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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у 
даљем тексту: Закон), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2014), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 5999 од 05.08.2019. године и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку број 5999/1 од 05.08.2019. године, припремљена је конкурсна документација за јавну 
набавку мале вредности Р 5, „Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча“, са следећим садржајем: 

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 5 

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА 5 
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5 
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5 
4. СВРХА СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5 
5. КОНТАКТ 5 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5 

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 5 
2. ПАРТИЈЕ 5 

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИСПОРУКЕ РАДОВА 5 

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
(„СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, ЧЛ. 10., 21., 22., 23. И 34. ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 6 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК 
РС“ БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015). 6 
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК 
РС“ БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015). 7 
3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 80. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК 
РС“ БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015). 8 
4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 81. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015). 8 

V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 8 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 8 
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2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 
САЧИЊЕНА, А ПОСЕБНО У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ПОДАТАКА КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊИХОВ САСТАВНИ ДЕО 9 
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 10 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ. 
ГЛАСНИК РС“ БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) 10 
5. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ 
КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА 10 
6. 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 11 
7. СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОД ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 11 
8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 11 
8.1. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА 11 
8.2. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАНТНОГ РОКА 11 
8.3. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА И МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 11 
8.4. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 12 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 12 
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 12 
10.1. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 12 
10.2. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 12 
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 12 
12. НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 13 
13. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 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 13 
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР, 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 13 
15. 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 13 
16. НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ 13 
17. НАЧИНУ И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА (ЧЛАНОВИ 148. И 149. ЗЈН)И НАВОЂЕЊЕ БРОЈА 
РАЧУНА НА КОЈИ ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДУЖАН ДА УПЛАТИ ТАКСУ ОДРЕЂЕНУ ЧЛАНОМ 
156. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА(„СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 124/2012, 14/2015 И 68/2015). 14 
18. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 15 

VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Р 5, „AДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА АРХИВУ У ЗС ОВЧА“ 16 

VII. МОДЕЛ УГОВОРА 18 

VIII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 24 
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I. Општи подаци о јавној набавци 
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
 
Назив наручиоца: Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
Адреса наручиоца: Кнез Данилова 16, Београд 
Интернет страница наручиоца: http://www.dzpalilula.org.rs/ 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке Р 5, је набавка радова Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча. 
 

4. Сврха спровођења поступка јавне набавке 
 
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

5. Контакт 
 
Одсек за јавне набавке и план,  e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs 
 

II. Подаци о предмету јавне набавке 
 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 
 
Редни број јавне набавке: Р 5 
Опис предмета набавке: Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча 
Назив из општег речника набавке: Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови,  
Ознака из општег речника набавке: 45260000-7;  
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а: 374.855,61 динара 
 

2. Партије 

Набавка није обликована по партијама. 
 

III. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке 
радова 
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Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке радова дати су Прилогу бр. 1. 

 

IV. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова, чл. 10., 21., 22., 23. и 34. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
 

1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове: 
 
Услов 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

 
− За правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда; 
− За предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 

регистра; 
 

Услов 2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване 
криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
 
Доказ: (доказ за услов 2. не може бити старији од два месеца од датума отварања понуда): 

− За правна лица:  
1) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица; 
2) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 
Београду; 
3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења, али и према месту пребивалишта; 

− Уколико као понуђач наступа предузетник или физичко лице:  
1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према 
месту пребивалишта. 

 
 

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

 
Доказ: (доказ за услов 4. не може бити старији од два месеца од датума отварања понуда): 
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− За правна лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода;  

− За предузетнике: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода; 

− За физичка лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода; 

 
Услов 5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако 
је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 
Доказ: Копија важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности , издате од стране надлежног органа; 
 
Услов 6) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
 
Доказ: Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 3 – Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, Запошљавању и условима рада, заштити животне средине и о непостојању забране обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде; 
 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 
услова од 1) до 4). 
 
