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На основу члана  61.  Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012),  Правилника  
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке мале вредности број  1-404-32/1 од  21.01.2015. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку мале вредности број 1-404-32/2  од  21.01.2015.  
године припремљена је конкурсна документација за јавну набавку радова – Адаптација 

објеката у знаменитом месту „Таковски грм“ у Такову,    редни број ЈНМВ бр. 2/2015.   
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ   

 
(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Наручилац је   Председник  општине Горњи Милановац,32300 Горњи Милановац, ул.Таковска 
бр.2 
Интернет страница је  www.gornjimilanovac.rs 
 

(2) Врста поступка јавне набавке  (напомена да се спроводи  отворени поступак) 
Јавна набавка бр. ЈНМВ- 2/2015 се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», бр. 124/2012) 
и подзаконским актима којима се уређује поступак јавне набавке. 
На ову јавну набавку ће се примењивати, поред прописа из става 1. ове тачке, и: 
-Закон о планирању и изградњи 
-Закон о општем управном поступку 
-Закон о облигационим односима 
-подзакомнска акта донета на основу Закона о планирању и изградњи. 
 

(3) Предмет јавне набавке (добра, услуге или радови) 
Предмет јавне набавке је набавка  радова- Адаптација објеката у знаменитом месту 

„Таковски грм“ у Такову 

(4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног 
споразума. 

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

(5) Контакт (лице или служба) 
Служба за контакт: Канцеларија за јавне набавке, тел:032/515-0047;   
електронска пошта: jn@ gornjimilanovac.rs  
 
 

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

 
(1) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

Предмет јавне набавке је набавка  радова  –  Адаптација објеката у знаменитом месту 

„Таковски грм“ у Такову 
Назив и ознака из општег речника набавке   је  шифра  - 45262700 адаптација зграда, 
Класификација делатности: Сектор Ф-Грађевинарство – 43.3 завршни грађевинско-занатски 

радови 
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(2) Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака 
из општег речника набавке 

Јавна набавка  није обликована по партијама 
 

 

III  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи следеће податке о захтевима наручиоца 
у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке 
 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда мора бити састављена на српском језику. 
 

2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, а 
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.  

3. Партије 
Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија). 

4. Понуда са варијантама  
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 
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.  
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 
понуда 

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. 

7) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела 
потраживања преносе директно подизвођачу 
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 
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Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача испуњава понуђач. 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач 
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог 
дела набавке. 
Понуђач, односно  извођач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
 Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету.  
У том случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. 
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
наручиоца. 

8) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 
Понуду може поднети група понуђача.  
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих 
разлога не одреди другачије. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  

9) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, као и евентуалних других 
околности од којих зависи прихватљивост понуде 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 Плаћање уговорене вредности извршиће се у  року од   који одреди  извођач радова  с тим 
што рок не може бити дужи од 45  дана. 
 
9.2. Захтев у погледу рока  за  извођење радова  
Максимални рок  за извођење радова је  15 календарских дана од дана   увођења у посао 
или од дана закључења уговора. 
Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива. 
  
9.4. Захтев у погледу   гарантног рока 
  Гаранција за уговорене предметне радове је  две године од дана извршене примопредаје 

радова, документоване записником.   

 
 9.5 Евентуалне додатне услуге и сл.: 
Нису предвиђени. 
Накнадни радови се не могу изводити на објекту који је предмет радова. 
 
 
    10)  Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
Цена у понуди  мора  бити исказана  у динарима, без пореза на додату вредност.  
Цена  у понуди је  коначна  и не може  се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних 
делова које сматра меродавним.  
 
        11) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци 
у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном 
језику 
Позив за подношење понуде није објављен на страном језику. 
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12) Посебни захтеви, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података 
које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче 
Не постоје посебни захтеви у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља 
понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 
 
13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку 
јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуде на мејл адресу јn@gornjimilanovac.rs или преко поштанске службе или 
лично преко писарнице наручиоца. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 
начин одређен чланом 20. овог закона. 

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача 
после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. 
Наручилац 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. 

15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико 
предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце 
у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу.  
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. 
Вредност додатног обезбеђења не може бити већа од 15% од понуђене цене. 
Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који 
води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није 
истоврстан предмету конкретне јавне набавке, понуђач је дужан да уместо средства 
обезбеђења које је тражено у тачки 12. Упутства (сопствену бланко потписану и оверену 
меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности 
уговора са ПДВ-ом) достави Наручиоцу на дан закључења, сопствену бланко потписану и 
оверену меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла - у висини од 15% од 
вредности уговора са ПДВ-ом. 
 

mailto:јn@gornjimilanovac.rs
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16) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају 
спровођења преговарачког поступка 
     Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности, не постоје елементи 
о којима ће се преговарати. 

17) Врсту критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих се 
додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за 
доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну 
проверу оцењивања понуда 

 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.  

18) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 
понуђеном ценом 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће 
извршити доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који  је  понудио 
дужи рок плаћања. 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и роком Наручилац 
ће извршити доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који  је  понудио 
најдужи рок плаћања. 
 
19) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде 
наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине 
Понуђача је дужан  да при састављању своје понуде  наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине. 
Понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

20) Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
21) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и 
навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан 
да уплати таксу одређену Законом 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун: 
Текући рачун: 840-742221834-57, Модел: 97, Позив на број: 50-016 
Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 40.000,00 динара 
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, а у поступку јавне 
набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. овог члана долази до застоја рока 
за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке 
о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 
заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке, а у случају јавне набавке мале 
вредности је пет дана од дана пријема одлуке. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
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 става 3. овог члана, 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. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

22) Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за 
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. 
став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци. 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И  УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Право учешћа у поступку јавне набавке има свако заинтересовано лице које имa интерес 
да закључи конкретан уговор о јавној набавци. 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава обавезне услове за учешће у 
поступку јавне набавке у складу са чланом 75.  Закона о јавним набавкама. 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке у складу са чланом 76.  Закона о јавним набавкама на начин 
одређен у конкурсној документацији. 
 
IV. 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 IV. 1. 1.  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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; 
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
 
IV. 1. 2.  Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке  и то: 
1) да располаже неопходним кадровским капацитетом: 
-да понуђач има у радном односу или уговором ангажоване:  
             *дипломирани инжењер електротехнике (450, 453)  или инжењер електротехнике 
(850, 853) и једно лице дипломирани грађевински инжењер (410 - 415), грађевински 
инжењер (800, 812) или дипломирани архитекта (400, 401). 
2) да располаже неопходним  техничким  капацитетом: 
-да  поседовање корпе за рад на висини (  у  власништву  или  закупу) 
 
   IV. 2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

               
IV. 2.1.  Доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из 
члана 75. Закона  

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач може испуњеност свих или 
појединих услова (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона) доказати достављањем 



 Адаптација објеката у знаменитом месту „Таковски грм“ у Такову 
 

Страна 11 од 46 

изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
обавезне  услове утврђене конкурсном документацијом. 
 
