 1

ВЦ шоља комад 1

чучавац комад 1

писоар комад 1

Водокотлић са испирном цеви комад 1

Тоалетна галантерија комплет 1

Електрични бојлер до 10 л комад 1

Електрични бојлер од 10 до 80 л комад 1

Сушач за руке комад 1
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43 Пражњење инсталације централног 

грејања

паушално 1

44 Демонтажа радијатора комад 1

45 Демонтажа радијаторске цевне 

мреже

m1 1

46 Демонтажа разних светиљки 

(лустери, флуо светиљке, опал кугле, 

бродске арматуре..)

комад 1

47 Демонтажа утичница и прекидача комад 1

48 Демонтажа електричне инсталације изведене:

Под малтером m1 1

У ПОК каналицама или обујмицама m1 1

49 Демонтажа ТТ инсталације m1 1

50 Демонтажа антенске инсталације за 

ТВ пријемник

m1 1

51 УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА

II НОВИ РАДОВИ 

Р. 

БР.

ОПИС РАДОВА јед. мере кол. Цена без 

ПДВ-а

Цена са 

ПДВ-

ом

Цена 

без 

ПДВ-а

Цена са 

ПДВ-а

У цену свих позиција ( поред описа појединих ставки) урачуната је и набавка свог потребног 

материјала, допрема до градилишта, уградња материјала као и уклањање остатака и вишка 

материјала, утовар и одвоз насталог шута на депонију удаљену до 5 км и грубо чишћење након 

завршетка радова

1 Ископ земље треће категорије са одбацивањем земље из ископа у страну:

ручно m3 1

машински m3 1

2 Ископ земље четврте категорије са одбацивањем земље из ископа у страну:

ручно m3 1

машински m3 1

3 Набавка материјала и израда 

тампона од природног шљунка д=10 

цм

m2 1

4 Бетонирање пода бетоном МБ 20:
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Д=10 цм неармираног m2 1

Д=10 цм армираног m2 1

5 Набавка материјала и бетонирање пода бетоном МБ 20:

Д=20 цм неармираног m2 1

Д=20 цм армираног m2 1

6 Набавка материјала и израда хидроизолације пода:

Уградњом ПВЦ фолије m2 1

Уградњом кондора д=3 мм са варењем 

спојева

m2 1

Наношењем три слоја 

хидроизолационог премаза типа

m2 1

Уградњом екструдираног полистирена 

д=3 цм

m2 1

7 Набавка материјала и израда термоизолације подова:

Тврдо пресованом стакленом вуном 

д=5 цм

m2 1

25-грамским експандираним 

полистиреном д=5 цм

m2 1

Екструдираним полистиреном д=5 цм m2 1

8 Набавка материјала и израда 

цементне кошуљице д=4-5 цм 

армиране “шулц” плетивом 50/50/1 

мм

m2 1

9 Набавка материјала и израда пода од:

Керамике, прве класе, домаће 

производње у грађевинском лепку

m2 1

Керамике, прве класе, домаће 

производње у цемнетном малтеру

m2 1

Паркета ”Р” класе на лепак m2 1

Паркета ”Р” класе у битумену m2 1

Паркета ”Р” класе-закуцавањем за 

дрвену подлогу

m2 1

Бродског пода m2 1

ПВЦ-а m2 1

Од ламината д=7 мм класе 31 m2 1

10 Набавка материјала и израда преградних зидова од:

Пуне машинске опеке д=12,5 цм m2 1
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Од гитер блока д=19 цм m2 1

Од сипорекса д=10 цм m2 1

Гипскартонских плоча на челичној 

подконструкцији д=12,5 цм са 

термоизолацијом од стаклене вуне

m2 1

11 Набавка материјала и малтерисање 

зидова и плафона продужним 

малтером

m2 1

12 Набавка материјала и израда спуштеног плафона:

Од гипскартонских плоча m2 1

Типа “Армстронг” m2 1

13 Набавка и уградња улазних врата дим 90х210 цм

Од ПВЦ профила ком 1

Од АЛУ профила са термо мостом ком 1

Од АЛУ профила без термо моста ком 1

Од дрвета ком 1

14 Набавка и уградња улазних врата дим 150х210 цм

Од ПВЦ профила ком 1

Од АЛУ профила са термо мостом ком 1

Од АЛУ профила без термо моста ком 1

Од дрвета ком 1

15 Набавка и уградња двокрилних улазних врата дим 250х300 цм

Од ПВЦ профила ком 1

Од АЛУ профила са термо мостом ком 1

Од АЛУ профила без термо моста ком 1

Од дрвета ком 1

16 Набавка и уградња унутрашњих врата дим 80х205 цм

Од ПВЦ профила ком 1

Од АЛУ профила без термо моста ком 1

шперована ком 1

17 Набавка и уградња прозора дим 100х140 цм, Прозор устакљен термоизолационим 

нискоемисионим флот стаклом са аргонским пуњењем

Од АЛУ профила ком 1

ПВЦ петокоморних профила ком 1

Од дрвета ком 1
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18 Набавка и уградња прозора дим 140х140 цм, Прозор устакљен термоизолационим 