Приликом подношења понуда испуњеност обавезних услова од 1) до 4) се у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН 
доказује попуњеним, печатираним, овереним и потписаним Прилогом бр. 4 - Изјава о испуњености услова за 
учешће у поступку јавне набавке.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора затражити од понуђача чија је понуда оцењена као 
најповољнија да достави захтеване доказе о испуњености обавезних услова од 1) до 4). Наручилац може да 
затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и 
од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа 
уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака код тог наручиоца. 
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 
услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
 

2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
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Понуђач доставља или копије тражених докумената или у Прилогу број 2. уписује адресу интернет странице 
надлежне институције где је одређени доказ јавно доступан. 
 
 
Услов 1) Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним кадровским капацитетом. 
 
 Довољан кадровски капацитет – да понуђач пре упућивања позива за достављање понуда има ангажовано 
најмање: 
 

1. једног лиценцираног грађевинског инжењера  
 

Докази: Лиценцним печатом и потписом оверене копије Лиценце и  потврде о важности  издате од Инжењерске 
коморе Србије. 

 
3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 
1) до 4) Закона, односно доказе за услове од 1) до 4) дела IV тачка 1. конкурсне документације. 
 
Доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 5), односно услов 5) дела IV тачка 1. конкурсне документације, понуђач 
доставља за подизвођача за онај део набавке који ће се извршити преко подизвођача. 
 
Доказ за услов из члана 75. став 2., односно услов 6) дела IV тачка 1. конкурсне документације, мора бити 
достављен за понуђача и сваког подизвођача посебно, односно Прилог бр. 3 мора бити достављен за понуђача и 
сваког подизвођача посебно.  
 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 
4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), односно 
услове од 1) до 4) конкурсне документације, а додатне услове испуњавају заједно. 
 
Доказ за услов из члана 75. став 2., односно услов 5) дела IV тачка 1. конкурсне документације, мора бити 
достављен за понуђача и сваког подизвођача посебно, односно Прилог бр. 3 мора бити достављен за понуђача и 
сваког подизвођача посебно. 

 

V. Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 
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Понуђач подноси понуду на Српском језику. 
 

2. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а 
посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који 
морају бити њихов саставни део 

 
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да 
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуду доставити на адресу: Кнез Данилова 16, Београд са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова Р 5– 
Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 24.09.2019. године до 11:00 часова. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде. 
 
Понуда коју наручилац није примио у року одрећеном за подношење понуда, односно која је примљена по 
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
 
Јавно отварање понуда ће се обавити 24.09.2019. године у 11:30 часова у сали на V спрату Дома здравља. 
 
Понуда мора да садржи: 

1) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 1 - Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место испоруке радова; 

2) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 2 - Начин доказивања услова из чл. 75. И 76. Закона; 
3) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 3 - Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и о непостојању забране обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде; 

4) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 4 - Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке 

5) Попуњен, печатом оверен и потписан Прилог бр. 5 - Изјаву о гарантном року; 
6) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде; 
7) Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора; 
8) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене; 
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9) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуда (Образац трошкова 
припреме понуда није обавезно доставити уз понуду); 

10) Попуњен, печатом оверен и потписан Изјаву о независној понуди; 
11) У случају заједничке понуде потребно је доставити Споразум према упутству датом у делу V тачка 7.; 
12) Додатно средство финансијског обезбеђења према упутству датом у делу V тачка 13.; 

 
Модел уговора, обрасце, изјаве и прилоге дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да 
буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком или писаћом 
машином. 
 
Овлашћено лице понуђача уноси датум попуњавања конкурсне документације, потписује и печатом оверава 
сваку страницу конкурсне документације, где је то предвиђено.  
 

3. Понуда са варијантама 
 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 

4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 
одређен за подношење понуде. 
 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Кнез Данилова 16, Београд са назнаком: 

• „Измена понуде за јавну набавку радова – Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча, Р 5/2019, НЕ 
ОТВАРАТИ“ 

• „Допуна понуде за јавну набавку радова – Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча, Р 5/2019, НЕ 
ОТВАРАТИ“ 

• „Опозив понуде за јавну набавку радова – Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча, Р 5/2019, НЕ 
ОТВАРАТИ“ 

• „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча, 
 Р 5/2019, НЕ ОТВАРАТИ“ 

 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 

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

6. 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 
 
Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача, понуђачи попуњавају у Обрасцу понуде. 
 