Испуњеност обавезних услова  који су наведени у делу  IV. 1. 1.  под тачком 1) до 4) понуђач 
доказује  писаном  ИЗЈАВОМ датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
која чини саставни део конкурсне документације. 
 
Изјава се подноси на обрасцу изјаве која чини саставни део конкурсне документације, која се 
попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, овлашћени представник групе понуђача овом 
изјавом потврђује да сваки понуђач из групе понуђача испуњава обавезне услове из тачке 1 
до 4. 
 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, овлашћени представник 
понуђача овом изјавом потврђује да понуђач и подизвођач испуњавају обавезне услове из 
тачке 1 до 4. 

 
IV. 2.2.  Доказивање испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из 
члана 76. Закона на начин одређен у конкурсној документацији. 
 
1)Услов: да понуђач располаже са неопходним кадровским капацитетом: 
ДОКАЗ: 

* за запослене на неодређено време понуђач доставља: копију радне књижице, копију 

лиценце и потврду ИКС 

*за уговором ангажоване понуђач доставља: копију уговора о ангажовању.... копију 

лиценце и потврду ИКС 

 

1)Услов: да понуђач располаже са неопходним  техничким  капацитетом: 
 
ДОКАЗ: 
*картица основног средства или уговор о закупу  
 
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, испуњеност додатних услова  
утврђених конкурсном документацијом у делу  IV. 1. 2. под тачком 1)  доказује понуђач 
достављањем доказа уз понуду. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, испуњеност додатних услова  утврђених 
конкурсном документацијом у делу  IV. 2.2. под тачком 1)  испуњавају заједно 
достављањем доказа уз понуду. 

Споразум групе понуђача 
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обавезно је достављање  споразума 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке који су дефинисани овом конкурсном 
документацијом 
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V. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
1)Понуда бр. ___________  од  ___________  2015. године, за јавну набавку радова:   
Адаптација објеката у знаменитом месту „Таковски грм“ у Такову. 
                              
 
Општи подаци о понуђачу: 
Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број  (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Телефон/факс  
Електронска адреса  (e-mail):  
Број рачуна понуђача и назив банке:  

 
2) Понуду дајем:          (заокружити) 

       а) самостално                           б) заједничка понуда                                    в) са подизвођачем 
 
 

Општи подаци о члану групе понуђача: 
Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број члана групе понуђача  

Порески идентификациони број  (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Телефон/факс  
Електронска адреса  (e-mail):  
Број рачуна члана групе понуђача и назив 
банке: 

 

 
Општи подаци о члану групе понуђача: 
Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број члана групе понуђача  

Порески идентификациони број  (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Телефон/факс  
Електронска адреса  (e-mail):  
Број рачуна члана групе понуђача и назив 
банке: 
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Општи подаци о подизвођачу: 
Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број подизвођача  

Порески идентификациони број  (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Телефон/факс  
Електронска адреса  (e-mail):  
Број рачуна подизвођача и назив банке:  

 
Општи подаци о подизвођачу: 
Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број подизвођача  

Порески идентификациони број  (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Телефон/факс  
Електронска адреса  (e-mail):  
Број рачуна подизвођача и назив банке:  

 
3) Рок важења понуде 

Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања понуда. (не  краћи од 30 дана од 
дана отварања понуда) 

 
4) Укупна цена   

укупна цена   износи  ___________________________________   динара, без ПДВ-а. 
укупна цена  износи  ____________________________________   динара, са ПДВ-ом. 
 
 
 

5) Остали подаци (рок   извођења радова,гарантни рок  и услови плаћања) 
    Рок  за извођење радова је  15 календарских дана од дана   увођења у посао. 
Рок плаћања је __________ дана од дана испостављања  окончане ситуације ( максимални 
рок 45 дана). 

Гарантни рок за изведене радове је две године од дана примопредаје радова. 

 
6) Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и 

део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача  

За извршење набавке ангажујемо  _______   ( _______________) подизвођача  (уписати 
број подизвођача) који ће извршити _________% набавке. 

Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:   
____________________________________________________________________________ 
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Напомена:  Уколико понуђач ангажује више подизвођача или у заједничкој понуди има више 
чланова групе понуђача табелу ,,Општи подаци о члану групе понуђача» и табелу ,,Општи 
подаци о подизвођачу» копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у 
заједничкој понуди. 
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу ,,Општи подаци о понуђачу“ 
попуниће носилац посла а  табелу ,,Општи подаци о члану групе понуђача» попуниће 
чланови групе понуђача. 

 
место ................. М. П.              потпис овлашћеног лица  
датум .................     
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VI   ИЗЈАВА  
ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
Изјављујемо да ћемо извршење јавне набавке - Адаптација објеката у знаменитом месту 
„Таковски грм“ у Такову,   делимично поверити подизвођачу. 
Наводимо у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ћемо поверити 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ћемо извршити преко подизвођача. 
 
 

Ред. 
Бр. 

Назив подизвођача Део предмета 
набавке који ће 
извршити преко 
подизвођача 

Вредност 
предмета набавке 
који ће извршити 
преко подизвођача 

Проценат укупне 
вредности набавке 
који ће поверити 
подизвођачу (%) 

1.    
 
 

 

2.    
 
 

 

3.    
 
 

 

4.    
 
 

 

5.    
 
 

 

 
Напомена: проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу, не 
може бити већи од 50 % од укупне вредности понуде. 
 
Образац оверава понуђач. 
 
 

датум:    
место:    М.П.                   потпис овлашћеног лица  
 
                                   _______________________ 
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VII. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ  ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке мале вредности  бр.  
2/2015 –  Адаптација објеката у знаменитом месту „Таковски грм“ у Такову,   делимично 
поверити подизвођачу.   
 
Овлашћујемо члана групе _______________________________________ да у име и за рачун 
осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.   
 

СТАТУС ЧЛАНА 
ПУН НАЗИВ И 

СЕДИШТЕ, 
( АДРЕСА ЧЛАНА ) 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА 
ГРУПЕ У ПОНУДИ 
(процентуално) 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 
ГРУПЕ 

Овлашћени 
члан/носилац посла: 

  Потпис одговорног 
лица: 
____________________ 
                          М.П. 

Члан групе: 

  Потпис одговорног 
лица: 
____________________ 
                          М.П. 

Члан групе: 

  Потпис одговорног 
лица: 
____________________ 
                          М.П. 

Члан групе: 

  Потпис одговорног 
лица: 
____________________ 
                          М.П. 

Члан групе: 

  Потпис одговорног 
лица: 
____________________ 
                          М.П. 

 
Напонена: Споразум групе понуђача обавезно доставити уз понуду  
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обавезно је достављање  споразума 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке који су дефинисани овом конкурсном 
документацијом у тачки 8. Упутства.. 