нискоемисионим флот стаклом са аргонским пуњењем

Од АЛУ профила ком 1

ПВЦ петокоморних профила ком 1

Од дрвета ком 1

19 Набавка и уградња прозора дим 160х140 цм, Прозор устакљен термоизолационим 

нискоемисионим флот стаклом са аргонским пуњењем

Од АЛУ профила ком 1

ПВЦ петокоморних профила ком 1

Од дрвета ком 1

20 Набавка материјала и обрада шпалетни након постављања столарије:

Зидарска-продужним малтером m1 1

Молерска-глетовање са постављењам 

угаоне лајсне и бојење 

полудисперзијом

m1 1

21 Набавка материјала и постављање унутрашњих прозорских клупица ширине до 25 цм од:

ПВЦ профила m1 1

дрвета m1 1

гранита m1 1

22 Набавка материјала и постављање спољашњих прозорских клупица ширине до 25 цм од :

ПВЦ профила m1 1

Поцинкованог лима m1 1

Пластифицираног лима m1 1

Алуминијумског лима m1 1

23 Набавка и постављање излога дим 300х300 цм од:

алуминијума комад 1

ПВЦ комад 1

24 Набавка материјала и глетовање 

зидова и плафона у два слоја са 

брушењем и наношењем потребне 

подлоге

m2 1

25 Набавка материјала и бојење 

глетованих зидова полудисперзијом 

у тону по избору Наручиоца

m2 1

26 Набавка материјала и бојење старих 

зидова и плафона полудисперзијом 

са свим потребним предрадњама 

m2 1
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(делимично стругање боје, 

бандажирање пукотина, 

наглетавање)

27 Набавка материјала и бојење зидова масном бојом у тону по избору наручиоца

Нови глетовани зидови m2 1

Стари зидови ( са свим потребним 

предрадњама)

m2 1

28 Набавка материјала и бојење фасаде у тону по избору наручиоца

Фасадном бојом на воденој бази m2 1

Фасадном силикантном бојом m2 1

29 Набавка материјала и израда фасаде у тону по избору наручиоца

хирофом m2 1

“зарибаном” фасадом m2 1

30 Набавка материјал и израда демит фасаде од 17-грамског експандираног полистирена са 

свим потребним материјалом.Завршна обрада је зарибана фасада:

Полистирен д=5 цм m2 1

Полистирен д=10 цм m2 1

31 Набавка материјала и малтесање 

зидова и плафона паропропусн  им   

малтером. Малтерисање вршити уз 

стриктно поштовање технологиј  е   

рада за   паропропусне   малтере (   

одсољавње   поршина са који је   

обијен стари провлажен малтер, 

наношење потребног слоја 

паропропусног исуњивача грубље 

гранулације   у слојевима од    1   цм у   

виду рибље крљушти са одсецањем 

равњачом, наношење завршног 

слоја паропропусног малтера фине 

гранулације. Између     слојева   је   

потребно аплицирати редак 

паропропусни малтер   и   између   

сваког слоја обезбедити период 

сушења претходног слоја од 24 часа)

m2 1

32 Набавка материјала и уградња зидне керамике, прве класе, домаће производње, у тону и 

димензији по избору наручиоца, системом “фугна на фугну” са фунгиањем:

На лепак m2 1

У цементном малтеру m2 1

33 Бојење уљаном бојом постојеће m2 1
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столарије са свим предрадњама

34 Набавка материјала и израда сокле 

од керамчких плочица х=8 цм у 

грађевинском лепку

m1 1

35 Набавка матријала и израда међупратне   конструкције  :  

Од дрвета-каратаван m2 1

"ТМ” таваница m2 1

Од армирано бетона (жива плоча) m2 1

Од челика m2 1

36 Набавка материјала и израда кровне   конструкције  :  