На захтев подизвођача доспела потраживања се могу директно пренети на подизвођача, за део набавке који се 
извршава преко подизвођача. 
 

7. Споразум групе понуђача код заједничке понуде  
 

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 и 

2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 
8. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од 

којих зависи прихватљивост понуде 
 

8.1. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 
 

Износ ће се исплатити на основу испостављене Привремене ситуације односно Окончане ситуације након 
извршене примопредаје радова без примедби Наручиоца и овере од стране Надзорног органа. (Уплата ће се 
извршити након преноса финансијских средстава из Буџета града Београда на рачун Наручиоца у року од  1 
(једног) дана). 
 
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

 
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године од датума примопредаје радова без 
примедби Наручиоца. 
  
8.3. Захтеви у погледу рока и места извођења радова  

 
Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 дана (календарских) уз организацију градилишта тако да 
минимално омета нормалне активности здравствене установе. 
Место извођења радова  – огранак Падинска скела, Нова бб. 
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8.4.  Захтеви у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана (члан 90. Закона). 
 

9. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
 
Цена се исказује у динарима, са и без пореза на додатну вредност. 
 
Ако је понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 
 

10. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача 
 
10.1. Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза 

 
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, понуђач у року од 1 (једног) дана од 
потписивања Уговора доставља сопствену бланко меницу прописно потписану и оверену, са копијом депо 
картона, копијом ОП обрасца, овлашћењем за попуну менице са клаузулом „неопозива, безусловна, наплатива 
на први позив и без права на приговор“  и потврдом о регистрацији менице.  

• Износ је 10% вредности уговора, 
• Рок важности је 30 дана дуже од уговореног рока за извршење посла; 

 
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не 
извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 
 
10.2. Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року 

 
Као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, понуђач у року од 1 
(једног) дана од потписивања Уговора доставља сопствену бланко меницу прописно потписану и оверену, са 
копијом депо картона, копијом ОП обрасца, овлашћењем за попуну менице са клаузулом „неопозива, 
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор“  и потврдом о регистрацији менице.  

• Износ је 5% вредности уговора, 
• Рок важности је 30 дана дужи од уговореног гарантног рока. 

 
11. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 
 
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
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Радно време Наручиоца је од 7-15 часова радним даним. Сви Захтеви за додатне информације или појашњења 
који се подносе непосредно могу бити достављени у архиву само у периоду од 7-15 часова и то радним 
данима. Сви Захтеви за заштиту права који се упућују факсом или путем емаила, а који стигну након 15 часова у 
радним данима сматраће се примљеним до стране Наручиоца првог наредног радног дана и тада ће 
Наручилац сходно члану 20 ЗЈН  и извршити потврду о пријему пошиљке. 

 
Понуђач може обићи локацију, уз претходну најаву, у периоду од 9,00 до 13,00 часова радним данима почев од 
07.06. до 14.06.2019. године. Контакт особа: Мирјана Булат, Милена Паравац тел: 011/3220-607 

 
12. Начин 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. 
 

13. Додатно обезбеђење 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  
 
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, понуђач 
доставља додатно средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у року од 3 (три) дана од 
потписивања Уговора доставља бланко меницу и менично овлашћење, у висини од 15% вредности Уговора 
(вредност без ПДВ-а), са роком важности од најмање 30 дана дужим од рока важности Уговора и клаузулом „без 
протеста“, Потврду банке о извршеној регистацији меница у складу са Законом о изменама и допунама закона о 
платном промету (Службени гласник РС бр. 31/2011), копију ОП обрасца и копију Картона депонованих потписа 
лица овлашћених за располагање средствима на рачуну банке. 
 
Наручилац ће уновчити додатно средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да 
понуђач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 
 

14. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, 
методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума  
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 

15. 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 
 
Уколико две или више понуда имају исту цену , као најповољнија ће бити изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио дужи гарантни рок. 
 

16. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица сноси понуђач  
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих 
лица сноси понуђач. 
 