 
датум:    
место:    М.П.            Име и презиме овлашћеног лица  
 
 
                               _______________________ 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА О   ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

       
 

1.  
_________________________________________________________________________________
________________________________________ као наручиоца  (у даљем тексту  Наручилац), 
2.___________________________________  са седиштем у_____________________________ 
улица _____________________________ кога заступа директор_____________________                  
(у даљем тексту:  извођач), 
 
  

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 
  

• да је Наручилац   отворени поступак за јавну набавку радова -     Адаптација објеката у 

знаменитом месту „Таковски грм“ у Такову,    
• да је понуђач доставио Понуду број _______ од  _______.2015.год., која се налази у 

прилогу овог Уговора, и његов је саставни део.  
  

 
Члан 2. 

Предмет Уговора је Адаптација објеката у знаменитом месту „Таковски грм“ у Такову  и ближе 
је одређен усвојеном понудом Извођача број  _________  од ______2012. године, која је 
саставни део овог уговора. 

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему,  као и све друго неопходно за 
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 

 
Члан 3. 

 Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора  износи 
укупно  _________ динара без ПДВ-а, односно  __________ динара са ПДВ-ом. 

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

   
 

Члан 4. 
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши  у року од  
_______ календарских дана од дана испостављања окончане ситуације (максимални рок 45 
дана). 

Уколико Наручилац  делимично оспори  испостављене ситуације, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге, 
одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља 
стручном надзору ради коначног  обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих 
позиција,  што Извођач признаје без права приговора.                
 



 Адаптација објеката у знаменитом месту „Таковски грм“ у Такову 
 

Страна 18 од 46 

Члан 5. 
 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од    15 ( 
ПЕТНАЕСТ) календарских  дана од дана увођења у посао. Под увођењем у посао подразумева 
се предаја техничке документације и предаја локације где ће се изводити радови. Дан 
увођења у посао констатује надзорни орган у грађевинском дневнику.  
  Извођач радова  ће део уговорених  радова извршити преко подизвођача: 
1.___________________________, ул.___________________________________________  
седиште________________________________ пиб_____________МБ_________________  
2. ___________________________, ул.__________________________________________  
седиште________________________________ пиб_____________МБ_________________  
3. ___________________________, ул.__________________________________________  
седиште________________________________ пиб_____________МБ_________________  
 
односно у групи понуђача коју чине: 
1.___________________________, ул.___________________________________________  
седиште________________________________ пиб_____________МБ_________________  
2. ___________________________, ул.__________________________________________  
седиште________________________________ пиб_____________МБ_________________  
3. ___________________________, ул.__________________________________________  
седиште________________________________ пиб_____________МБ_________________  
 
  Извођач радова  у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и 
за   изведене радове  од стране подизвођача, као и да их је сам извео. 
  одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са 
Извођач радова  осталим понуђачима из групе понуђача. 
 
   

 
Члан 6. 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 
-  у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 
 Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 
форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Инвеститору у року од два дана од 
сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  
            У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 

Члан 7. 
 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, 
дужан је да плати Наручиоцу  уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности 
за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од 
вредности укупно уговорених радова. 
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 Уколико Извођач не поступи у складу са Уговором дужан је да плати Наручиоцу 
уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим 
што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова. 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац   због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и 
неиспуњења обавеза Извођача   претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу 
захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

 
Члан 8. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 
важећим техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове 
преда  Наручиоцу.   

 
 Извођач се обавезује : 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног   извођача 
радова;  
-  да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту 
врсту посла и у уговореном року;  
-да сноси трошкове струје и воде утрошене при раду: 
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 
материјала потребну за извођење уговором преузетих радова; 
- 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; 
-  да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, тако да се  Наручилац 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;            
- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
-да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који 
регулишу ову област; 
-да шут и отпадни материјал одвезе на депонију о свом трошку; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца 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; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 
спреман за њихов пријем  односно да наручиоцу достави предлог Записника о примопредаји 
радова; 
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде 
неправилности и недостаци, 
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- да гарантује за 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 
по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 
 

 

 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

         Члан 9. 

 

Извођач се обавезује да  преда Наручиоцу, сопствену бланко потписану и оверену меницу са 

меничним овлашћењима и то: 

  

- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности 30 дана дуже од рока за завршетак радова- у року од 5 дана од дана закључуња 

уговора 

- за отклањање недостатака у гарантном року - у висини од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од гарантног  рока – у тренутку примопредаје 

радова.   

 

Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од стране одговорног 

лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних банака. 

Менице морају  бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од 

пословне банке изабраног понуђача. 

Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених меница са 

меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона депонованих потписа као и 

копију  захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача. 

Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач не извршaва  

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором 

 
Члан 10. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин 
одређену овим уговором и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.   
Наручилац  ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом. Наручилац има право да 
врши стручни надзор над радовима извођача и да на тај начин контролише квалитет 
изведених радова и употребљеног материјала, као и ток радова и испостављање ситуације 
извођача.  Стручни надзор није овлашћен да без писмене сагласности Наручилац одлучује у 
име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених 
радова. 

  
Члан 11. 

Гарантни рок за изведене радове износи   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. 
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Члан 12. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив  Наручиоца  

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 
дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за 
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача. 

  
Члан 13. 

 За укупан уграђени материјал Извођач мора да има атесте који се захтевају по 
важећим прописима и стандардима. 
 Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал не одговара стандардима и 
техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван 
је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
 Извођач 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 објекта, 
Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку 
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико 
Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача 
искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 
 

 
Члан 14. 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и 
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 10 дана од завршетка 
радова. 
 Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,  стручног 
надзора и Извођача. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 
 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те 
недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране 
Инвеститора и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Инвеститор ће радове 
поверити другом извођачу на рачун Извођача радова. 
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу  Наручилац ће учинити 
по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  
 

Члан 15. 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора уколико извршени радови не 

одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди 
Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;  
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Члан 17. 

У случају једностраног раскида уговора  Наручилац  има право да за радове који су 
предмет овог уговора ангажује другог извођача. Извођач је у наведеном случају обавезан да 
надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по 
овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и 
са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за 
раскид уговора.  

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о 
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која 
је одговорна за раскид уговора. 

 
 

Члан 18. 
 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних 
узанси о грађењу. 
  

Члан 19. 
  Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође,  спор ће се решавати пред надлежним судом. 
 

Члан 20. 
Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. Сваки члан овог 

уговара је прочитан и правно протумачен и као такав потписан од стране уговорних страна. 
 

 
Члан 21. 

 Овај уговор је сачињен у четири једнаких примерака, по два за сваку уговорну страну. 
 