Дрвене грађе m2 1

Од челика kg 1

37 Набавка матријала и израда кровних равни

ОСБ плоче m2 1

УСБ плоче m2 1

Даске 25 мм m2 1

38 Набавка материјала и израда 

хидроизоације паропропуснм 

фолијом преко кровнх равни

m2 1

39 Набавка материјала и летвисање кровних равни 

летвама 3х5 цм

За фалцовани цреп m2 1

За бибер цреп-једноставно слагање m2 1

За теголу-подлетве m2 1

40 Набавка материјала и израда дрвене конструкције од штафли 5х8 цм за уградњу кровног 

покривача од;

Салонит плоча m2 1

Поцинкованог и трапезастог лима m2 1

41 Набавка материјала и покривање кровних равни кровним покривачем од;

Бибер црепа-једноставно слагање m2 1

Фалцованог цепа m2 1

Салонит плоча m2 1

етернитета m2 1

теголе m2 1

Поцинкованог лима са пертловањем m2 1

Трапезастог пластифицираног лима m2 1
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Од сендвич лима прављеног на лицу 

места са термоизолацијом од 

минералне вуне д=10 цм

m2 1

42 Набавка материјала и зидање димњака пуном машинском опеком.Обрачун по метру 

дужном висине димњака.Димњак светлог отвора:

12,5х12,5 цм m1 1

12,5х25 цм m1 1

25х25 цм m1 1

25х38 цм m1 1

43 Набавка материјала и зидање 

димњака од готових елемената. 

Обрачун по метру дужном висине 

димњака

m1 1

44 Набавка материјала и израда олука и разних лимених опшивки од поцинкованог лима 

д=0,55 мм

Олучне хоризонтале  РШ 33 цм m1 1

Олучне хоризонтае са уводним лимом 

РШ 1,00 м

m1 1

Олучне вертикале РШ 33 цм m1 1

Забат лајсне РШ 25 цм m1 1

Ветар лајсне РШ 25 цм m1 1

Окапнице на калканским зидовима РШ 

50 цм

m1 1

слемењаци m1 1

снегобрани m1 1

45 Набавка материјала и израда олука и разних лимених опшивки од пластифицираног 

лима д=0,55 мм

Олучне хоризонтале  РШ 33 цм m1 1

Олучне хоризонтае са уводним лимом 

РШ 1,00 м

m1 1

Олучне вертикале РШ 33 цм m1 1

Забат лајсне РШ 25 цм m1 1

Ветар лајсне РШ 25 цм m1 1

Окапнице на калканским зидовима РШ 

50 цм

m1 1

слемењаци m1 1

снегобрани m1 1
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46 Набавка материјала и хобловање 

паркета

m2 1

47 Набавка материјала и лакирање 

паркета

m2 1

48 Набавка материјала и израда водоводне инсталације од полипропиленских цеви са свим 

припадајућим фазонским комадима и ситним материјалом 

Фи 20 мм m1 1

Фи 25 мм m1 1

Фи 32 мм m1 1

Фи 40 мм m1 1

Фи 50 мм m1 1

Фи 63 мм m1 1

49 Набавка материјала и израда канализационе инсталације од ПВЦ цеви од 

Фи 50 мм m1 1

Фи 75 мм m1 1

Фи 110 мм m1 1

Фи 125 мм m1 1

Фи 160 мм m1 1

Фи 200 мм m1 1

50 Набавка и монтажа санитарија ( у цену је урачунат и сав материјал потребан за монтажу)

умиваоник-стандард комад 1

Једноручна батерија за топлу и хладну 

воду

комад 1

ВЦ шоља комад 1

чучавац комад 1

писоар комад 1

Водокотлић са испирном цеви комад 1

Тоалетна галантерија комплет 1

Електрични бојлер до 10 л комад 1

Електрични бојлер од 10 до 80 л комад 1

Сушач за руке комад 1

51 Одгушење канализације:

Малом спиралом норма-час 1

Великом спиралом норма-час 1

Под притиском норма-час 1
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52 Машинско подбушивање :

Фи 40-50 мм m1 1

Фи 100 мм m1 1

Фи 150-160 мм m1 1

Фи 200 мм m1 1

Фи 250 мм m1 1

Фи 300 мм m1 1

53 Набавка материјала и израда радијаторске цевне мреже од челичних цеви:

Фи 1” m1 1

Фи 1,5” m1 1

Фи 2” m1 1

54 Монтажа раније демонтираних 

радијатора са меном вентила и 

ниплова

комад 1

55 Набавка материјала и бојење 

радијатора бојом за метал у тону по 

избору наручиоца са свим 

потребним предрадњама ( брушење 

старе боје, уклањање корозије, 

бојење бојом за метал у једном слоју 

и лакирање у другом слоју)

m2 1

56 Набавка материјала и бојење 

радијаторских цеви бојом за метал у 

тону по избору наручиоца са свим 

потребним предрадњама ( брушење 

старе боје, уклањање корозије, 

бојење бојом за метал у једном слоју 

и лакирање у другом слоју)

m1

1

57 Набавка материјала и израда 

инсталације за монофазну утичницу 

каблом ППУ 3х2,5 мм, под малтер, 

просечне дужине 8м

комад 1

58 Набавка материјала и израда 

инсталације за трофазну утичницу 

каблом ППУ 5х2,5 мм, под малтер, 

просечне дужине 8м

комад 1

59 Набавка материјала и израда 

инсталације за расвету каблом ППУ 

3х1,5 мм под малтер, просечне 

дужине 8 м

комад 1

60 Набавка и уградња утичница:
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монофазна комад 1

Монофазна ОГ комад 1

трофазна комад 1

61 Набавка и уградња прекидача:

Једнополни узидни комад 1

Наизменични узидни комад 1

Серијски узидни комад 1

62 Набавка и уградња флуо светиљки:

2х18 вати комад 1

2х36 вати комад 1

4х18 вати комад 1

4х36 вати комад 1

63 Набавка и уградња осталих врста светиљки:

Опал кугла комад 1

Паник светиљка комад 1

плафоњера комад 1

64 Набавка и уградња ролетни:

Алуминијумске ролетне m2 1

ПВЦ ролетне m2 1

65 Набавка и уградња светлосних застора:

Текстилне тракасте завесе m2 1

Алуминијумске тракасте завесе m2 1

венецијанери m2 1

66 Демонтажа оштећених -разбијених 

стакала и уградња нових стакала 

д=4 мм

m2 1

67 Набавка материјала и израда ТТ 

инсталације

m1 1

68 Набавка материјала, израда и 

монтажа металних табли упозорења. 

Табле су димензија 60х40 цм са 

натписом по захтеву наручиоца и 

стоје на постоњу од кутијастих цеви 

40х40 мм висине 120 цм, 

Конструкција табле обојена у тону 

по избору наручиоца

комад

1

69 Набавка материјала и израда заштитних металних решетки у свему према опису и 
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захтевима наручиоца:

Од кутијастих профила kg 1

Од кованог гвожђа kg 1

70 Разни браварски радови kg 1

71 Рад механизације

Електро агрегат норма-час 1

Сабијач земље норма-час 1

Вибро плоча норма-час 1

Мини багер норма-час 1

72 Црпљење воде:

Електро пумпом норма-час 1

Моторном пумпом норма-час 1

73 Рад радника:

Нк радник норма-час 1

Кв радник норма-час 1

Вкв радник норма-час 1

74 ТВ инспекција водовода норма-час 1

75 Путни трошкови за излазак на терен 

ван Руме. Обрачун по једном 

изласку

км 1

76 Путни трошкови за излазак на терен 

у Руми. Обрачун по једном изласку

комад 1

77 Монтажа, коришћење и демонтажа 

грађевинске скеле

m2 1

78 Утовар и одвоз шута на депонију m3 1

79 УКУПНО НОВИ РАДОВИ

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ЦЕНА СА ПДВ-ом

1.УКУПНО РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖА

2.УКУПНО НОВИ РАДОВИ

3.УКУПНО СВИ РАДОВИ (1+2)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваку врсту радова предметне 
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јавне набавке; 

- у  колони  6. уписати  колико  износи  јединична  цена  са  ПДВ-ом,за  сваки  врсту  радова 

предметне јавне набавке; 

- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за за сваки врсту радова предметне јавне набавке 

и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони  5.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 4.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без 

ПДВ-а за обе фазе.

- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки врсту радова предметне 

јавне набавке;  и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) 

са  траженим количинама (које су наведене у колони 4.).  На крају уписати укупну вредност 

предмета набавке са ПДВ-ом за обе фазе.

 МЕСТО:______________   

                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2016.г.     
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Прилог   9  

 

 У складу са члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) 

као  и  чл.  6.  став  1. Тачка  9.  и  чланом 19.  Правилника о  обавезним елементима  коникурсне 

документације(  Сл.гласник  РС 86/15),  достављамо  Образац  са  структуром  трошкова  за 

припремање  понуде  за  јавну  набавку  мале вредности  број 404-73/16-IV -    РАДОВИ  НА 

ТЕКУЋИМ  ПОПРАВКАМА  И ОДРЖАВАЊУ  ЗГРАДА  И  ОБЈЕКАТА  ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ.