17. Начину и рок подношења захтева за заштиту права понуђача (чланови 148. и 149. ЗЈН)и навођење броја 
рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену чланом 
156. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице. 
 
Захтев за заштиту права у име лица из става 1. ове тачке, може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна 
ревизорска институција, јавни правобранилац грађански надзорник. 
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а предаје Републичкој комисији. 

 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим ако Законом није другачије одређено. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 
документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, а поступку јавне набавке мале вредности вредности и квалификационом 
поступку ако је примљен од стране наручиоца 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 неправилвости, а наручилац исте није отклонио. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење 
понуда, а након истека рока из става 5. ове тачке, сматраће се благовременом уколико је поднет најкасније до 
истека рока за подношење понуда.  
 
Одредбе става 5. и 6. ове тачке не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда , ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у том поступку. 
 
После доношења одлуке о додели уговора , одлуке о закључивању оквирног споразума, одлуке о признавању 
квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења 
одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије, 840-30678845-06 (шифра 
плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавкеповодом које се подноси захтев за 
заштиту права, сврха: ЗЗП; Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула; Р 5/2019, корисник: буџет Републике 
Србије), уплати таксу у износу од: 
 

• 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење позива; 
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Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права се може наћи на интернет страници: 
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html. 
 
Радно време Наручиоца је од 7-15 часова радним даним. Сви Захтеви за заштиту права који се подносе 
непосредно могу бити достављени у архиву само у периоду од 7-15 часова и то радним данима. Сви Захтеви за 
заштиту права који се упућују факсом или путем емаила, а који стигну након 15 часова у радним данима сматраће 
се примљеним до стране Наручиоца првог наредног радног дана и тада ће Наручилац сходно члану 20 ЗЈН  и 
извршити потврду о пријему пошиљке. 
 
 

18. Закључење уговора о јавној набавци 
 
Уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона. 
 
У случају из члана 112. став 2. Закона, наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити уговор о јавној набавци. 
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VI. Образац понуде за јавну набавку Р 5, „Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча“ 
Табела 6.1. 

Општи подаци о понуђачу 

Назив и адреса седишта:  
Порески идентификациони број (ПИБ) и 
матични број:  

Име особе за контакт:  

Адреса електронске поште (e-mail):  

Телефон и телефакс:  

Број текућег рачуна и назив банке:  
Проценат укупне вредности понуде који 
испоручује понуђач  
Лице овлашћено за потписивање 
уговора  
Начин подношења понуде 
(заокружити један од понуђених 
одговора) 

а) самостално;   
б) са подизвођачем;   
в) као заједничку понуду; 

Табела 6.2. 

Комерцијано-технички услови понуде 

Број понуде:  

Датум понуде:  

Рок важења понуде:  

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Рок плаћања за окончану ситуацију: 
Након преноса финансијских средстава из Буџета града 
Београда на рачун Наручиоца (у року од једног дана) 

Рок за извођење радова: 
Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 дана 
(календарских) уз организацију градилишта тако да 
минимално омета нормалне активности здравствене установе. 

Гарантни рок за изведене радове 
(минимум 24 месеца):  

Остало:  
 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, понуђач попуњава и Табелу 6.3. 
 

Табела 6.3. 
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Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    
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Општи подаци о подизвођачу/учеснику групе понуђача 1 

Назив и адреса седишта:  
Порески идентификациони број 
(ПИБ) и матични број:  

Име особе за контакт:  

Адреса електронске поште (e-mail):  

Телефон и телефакс:  

Број текућег рачуна и назив банке:  
Проценат укупне вредности понуде 
који испоручује понуђач  

 
Општи подаци о понуђачу/учеснику групе понуђача 2 

Назив и адреса седишта:  
Порески идентификациони број 
(ПИБ) и матични број:  

Име особе за контакт:  

Адреса електронске поште (e-mail):  

Телефон и телефакс:  

Број текућег рачуна и назив банке:  
Проценат укупне вредности понуде 
који испоручује понуђач  
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VII. Модел уговора 

 
Уговор 

Закључен између: 
1) Домa здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова бр.16 
кога заступа в.д. директора др Александар Стојановић, м.бр. 07036965, ПИБ 100123514, рачун 840-628661-
19, који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, Филијале Палилула, (у даљем тексту: 
Наручилац) 
и 
2) ____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
_________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 
________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ __________, 
рачун_____________________ код _________________________________ банке. (у даљем тексту: Извођач 
радова). 
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем/у заједничкој понуди, тај подизвођач/учесник заједничке понуде ће бити наведен и у уговору 
о јавној набавци. 
 
3) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 
____________________________ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 
________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ _______________, 
рачун________________________ код __________________________ банке. (Подизвођач/Учесник 
заједничке понуде). 
 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 
а) да је Наручилац, на основу позива за подношење понуда објављеног 16.09.2019. године на Порталу 
управе за јавне набавке Републике Србије и на интернет стараници http://www.dzpalilula.org.rs/, за јавну 
набавку радова Р 5, Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча, спровео поступак јавне набавке мале 
вредности, 
б) да је Извођач радова доставио понуду број _____________ од ___________2019. ,  која је заведена код 
наручиоца под бројем _____________ од ___________2019, године која се налази у прилогу уговора и његов 
је саставни део,                             (попуњава наручилац) 
в) да понуда Извршиоца у потпуности одговара опису у Прилогу број 1. из конкурсне документације и 
Обрасцу структуре цене који се налазе у прилогу уговора и представљају његов саставни део,  
г) да је Наручилац након фазе стручне оцене понуда и Одлуке о додели уговора изабрао понуђачеву понуду 
као најповољнију. 
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Члан 2. 
Предмет уговора је јавна набавка радова Р 5, Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча, према техничкој 
спецификацији датој у Прилогу бр. 1. из конкурсне документације.  

 
Члан 3. 

Уговорна цена радова из чл. 2. Уговора износи ________________ динара без ПДВ-а, односно 
_________________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 
       (попуњава наручилац) 

 
Члан 4. 

Плаћање по овом Уговору Наручилац ће извршити на основу  испостављене Привремене ситуације односно 
Окончане ситуације након извршене примопредаје радова без примедби Наручиоца и овере од стране 
Надзорног органа. (Уплата ће се извршити након преноса финансијских средстава из Буџета града Београда 
на рачун Наручиоца у року од  1 (једног) дана). 
 

Члан 5. 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредности уговора може повећати максимално 5% од укупне 
вредности првобитно закљученог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 6. 

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, понуђач у року од 1 (једног) дана од 
потписивања Уговора доставља сопствену бланко меницу прописно потписану и оверену, са копијом депо 
картона, копијом ОП обрасца, овлашћењем за попуну менице са клаузулом „неопозива, безусловна, 
наплатива на први позив и без права на приговор“  и потврдом о регистрацији менице.  

• Износ је 10% вредности уговора, 
• Рок важности је 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова; 

 
Члан 7. 

Као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, понуђач у року од 1 
(једног) дана од потписивања Уговора доставља сопствену бланко меницу прописно потписану и оверену, са 
копијом депо картона, копијом ОП обрасца, овлашћењем за попуну менице са клаузулом „неопозива, 
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор“  и потврдом о регистрацији менице.  

• Износ је 5% вредности уговора, 
• Рок важности је 30 дана дужи од уговореног гарантног рока. 

 
Члан 8. 

Извођач радова је дужан да благовремено проучи техничку документацију на основу којих се изводе 
радови. 
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За недовољно јасне детаље битне при извођењу радова, инвеститор је дужан извођачу радова 
благовремено обезбедити допунска објашњења. Објашњења се дају у писменој форми. Захтеви за 
објашњења и дата објашњења се уписују у грађевински дневник. 
 

Члан 9. 
Уколико извођач не достави средства финансијског обезбеђења из става 1. члана 6., члана 7., сматраће се да 
је одустао од закључења уговора. 
 

Члан 10. 
Наручилац  ће обавестити Извођача радова о дану и термину увођења у посао. 
 