 
            НАРУЧИЛАЦ                                    ИЗВОЂАЧ          

 
 

 
Напомена: 
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме   потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач  подноси заједничку понуду,  
односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу   уговора морају бити наведени сви 
понуђачи из групе понуђача, односно сви    подизвођачи. У случају подношења заједничке 
понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из   групе понуђача или група понуђача може да одреди једног  
понуђача из групе  који ће попунити, потписати и печатом оверити модел уговора 
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      IX  ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Под пуном материјалном, моралном  и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

 
Понуђач __________________________________ из ____________________, 
ул.___________________________, са матичним бројем_______________________, 
ПИБ _________________, испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом 
за учешће у поступку јавне набавке радова  ЈНМВ  бр.  2/2015 Адаптација објеката у 
знаменитом месту „Таковски грм“ у Такову,     наручиоца   прописане чланом 75. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012) и то: 
 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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; 
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
 
 
                 место ................. М. П.                 потпис овлашћеног лица  

датум ................. 
 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, овлашћени представник групе понуђача –носилац 
посла овом изјавом потврђује да сваки понуђач из групе понуђача испуњава услове из 
тачке 1 до 4. 
 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, овлашћени представник 
понуђача овом изјавом потврђује да понуђач и подизвођач испуњавају услове из тачке 1 до 
4. 
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X   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

поднете за јавну набавку бр. 2/2015 – Адаптација објеката у знаменитом месту „Таковски 

грм“ у Такову,    наручиоца    Председник општине   
 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови 
прибављања средства обезбеђења. 

 
 

ПОНУЂАЧ  _______________________________________________________________________ 
 

Ред. 
Бр. 

 
Врста трошкова 

 

Износ 
без ПДВ-а 

Износ 
са ПДВ-ом 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

Укупни трошкови припреме понуде 
 

 
 

 

Напомена: У складу са чланом 88 ЗЈН –а: 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде 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. 
Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и 
друге релевантне доказе 
 
 
               место ................. М. П.                 потпис овлашћеног лица  
               датум .................                                                              
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XI   ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОСТИ ПОНУДЕ 
 
 
 

поднете за јавну набавку бр.  2/2015 –  Адаптација објеката у знаменитом месту „Таковски 

грм“ у Такову,    наручиоца  -   Председник  општине   
 
 
 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник 
понуђача дајем следећу: 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

ПОНУЂАЧ, ________________________________________________________________ , 
 
из _____________________________  , адреса _____________________________________ , 
 
Овом изјавом потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
место ................. М. П.                 потпис овлашћеног лица  
датум .................                                                              
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XII  ИЗЈАВА О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА  

ПО ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-а 
 
 
 
 

у вези поднете понуде за јавну набавку бр. 2/2015–  Адаптација објеката у знаменитом месту 

„Таковски грм“ у Такову,    наручиоца    Председник  општине   
 

 
   
 

 
 

ПОНУЂАЧ, ________________________________________________________________ , 
 
из _____________________________  , адреса _____________________________________ , 
 

даје следећу изјаву: 
 
 

ИЗЈАВА 
 

Којом потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо при 
састављању своје понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да 
смо имаоци права интелектуалне својине 

 
 

место ................. М. П.                 потпис овлашћеног лица  
датум .................                                                              
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X   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

 

 

 

 

 

Обавезујем се да ћу у  роковима одређеним уговором, положити средства финансијског 

обезбеђења предвиђена уговором. 

Обавезујем се да ћу истовремено са предајом уговорене врсте средстава финансијског 

обезбеђења, Наручиоцу предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица 

понуђача, као и овлашћење за Наручиоца да уговорена средства финансијског обезбеђења 

може попунити у складу са закљученим уговором о јавној набавци, као и копију захтева за 

регистрацију тих бланко соло меница у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од 

стране наше пословне банке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

место _______________ М. П.                 потпис овлашћеног лица  
датум _______________ 
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 Predmer i predračun 
 

radova na izradi osvetljenja znamenitog mesta Takovski Grm u Takovu 

 
I Električna instalacija niskog napona 

r.br. Opis opcije Jed.mere Količina Jed.cena bez 

pdv-a 

Ukupno 

bez pdv-a 

 3 kom 3   

 
ZEMLJANI RADOVI 

 
    

1 

Iskop rova u zemlji III kategorije za 

polaganje kablova dimenzija  0.4x0.8m. 

Obračun po m3. 

 

m3 

 
60   

 

Ručni iskop rova u zemlji III kaategorije za 

temeljne stope kandelabera i reflektora dim. 

0.4x0.4x0.8m. Obračun po m3. 

 

m3 

 
1.5   

2 

Razbijanje postojeće pristupne asfaltne 

staze ispred Muzeja u sloju od 6 cm i 

tampon sloja od nabijenog šljunka u sloju 

d= 10cm sa utovarom šuta i odvozom na 

deponiju. Obračun po m2. 

m2 

 
1   

3 

Nabavka, transport i ubacivanje peska u rov 

sa planiranjem i razastiranjem ispod, iznad i 

pored kablovske kanalizacije sa 

podbijanjem u ukuonom sloju od 

10+D+10cm. Obračun po m3 ugrađenog 

peska. 

 

m3 

 
7   

4 

Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa u 

slojevima sa nabijanjem do potrebne 

zbijenosti. Obračun po m3.  

 

m3 

 
90   

5 

Nabavka , transport i ugradnja sloja 

tampona od prirodnog šljunka d=10cm sa 

nabijanjem do potrebne zbijenosti za 

temelje kandelabera , Obračun po m3.  

 

m3 

 
0.4   

6 

Odvoz sa utovarom i planiranjem preostalog 

materijala iz iskopa, nakon završenog 

zatrpavanja. Zemljani materijal i šut odvesti 

na deponiju, Obračun po m3. 

 

m3 

 
10   

 
BETONSKI RADOVI 

 
    

7 

Nabavka betona, transport i izrada 

armirano-betonskih temeljnih stopa od 

betona MB30 za kandelabere i reflektore. 

Ucenu je uračunato betonsko gvodje. 

Obračun po m3. 

 

m3 

 
3   

 
ELEKTROINSTALACIJE 

 
    

1 Nabavka i ugradnja reflektora sa kom 2   
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metalfalogenom sijalicom od 400W. 

Reflektor se postavlja na već izrađen 

betonski fundament i sl. tipu Telesto 2S, 

BERNG 

2 

Nabavka i ugradnja reflektora sa 

metalfalogenom sijalicom od 150W. 

Reflektor se postavlja na već izrađen 

betonski fundament i sl.tipu Kalipso , 

BERNG 

kom 3   

3 

Nabavka i ugradnja LED reflektora od 

30W. Reflektor se postavlja u krovu info  

table i sl. tipu BL60-3025 BEGHLER 

kom 4   

4 

Nabavka i ugradnja kandelabra sa dva 

fenjera i štednom sijalicom od 20W. 