За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној  јавној набавци, 

Понуђач:____________________________________________________________,је  имао  следеће 

трошкове : 

 

 

 

Рб. Врста трошкова Износ трошкова

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: ________________                                                                                Печат и потпис Понуђача 

 

                                                                                                                                 ______________________
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 



Прилог   1  0  

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) као и 

чланом  6. став  1.  тачка  10.  и  чланом  20.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне 

документације (Сл.гласник РС 86/15) 

 

ПОНУЂАЧ  _____________________________________________________________________ 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје:

 

Понуду смо поднели независно, без договора са другим Понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

Изјаву достављамо  као  саставни  део  Понуде,  а  ради  учешћа  у  поступку јавне  набавке мале 

вредности  бр. 404-73/16-IV -  РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА  И ОДРЖАВАЊУ 

ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ.

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције.  Мера  забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  може  трајати  до  две 

године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 

2)  Закона.  Уколико  понуду подноси  група  понуђача, Изјава  мора  бити  потписана  од  стране 

овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 Датум: ____________________                                                                Потпис и печат понуђача 

 

                                                                                                                  _______________________
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ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 





 



 



Прилог   13  .  
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

  О ЈНМВ

БРОЈ 404-73/16-IV

РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И 

ОБЈЕКАТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

Рума,_____________2016.год.



 





 

Члан 5.

Рок важења Уговора је годину дана од дана потписивања или до утрошка предвиђених средстава 

за предметну набавку у зависности који догађај први наступи, с тим што обавезе које доспевају 

у  наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту 

намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да најкасније 5 дана пре утврђеног датума за извршење предметних

радова,  обавести  Извођача  радова  о  истом  и  достави  му  Записник  техничког  лица  о 

карактеристикама предметних радова.

Извођач радова се обавезује да ће употребљив грађевински материјал адекватно лагеровати и

предати Наручиоцу на располагање о чему ће се сачинити Записник.

Надзор  и  праћење  реализације  предметних  радова  обавиће  Овлашћено  лице  Наручиоца 

надлежно

за  предметно  извршење  на  лицу  места.  Евентуалне  рекламације  од  стране  Наручиоца  за 

квалитет и квантитет извршених радова, достављају се Извршиоцу, у писменој форми у виду 

Записника.

Извођач  радова  се  обавезује  да  у  року  од  три  дана  отклони  све  примедбе  наведене  у 

Записнику.

Уколико то не учини, Наручилац има право да раскине Уговор и захтева надокнаду штете.

Извођач  радова  се  обавезује  да  фактуру/ситуацију  за  наплату,  сукцесивно  извршених 

предметних

радова према спецификацији из Понуде, достави Канцеларији за јавне набавке, Орловићева 5,

канцеларија број 8.

Члан 7.

Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од 45 дана од дана пријема

фактуре/ситуације за сваку сукцесивно извршену количину предметних радова.

 Члан 8 .

-Гаранција за извршење уговорене обавезе 

Извршилац је  дужан  да  у  року  од  7  дана  од  дана  закључења  Уговора,  достави  бланко 
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ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

НАЧИН ПЛАЋАЊА

ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА



сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница 

и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 

лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а са 

роком важења  који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Уз 

меницу мора бити достављен ОП образац и копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у  меничном  овлашћењу –писму.  Наручилац ће 

уновчити меницу за добро извршење посла у случају да  Извршилац не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да уговорени износ из члана 3. овог Уговора не обавезује Наручиоца

да га у целости реализује, односно да Наручилац није обавезан да утроши предметну количину

радова у целости, али је обавезан да плати захтевану и извршену количину предметних радова. 

Члан 10.

Уговорне  стране  су  сагласне  се  на  све  међусобне  односе,  који  нису  дефинисани  овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог Уговора решавају споразумно, а у

случају спора признају надлежност Основног суда у Руми.