Под увођењем у посао, у смислу претходног става, сматрају се предаја простора за извођење 
радоваизвођачу радова, разјашњење свих детаља техничке документације, усвајање Динамичког плана 
радова синхронизованог са техничком слуђбом Наручиоца иотварање Грађевинског дневника од стране 
Одговорног лица Извођача радова и Надзорног органа. 
 

Члан 11. 
Извођач је дужан да уговорене радове изведе  у року не дужем од 30 календарских дана од дана увођења у 
посао. 
 

Члан 12. 
Извођач је дужан да за сав уграђени материјал достави Наручиоцу одговарајући атест.  
 

Члан 13. 
Извођач је дужан да достави Наручиоцу Решење о одређивању  Одговорног лица са Лиценцом и потврдом 
о важењу лиценце. 
 

Члан 14. 
Наручилац Решењем именује Стручни надзор над радовима који ће у име Наручиоца вршити контролу 
квалитета радова и употребљеног материјала,  ток и организацију радова и оверавати испостављене 
Ситуације извођача радова. Наручилац ће доставити решење о именовању надзорног органа са 
одговарајућом лиценцом и потврдом о важењу лиценце који ће у његово име вршити овај Стручни надзор. 
 

Члан 15. 
Извођач је дужан да поступи по свим основним примедбама и захтевима Стручног надзора и Наручиоца. 

 
Члан 16. 

Уколико се утврди да поједини радови не одговарају потпуно уговореном квалитету, али да се и поред тога 
могу примити, наручилац има право на одговарајуће умањење уговорене цене. 
 

Члан 17. 
Гаранција за изведене радове износи ________ месец-и од примопредаје радова (минимум 24 месеца). 
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Члан 18. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив наручиоца, отклони о свом трошку све 
мане које се односе на квалитет радова, одн. које су настале због употребе материјала, који не одговара 
уговореној намени и квалитету. 
 
Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су последица нестручног руковања и употребе, одн. 
ненаменског коришћења одређених просторија. 
 

Члан 19. 
Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног члана ни у року од 3 дана од дана пријема 
поновљеног писменог позива и не изврши ту обавезу у примереном року, наручилац је овлашћен да за 
настале трошкове искористи финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року из члана 
9. став 2. овог уговора. Наручилац је дужан да поступа  пажњом доброг привредникa. 
 

Члан 20. 
Извођач је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу у које 
уписује податке одређене републичким прописима. Такође је дужан да устроји књигу инспекције и да је 
чува на месту извођења радова. 
 
Извођач је дужан да о налазу инспекције у вези са радовима које изводи писмено обавештава наручиоца 
ради заједничког или појединачног извршавања налога инспекцијских органа. После коначног обрачуна, 
извођач предаје наручиоца грађевинску и инспекцију књигу. 
 

Члан 21. 
Извођач има право на продужење уговорног рока ако је у извршењу радова у том року био 

спречен ванредним догађајима који се нису могли предвидети у време закључења Уговора. 

Ванредним догађајима сматрају се нарочито: 

1. природни догађаји који се сматрају вишом силом (поплаве, земљотреси и друго); 
2. изненадне и осетне несташице материјала на тржишту; 
3. мере државних органа; 
4. вишкови  радова  који  прелазе  2%  од  количине  предвиђених  инвестиционо-техничком 

документацијом и најмањи радови; 
5. закашњење у увођењу у посао. 

 
Члан 22. 

Ако извођач закасни са извођењем радова или са предајом објекта, дужан је да за сваки дан закашњења 
плати наручиоцу уговорну казну у висини једног промила дневно од уговорене цене. 
 
Делимично извршење или предаја радова у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне 
казне. 
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Члан 23. 
Извођач не плаћа уговорну казну ако докаже да није крив за закашњење у извођењу или предаји изведених 
радова. Извођач ће платити само део уговорне казне који је сразмеран његовој кривици, ако докаже да је 
само делимично крив за закашњење. 

 
Члан 24. 

Ако је наручилац због закашњења извођача у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету, која 
је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, одн. поред 
уговорне казне може захтевати и разлику од пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете 
наручилац мора да докаже. 
 