Kandelabr se postavlja na već izrađen 

betonski fundament i sl. tipu GIGI 

BISSO/ANNA2 FUMAGALLI 

kom 3   

 
Demontaža postojećih kandelabera, 

izmeštanje i ponovna montaža kandelabera. 
kom 5   

5 

Nabavka i ugradnja trake Fe / Zn 25x4mm u 

već iskopan rov, za izradu uzemljivača 

kandelabera 

m 100   

7 
Nabavka i polaganje kabla XP00-A 4x16 

mm
2
 u već pripremljen rov 

m 100   

8 
Nabavka i polaganje kabla PP00-Y 

3x2,5mm
2
 u već pripremljen rov 

m 70   

      

      

Ukupno:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorni projektant 

 

                                                                      Branko Vukadinović dipl. ing. el.  
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 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

РАДОВА 

     

Грађевинско занатски радови 

  

     А. АГ део 

     

     I РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 

    Ред.  

бroj 
Опис радова 

Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa 

Укупна 

цeнa 

1 Демонтажа постојеће ограде на 

локацији знаменитог места са 

утоваром и одвозом на 

депонију. Обрачун по м' ограде.  м' 155,00     

2 Демонтажа постојећег црепа са 

бунара, утовар и овоз на 

депонију. Ценом је обухваћена 

и демонтажа слемењака. 

Обрачун по м
2 

стварне 

површине. м
2
 7,00     

3 Демонтажа дотрајале грађе на 

улазима у знаменито место са 

утоваром и одвозом на 

депонију. Ценом обухватити 

радну скелу, потребну подграду 

ии по потреби средство са 

хидрауличном дизалицом. 

Обрачун по м
3
. м

3
 1,00     

4 Утовар и одвоз бетонских 

жардињера (3 ком) и бетонских 

канти (10 ком) на место које 

одреди Наручилац. Обрачун 

паушално. пауш 1,00     

5 Обијање постојеће минералне 

фасаде - хирофе на месту где је 

пробила влага из санитарног 

чвора на објекту сувенирнице 

са утоваром шута и одвозом на 

депонију. Обрачун по м
2
. м

2
 2,00     

6 Демонтажа дотрајалих и трулих 

греда објекта сувенирнице са 

утоваром шута и одвозом на 

депонију. Ценом урачунати 

скелу и подграду. Обрачун по 

м
3
. м

3
 1,00     

7 Обијање зидне керамике на 

слоју цементног малтера 

постојећег санитарног чвору и 

предпростору сувенирнице са 

утоваром шута и одвозом на 

депонију. Обрачун по м
2
. м

2
 10,00     
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8 Демонтажа испуцалих и 

оштећених камених плоча 

д=4цм у цементном малтеру на 

споменику Убавкићева скупина 

са утоваром шута и одвозом на 

депонију. Обрачун по м
2
. м

2
 1,50     

9 Обијање оштећеног бетона 

д=3цм на постољу споменика 

Убавкићева скупина са 

утоваром шута и одвозом на 

депонију. Обрачун по м2. м
2
 3,20     

10 Обијање оштећеног малтера 

степеника на улазу у простор 

бине са утоваром шута и 

одвозом на депонију. Обрачун 

по м
2
. м

2
 3,50     

11 Разбијање постојећих 

фундамената канделабера на 

стази ка бини са утоваром шута 

и одвозом на депонију. 

Обрачун по м
3
. м

3
 3,50     

12 Чишћење приступног пута ка 

бини од корова, са утоваром 

шута и одвозом на депонију. 

Обрачун по м
2
. м

2
 590,00     

13 Разбијање оштећених камених 

плоча на слоју цементног 

малтера на платоу код "Чупове" 

чесме са утоваром и одвозом на 

депонију. Обрачун по м
2
. м

2
 35,50     

14 Демонтажа постојећих 

бетонских клупа код "Чупове" 

чесме са дрвеним летвицама, 

утовар у возило и одвоз на 

депонију. Обрачун по ком. ком 4,00     

15 Разбијање постојећих 

бетонских тротоара д=12цм око 

јавног тоалета са утоваром 

шута и одвозом на депонију. 

Обрачун по м2. м
2
 13,00     

16 Демонтажа постојећих 

чучаваца на слоју цементног 

малтера у јавном тоалету, 

утовар и одвоз на депонију. 

Обрачун по ком. ком 5,00     

17 Демонтажа постојећих 

виндабона у јавном тоалету, 

припадајуће батерије и 

галантерије. У цену урачунат 

утовар шута и одвоз на 

депонију. Обрачун по ком. ком 6,00     

18 Демонтажа постојећих 

водоводних инсталација у 

јавном тоалету са припадајућим 

фасонским елементима и 

обујмицама. У цену урачунат 

утовар шута и одвоз на 

депонију. Обрачун по м`. м` 95,00     
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19 Демонтажа прозора на објекту 

јавног тоалета, димензија 

60/120 цм са одлагањем на 

место које одреди Наручилац. 

Обрачун по ком. ком 10,00     

20 Демонтажа фасадних и 

унутрашњих дрвених врата на 

објекту јавног тоалета дим 

70/200 и 80/200цм са одлагањем 

на место које одреди 

Наручилац. Обрачун по ком. ком 7,00     

21 Обијање подних и зидних 

керамичких плочица у слоју 

цементног малтера у јавном 

тоалету, са утоваром и 

одвожењем шута на депонију. 

Обрачун по м2. м2 75,00     

22 Демонтажа кровног покривача -

фалцованог црепа јавног 

тоалета. У цену урачунати 

демонтажу слемењака у 

цементном малтеру са утоваром 

шута и одвозом на депонију. 

Обрачун по м2 стварне 

површине. м
2
 45,00     

23 Објање малтера на фасади 

јавног тоалета, са утоваром 

шута и одвозом на депонију. 

Обрачун по м
2
. м

2
 72,00     

24 Демонтажа кровног покривача -

фалцованог црепа у цементном 

малтеру доње улазне капије . У 

цену урачунати демонтажу 

слемењака у цементном 

малтеру. У цену је урачунато 

коришћење скеле. Обрачун по 

м2 стварне површине. м
2
 25,00     

  

  
УКУПНО: 

 III БЕТОНСКИ И 

АРМИРАНОБЕТОНСКИ 

РАДОВИ 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 Израда нових темеља самаца 

бетоном МБ 25 за канделабере 

са уградњом анкер плоча у 

одговарајућој дрвеној оплати. 

Анкер плоче су посебно 

обрачунате. Обрачун по м3. м
3
 3,50     

2 Набавка бетона и бетонирање 

тротоара д=10цм око јавног 

тоалета бетоном МБ25 са 

завршном обрадом гетовања до 

црног сјаја. Ценом обухватити 

израду дилатација и 

запуњавање истих битуменом. 