Члан 12.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири ) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 

( два ) примерка

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи: 

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2016. године 

Прилог бр. 2 - Спецификација добра 

Прилог бр. 3 - Структура цене добра 

Уговорне стране: 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П.___________________________

ИЗВРШИЛАЦ

____________________________

____________________________

M.П.   _________________________



 



наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 

истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  (СПЕЦИФИКАЦИЈА)  ПРЕДМЕТА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ попуњен, потписан и оверен печатом Прилог 4

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ попуњен  по  свим  ставкама,  оверен  печатом  и 

потписан

Прилог 7

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  попуњен, потписан и оверен печатом Прилог 8

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ попуњен,  потписан  и 

оверен печатом. 

Прилог 10

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

попуњен, потписан и оверен печатом

Прилог 11

   Прилог 11/1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 

2.ЗЈН попуњен, потписан и оверен печатом

     Прилог 12

МОДЕЛ  УГОВОРА Понуђач  мора  да  попуни  модел  уговора  по  свим 

ставкама  који  се  односе  на Понуђача,  овери  печатом  и  потпише,  чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Прилог 13

• Бланко соло меница за озбиљност понуде

    

     Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно датим објашњењима и условима.

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 Понуде са варијантама нису дозвољене.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин 

који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења 

односно која документа накнадно доставља. 

На коверти мора да стоји ознака ''Измена понуде'' или ''Допуна понуде'' или ''Опозив понуде''  за 

јавну набавку број:404-73/16- IV-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 понуду. 

У  случају  повлачења  понуде  од  стране  понуђача,  та  понуда  се  неће  разматрати,  већ  ће  се 

неотворена вратити понуђачу. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
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 14.5. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

14.6. ОПОЗИВ, ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ

 14.4.ПАРТИЈЕ 





 



 

 



подизвођача. 

Наручилац  не  може да захтева ,  дозволи или понуди промену елемената  понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора,  одн. промену којом би се понуда која је 

неодговарајућа  или  неприхватљива,  учинила  одговарајућом  одн.  прихватљивом,  осим  ако 

другачије не произилази из поступка јавне набавке. Наручалац може уз сагласност понуђача, да 

изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених  приликом  разматрања  понуде  по  окончаном 

поступку отварања понуда. 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. 

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

рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење 

рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може 

мењати понуду. 

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

својине трећих лица сноси Понуђач. 

Наручилац  може  одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 

пре објављивања позива за подношење понудау поступку јавне набавке: 

-поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона 

-учинио повреду конкуренције 

-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговоро 

јавној набавци, након што му је уговор додељен 

-одбио да достави даказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац   може   одбити  понуду  уколико  поседује  даказ  који  потврђује  да  понуђач  није 

испуњавао  своје  обавезе  по  раније  закљученим  уговорима  о  јавним  набавкама  који  су  се 

односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године  пре објављивања 

позива за подношење понудау. 

Докази: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 
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14.16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

14.17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

14.18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ



као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8)  други  одговарајући  доказ  примерен  предмету јавне  набавке,који  се  односи  на  испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. Члана 82. ЗЈН. који се 

односи  на  поступак  који  је  спровео  или  уговор  који  је  закључио и  други  наручилац  ако  је 

предмет јавне набавке истоврстан. 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако изабрани 

понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, Наручилац задржава право да у том 

случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени Комисије, друга на ранг листи . У 

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

подношење захтеваза заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

Наручилац може у свакој фази јавне набавке да обустави поступак и одустане од доделе Уговора 

у складу са чланом 109. ЗЈН 

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

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је  претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки  (у  даљем  тексту:  Републичка 

комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 

jnbruma@ruma.rs, факсом на број 022/433-912 локал 126 или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

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

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у 

року од два дана од дана пријема захтева. 

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  три дана пре истека рока за подношење понуда,  без обзира на начин 

достављања  и  уколико  је  подносилац  захтева  у  складу  са  чланом  63.  став  2.  ЗЈН  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 
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14.19. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

14.21.  ОБАВЕШТЕЊЕ  О  НАЧИНУ  И  РОКОВИМА  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА 

ЗАШТИТУ  ПРАВА  ПОНУЂАЧА  СА  УПУТСТВОМ  О  УПЛАТИ  ТАКСЕ  ИЗ  ЧЛАНА 

ЗАКОНА

14.20. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ



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

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке  из  чл.  109.  ЗЈН,  рок  за  подношење захтева  за  заштиту права  је  пет 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца; 

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије,  објављеном на сајту Републичке комисије, у 

смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

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.  *  Републичка  комисија  може  да  изврши  увид  у  одговарајући  извод 

евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара; 

(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: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број  

јавне набавкe;. 

(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, или 

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, или 

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

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  ЗЈН  и  другим 

прописом.

       Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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