Обрачун по м2. м2 13,00     
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3 Набавка материјала, сечење, 

савијање, везивање, транспорт 

и уградња арматуре за темење и 

подну плочу софре. Обрачун по 

kg.         

а RA kg 150,00     

б GA kg 50,00     

в MA kg 100,00     

 

 

 

 

  
УКУПНО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     V ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 Малтерисање обијених 

површина степеништа бине 

цементним малтером 1:3 са 

додатком адитива ради боље 

адхезионе везе. Обрачун по м
2
. м

2
 3,50     

2 Малтерисање зидова 

санитарног чвора цементним 

малтером 1:3 са претходним 

набацивањем реткога шприц 

малтера у објекту сувенирнице. 

Обрачун по м
2
. м

2
 10,00     

 

   
УКУПНО: 

  

     VI КАМЕНОРЕЗАЧКИ 

РАДОВИ 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 Чишћење тротоара од камених 

плоча око бунара од корова са 

утоваром шута и одвозом на 

депонију. Обрачун по м
2
. м

2
 7,50     

2 Чишћење постојећих камених 

приступних стаза Убавкићевој 

скупини од корова, са утоваром 

шута и одвозом на депонију. 

Обрачун по м2. м
2
 22,00     

3 Полагање камених плоча д = 
4цм као постојеће на АБ подној 

плочи "Чупове" чесме са 

заливањем спојница цементним 

малтером. Обрачун по м
2
. м

2
 35,50     

  

  
УКУПНО: 
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VII БРАВАРСКИ РАДОВИ 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 Израда подних решетки по 

узору на постојеће димензија 

60/30 цм од флаха дим 20/3 мм 

на "Чуповој" чесми. Позицијом 

обухватити цинковање истих. 

Обрачун по ком. ком 2,00     

  

  

УКУПНО: 

  

     VIII ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 Израда нове ограде од 

багремове облице пречника Ø8 

- Ø10 у свему према постојећој. 

Ценом обухватити сав везни 

материјал и ископ за монтажу 

ограде. Обрачун по м' ограде.  м' 260,00     

2 Набавка, транспорт и уградња 

јелове грађе I класе на месту 

претходно демонтираних греда 

на улазима у знаменито место. 

Ценом обухватити коришћење 

радне скеле, подграде и сав 

неопходни везни материјал. 

Обрачун по м3. м
3
 1,00     

3 Набавка, израда, транспорт и 

монтажа греда од јелове грађе I 

класе на објекту сувенирнице 

на месту претходно 

демонтиране. Ценом 

обухватити одговарајућу скелу 

и подграду, као и бојење 

лазурним лаком. Обрачун по 

м3. м3 0,50     

4 Набавка материјала, израда, 

транспорт и уградња дрвених 

летвица димензија 68/12/2 цм 

на тераси објекта сувенирнице 

од суве, обрађене и 

профилисане грађе. У цену 

урачунати завршно фарбање 

лазурним лаком - сандолином. 

У свему према постојећим. 

Обрачун по ком. ком 10,00     

5 Санација постојећег спуштеног 

плафона од дрвене ламперије 

на објекту сувенирнице 

израдом и монтажом траглајсни 

димензија 5/2 цм заштитно и 

завршно офарбаним лазурним 

лаком. Обрачун по м'.  м' 6,00     

  

  
УКУПНО: 
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IX КРОВОПОКРИВАЧКИ 

РАДОВИ 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 Покривање крова бунара 

глиненим фалцованим црепом. 

У цену урачунати слемењаке 

који се уграђују у цементном 

малтеру. Обрачун по м2 

стварне површине. м
2
 7,00     

2 Покривање крова јавног 

тоалета глиненим фалцованим 

црепом. У цену урачунати 

слемењаке који се уграђују у 

цементном малтеру. Обрачун 

по м2 стварне површине. м
2
 45,00     

3 Набавка и уградња глиненим 

фалцованог црепа на улазним 

капијама. У цену урачунати 

слемењаке који се уграђују у 

цементном малтеру. Обрачун 

по м2 стварне површине. м
2
 50,00     

  

  
УКУПНО: 

   

    X ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 Набавка и уградња 

вентилационе главе заједно са 

окапним лимом дебљине 

0.55мм Ø100. Обрачун по ком. ком 1,00     

  

  
УКУПНО: 

   

    XI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 Набавка материјала, транспорт 

и наношење минералног 

малтера на фасади објекта 

сувенирнице са претходном 

обрадом површине прајмером. 

Обрачун по м
2
. м

2
 3,00     

2 Набавка материјала, транспорт 

и фарбање фасадних зидова 

сувенирнице фасадном бојом у 

тону по избору Наручиоца са 

претходном припремом 

подлоге. Обрачун по м
2
. м

2
 90,00     

3 Набавка материјала, транспорт 

и фарбање фасадних зидова 

јавног тоалета фасадном бојом 

у тону по избору Наручиоца са 

претходном припремом 

подлоге. Обрачун по м
2
. м

2
 72,00     
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УКУПНО: 

   

    XII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 Израда хоризонталне 

хидроизолације преко пода од 

набијеног бетона у јавном 

тоалету. Исту радити од једног 

слоја КОНДОР траке дебљине 

3мм варене на спојевима са 

преклопом од 15цм, и са једним 

премазом битулитом и два 

потпуна премаза целе 

површине врућим битуменом, а 

у свему према техничким 

нормативима за ову врсту 

радова. Обрачун по м2. м
2
 25,00     

  

  
УКУПНО: 
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XIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 Израда и уградња једнокрилних  

фасадних врата на улазима у 

јавни тоалет од шестокоморног 

ПВЦ профила. Комплетна врата 

обострано обложена текстуром 

у боји дрвета у тону по избору 

Наручиоца.  Врата снабдети 

оковом за отварање и затварање 

са три шарке укопавајућом 

бравом са кључем, квакама и 

розетнама, гумени одбојник у 

поду. Спојеве између 

конструкције отвора и штока 

попунити пурпеном. Димензије 

врата 80/200цм. У свему према 

ознаци у шеми I. Обрачун по 

ком.  ком 2,00     

2 Израда и уградња једнокрилних  

унутрашњих  врата на улазима 

у јавни тоалет од 

шестокоморног ПВЦ профила. 

Сва врата су беле боје. Врата 

снабдети оковом за отварање и 

затварање са три шарке 

укопавајућом бравом са 

кључем, квакама и розетнама, 

гумени одбојник у поду. 

Спојеве између конструкције 

отвора и штока попунити 

пурпеном. Димензије врата 

70/200цм са скраћеним плотом 

висине 180цм. У свему према 

ознаци у шеми III. Обрачун по 

ком.   ком 5,00     

3 Израда и постављање 

застакљеног двокрилног 

прозора  60/120 цм од 

шестокоморног пвц профила са 

текстуром у боји дрвета у тону 

по избору Наручиоца.  Прозор 

застакљен нискоемисионим 

стаклом д=4+15+4цм пуњеним 

аргоном. дихтовати ЕПДМ 

гумом. Отварање прозора по 

две осовине у свему по шеми 

столарије. Ознака у шеми 

столарије 1. Обрачун по ком. ком 8,00     

4 Израда и испорука дрвених 

врата дим 70/200цм у 

портирској кућици доње улазне 

капије у грм. Обрачун по ком. ком 1,00     

  

  
УКУПНО: 
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XIV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 Облагање зидова санитарног 

чвора керамичким плочицама I 

класе домаће производње на 

слоју лепка у објекту 

сувенирнице. Ценом 

обухватити фуговање у тону по 

избору Наручиоца. Обрачун по 

м
2
. м

2
 10,00     

2 Облагање подова и 

предпростора санитарног чвора 

керамичким плочицама I класе 

домаће производње на слоју 

лепка у објекту сувенирнице. 

Ценом обухватити фуговање у 

тону по избору Наручиоца. 

Обрачун по м
2
. м

2
 4,00     

3 Облагање подова јавног тоалета 

керамичким плочицама прве 

класе домаће производње, на 

слоју цементног малтера у боји 

по избору Наручиоца, у 

санитарним чворовима. 

Плочице се раде са отвореним 

фугама, а на крају све 

површине треба добро 

очистити. Радове извести у 

свему према важећим 

техничким прописима. Обрачун 

по м2. м
2
 24,00     

4 Облагање зидова јавног тоалета 

керамичким плочицама прве 

класе домаће производње, у 

боји по избору Наручиоца, у 

санитарним чворовима, до 

висине 1.60цм. Плочице се лепе 

на претходно припремљену 

подлогу у лепку. Плочице се 

раде са отвореним фугама, у 

тону по избору Наручиоца а на 

крају све површине треба добро 

очистити. Радове извести у 

свему према важећим 

техничким прописима. Обрачун 

по м2. м
2
 82,00     
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5 Израда сокле висине 10цм у 

предпростору јавног тоалета 

неглазираним противклизним 

керамичким плочама прве класе 

домаће производње, у боји по 

избору Наручиоца. Плочице се 

лепе на претходно 

припремљену цементну 

подлогу. Плочице се раде без 

фуга, а на крају све површине 

треба добро очистити. Радове 

извести према вађећим 

техничким прописима. Обрачун 

по м. м 4,00     

  

  
УКУПНО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    XV СПУШТЕНИ ПЛАФОН 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 Израда спуштеног плафона у 

санитарном чвору у објекту 

сувенирнице од алуминијумске 

ламперије типа "Hounter 

douglas" на одговарајућој 

металној потконструкцији. 

Обрачун по м2. м
2
 1,76     

  

  
УКУПНО: 

   

    XVI МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ 

РАДОВИ 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 Набавка материјала, транспорт 

и фарбање лазурним лаком - 

сандолином комплетне дрвене 

конструкције са припадајућим 

објектом на улазима у 

знаменито место. У цену 

урачунато фарбање споља и 

унутра два пута лазурним 

лаком у тону по избору Завода 

за заштиту споменика. Ценом 

обухватити коришћење радне 

скеле. Обрачунато по м
2
. м

2
 102,00     
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2 Набавка материјала, транспорт 

и фарбање темељних греда и 

зидова улазних капија бојом за 

бетон у тону по избру 

Наручиоца. У цену урачунати 

све предрадње и прајмер за боју 

за бетон. Обрачунато по м2. м
2
 115,00     

3 Кречење унутрашњих зидова 

сувенирнице дисперзивном 

бојом у тону по избору 

Наручиоца. Обрачун по м
2
. м

2
 170,00     

4 Кречење плафона сувенирнице 

дисперзивном бојом у тону по 

избору Наручиоца. Обрачун по 

м
2
. м

2
 80,00     

5 Бојење измалтерисаних 

површина споменика 

Убавкићева скупина 

фасакрилом у тону по избору 

Наручиоца са претходном 

припремом подлоге. Обрачун 

по м
2
. м

2
 5,20     

6 Бојење бетонских површина 

бине бојом за бетон у тону по 

избору Наручиоца са 

претходним наношењем 

подлоге. Обрачун по м
2
. м

2
 34,00     

7 Чишћење јарбла од корозије на 

бини пречина Ø100 мм висине 6 

м. Позицијом обухватити 

коришћење радне скеле. 

Обрачун по ком. ком 5,00     

8 Фарбање претходно очишћених 

јарбола уњаном бојом и 

завршно фарбање у тону по 

избору Наручиоца. Позицијом 

обухватити коришћење радне 

скеле. Обрачун по ком. ком 5,00     

9 Чишћење "Чупове" чесме са 

брушењем површине и 

припремом за фарбање. 

Обрачун по м
2
. м

2
 8,00     

10 Фарбање претходно очишћене 

"Чупове" чесме уљаном бојом у 

тону по избору Наручиоца. 

Обрачун по м2. м
2
 8,00     

11 Кречење унутрашњих зидова 

јавних тоалета уљаном бојом у 

тону по избору Наручиоца. 

Обрачун по м
2
. м

2
 57,00     

12 Кречење плафона јавног 

тоалета уљаном бојом у тону по 

избору Наручиоца са 

претходним наношењем 

подлоге. Обрачун по м
2
. м

2
 42,00     
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13 Фарбање ниских канделабера 

уљаном бојом и завршно 

фарбање у тону по избору  

Наручиоца. Обрачун по ком. ком 20,00     

  

  
УКУПНО: 

   

    XVIII ХУМУЗИРАЊЕ И 

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa 

  

1 Окресивање и обликовање туја 

на бини. Ценом обухватити 

израду и монтажу одговарајуће 

покретне скеле. Обрачун по 

ком. ком 25,00     

2 Набавка, транспорт и садња 

листопадног дрвећа типа храст 

(кверкус) висине 2м. Обрачун 

по ком. ком 33,00     

3 Набавка, транспорт и садња 

лишћарског жбуња типа 

магнолија совлангатеа 

(контејнерска биљка). Обрачун 

по ком. ком 8,00     

 

   

УКУПНО: 

  

   
 

   

 

      АГ ДЕО - ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ЗНАМЕНИТОГ МЕСТА ТАКОВСКИ 

ГРМ 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

  

     I РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 

    III БЕТОНСКИ И 

АРМИРАНОБЕТОНСКИ 

РАДОВИ 

    V ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

    VI КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 

    VII БРАВАРСКИ РАДОВИ 

    VIII ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

    IX КРОВОПОКРИВАЧКИ 

РАДОВИ 

    X ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

    XI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

    XII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

    XIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

    XIV КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

    XV СПУШТЕНИ ПЛАФОН 

    XVI МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ 

РАДОВИ 
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XVII ХУМУЗИРАЊЕ И 

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ 

  
 

  

      УКУПНО 

  

    
 

      

      

      

            

      

     

Д. 

УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА 

     

     1 ВОДОВОД 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 
Разбијање постојећих слојева у поду 

за развод цеви са утоваром шута и 

одвозом на депонију. Обрачун по м2. м2 39,00     

2 Демонтажа постојећих 

канализационих цеви у поду јавног 

тоалета. Обрачун паушално. пауш  1     

3 Штемање постојећих зидова за 

уградњу нових водоводних цеви са 

утоваром шута и одвозом на депонију. 

Обрачун по м` м 150,00     

5 Набавка и уградња ПП-Р цеви за 

развод са одговарајућим фазонским 

комадима. Водоводне цеви су 

уштемане у зиду. Свака вертикала 

мора бити на свом почетку снабдевена 

вентилом са испусном славином. 

Обрачун по м`.         

a ДН50 м 5,00     

б ДН40 м 20,00     

в ДН32 м 30,00     

г ДН20 м 80,00     

6 Набавка и уградња пропусних вентила 

са хромираном капом и розетном. 

Капу и розетну монтирати по монтажи 

санитарних објеката. На свим 

вентилима поставити гумице. Обрачун 

по ком.         

  ДН50 м 1,00     

7 
Набавка и уграђивање пропусних 

вентила са испустом на вертикалама. 

Пре уградње испитати исправност 

вентила на притисак. Обрачун по ком.         

  ДН40 м 5,00     
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8 
Набавка и уградња пропусних ``ЕК`` 

вентила или еквивалент са 

хромираним розетнама (за њц 

испирач). Розетну уградити равно са 

површином зида. Обрачун по ком. ком 26,00     

9 Испитивање водоводне мреже на 

притисак. По завршетку радова сва 

изливна места затворити и испустити 

ваздух на највишем месту. Мрежа 

мора стајати под притиском најмање 4 

сата. По испитивању се сачињава 

записник који потписује Надзорни 

орган и Одговорни извођач радова. 

Обрачун по м`. м 135,00     

10 Дезинфекција и испирање водоводне 

мреже од стране надлежне 

институције и сачињавање записника 

који се предаје Надзорном органу. 

Обрачун по м`. м 135,00     

 

   
УКУПНО 

 

 

 

     II КАНАЛИЗАЦИЈА 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 Разбијање постојећих слојева у поду 

за развод цеви. Обрачун по м2. м2 34,00     

2 Штемање зидова за монтажу 

вертикалног развода канализације. 

Обрачун по м. м 40,00     

3 Утовар и одвоз вишка материјала на 

депонију. Обрачун паушално. пауш 1,00     

4 Набавка и уградња ПВЦ 

канализационих цеви са 

одговарајућим фасонским комадима. 

Обрачун по м`.         

a Ø160 м 10,00     

б Ø110 м 50,00     

в Ø75 м 25,00     

г Ø50 м 50,00     

5 Набавка и уградња сливника са 

хромираном решетком и рубом. 

Сливник одмах фиксирати цементним 

малтером и затворити га да се не би 

запушио. Око сливника извршити 

поправку постојећег пода и 

хидроизолацију. Обрачун по ком.         

  Ø70 ком 2,00     

 

   

УКУПНО 
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     III САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ 

    Ред.  

бroj Опис радова Jeд.  

Мере 
Кол. Jeд. цeнa Укупна 

цeнa 

1 Набавка, транспорт и уградња 

комплет WC шоље од фајанса I класе 

са нискомонтажним водокотлићем. 

Горња даска је беле боје. Спој шоље 

са одводом канализације извести 

одговарајућим пратећим прибором. 

Спој водокотлића са водоводним (ЕК) 

вентилом извести пластичним 

гибљивим цревом Ø20мм. Обрачун 

све комплет по ком. ком  6,00     

2 Набавка, транспорт и уградња 

комплет писоара у мушком тоалету. У 

цену урачунати вентил за писоар и 

припадајући сифон, сав пратећи 

прибор за монтажу. Обрачун све 

комплет по ком. ком 3,00     

3 
Набавка, транспорт и уградња 

комплет умиваоника 500х400мм I 

класе. Поставити хромирани сифон и 

хромирану розетну. Обрачун по ком. ком  6,00     

4 Набавка, транспорт и монтажа стојеће 

батерије за топлу и хладну воду на 

умиваонику. Обрачун по ком. ком  6,00     

5 Набавка, транспорт и монтажа бојлера 

са казаном од прохрома. Ценом 

обухваћен и бринокс црева. Обрачун 

по ком.         

  80 l ком  1,00     

6 
Набавка, транспорт и монтажа 

огледала дим 40/60 цм. Огледала су 

фиксирана за зидове одгварајућим 

металним типловима. Обрачун по ком. ком  6,00     

7 Набавка, транспорт и монтажа 

дозатора течног сапуна. Обрачун по 

ком.  ком  6,00     

8 Набавка, транспорт и монтажа 

хромираног држача роло убруса. 

Обрачун по ком.  ком 6,00     

9 Набавка, транспорт и монтажа 

хромираних држача тоалет папира. 

Обрачун по ком. ком 9,00     

10 Набавка, транспорт и постављање 

металних канти за отпатке са 

поклопцем и папучом за отварање 

Ø35цм. Обрачун по ком. ком 2,00     
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11 Набавка, транспорт и постављање 

металних канти за отпатке са 

поклопцем и папучом за отварање 

Ø20цм у женским тоалетима. Обрачун 

по ком. ком 3,00     

12 Набавка, транспорт и постављање 

четке за wc шољу са хромираном 

посудом и качење, на зид. Обрачун по 

ком.  ком 6,00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
УКУПНО 

   

 

 

 

 

 

 

    IV РАЗНИ РАДОВИ 

    1 Набавка и уградња металних чивилука 

за одећу у тоалетима. Обрачиун по 

ком. ком 9,00     

2 
Чишћење објекта јавног тоалета пре 

техничког пријема (чишћење и прање 

стакла, брисање подова, прање 

санитарија и керамике, брисање 

прашине). Обрачун паушално. пауш 1,00     

 

   
УКУПНО 

   

 

 

 

 

     РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

     

     Б ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА 

     

     I ВОДОВОД 

    II КАНАЛИЗАЦИЈА 

    III САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ 

    IV РАЗНИ РАДОВИ 

     

      

 
Укупно:       
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     ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТЕРНОГ 

УРЕЂЕЊА ЗНАМЕНИТОГ МЕСТА 

"ТАКОВСКИ ГРМ" 

      1 АГ ДЕО 

    2 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

    3 ЕЛЕКТРОРАДОВИ 

 

  

  УКУПНО:______________________________________ 
     

      

     

      

 

Одговорни пројектант 

    
 

______________________ 

     Нада Коцић, дипл.инж.арх.     

 

 
 

 

      

     ПОНУЋАЧ 

     
  

     