Члан 25. 
Извођач фактурише изведене радове путем оконачне ситуације и испоставњена ситуација мора бити у 
складу са уговорном ценом и извршеном количином радова. У грађевински дневник уписују се имена лица 
која су од стране наручиоца и извођача овлашћена да у њихово име потписују ситуације. 
 

Члан 26. 
Наручилац ће извођачу исплатити оконачну ситуацију – обрачун изведених радова након пријема записника 
о примопредаји радова и након преноса (у року од једног дана) финансијских средстава из Буџета града 
Београда на рачун Наручиоца. 
 

Члан 27. 
Примопредају радова врши мешовита комисија састављена од представника извођача радова, 
представника наручиоца (надзорни орган ) и представника фирме која је вршила израду пројекта 
(одговорни пројектант). 
Мешовита комисија се именује решењем. 
 

Члан 28. 
Сматра се да су извршени адекватно, квалитативно и квантитативно уговорени радови, када мешовита 
комисија сатављена од одређеног броја представника Наручиоца и Извођача радова у месту испоруке 
изврши примопредају уговорених радова што се потврђује записником о примопредаји. 
 

Члан 29. 
Записником о примопредаји се констатује, да ли је извођач извршио своју обавезу у погледу обима, врсте и 
квалитета радова, као и у погледу рокова за извођење радова и то најдуже у року од три дана. Записиник 
потписују овлашћени представници наручиоца и извођача. 
 

Члан 30. 
Извођач је дужан да по завршеним радовима повуче из просторија своје раднике, уклони преостали 
материјал, опрему и средства за рад, очисти просторије од отпадака које је направио (шут). 
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Члан 31. 
Наручилац може раскинути овај уговор, ако је заостајање у извођењу радова, који су предмет уговора такво 
да може довести у питање њихово извођење. 
Због заостајања у извођењу радова, наручилац може раскинути уговор само ако је до заостајања дошло 
кривицом извођача и ако је претходно оставио извођачу накнадни припремни рок за извођење радова са 
којима је извођач у доцњи, па их овај не изведе ни у том накнадном року. 
 
Накнадни рок не оставља се једино кад извођач изјави да неће или да не може да изведе уговорене радове. 
 

Члан 32. 
Извођач може да раскине уговор: 
1. ако наручилац не изврши своје уговорне обавезе (само ако се ради о таквој обавези чије неизвршење не 
омогућава или знатно отежава извођење радова 
2. ако је претходно оставио наручиоцу накнадни рок да изврши своје уговорне обавезе, па их овај не изведе 
ни у том накнадном року. 

 
Члан 33. 

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни. У тој изјави мора бити 
означено по ком основу се уговор раскида. 
 

Члан 34. 
У случају раскида уговора или обуставе радова, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора, одн. обуставу радова. 
 

Члан 35. 
Сви спорови који настану из овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно. 
Уколико спорови не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 
 

Члан 36. 
На све што није регулисано члановима  овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим 
односима и Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 37. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка припадају сваком 
уговарачу. 
 

За Наручиоца:  За Извршиоца: 
   
Др Александар Стојановић, 
в.д. директора 
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VIII. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 
 

Предмет набавке: Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча 

Редни број јавне набавке: Р 5 

Рб. Oпис: 
Јед. 

мере 
 

Кол. 

Цена за 
јединицу 
мере без 

ПДВ-а 

ПДВ 
стопа % 

Цена за 
јединицу 

мере са ПДВ-
ом 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

 

Опште одредбе 
Пре извођења све мере проверити на лицу места 
Никакве измене на тендерској документацији нису дозвољене без сагласности назорног органа. 
 
Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: 
одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за 
извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној 
позицији није другачије условљено. 
 
Технички услови за извођење радова на рушењу и демонтажи  
Предмер радова на рушењу и демонтажи урађен је на бази снимања постојећег стања. 
У време израде предмера радова објекат је у функцији, тако да се детаљнији описи позиција могу очекивати тек по почетку демонтажа. 
Све демонтаже и рушења се морају извршити пажљиво. Рушења морају бити изведена прецизно, на што „мирнији“ начин (сечење резним 
алатом). 
Материјал настао приликом рушења – шут, се одвози на градску депонију. 
Све одредбе ових техничких услова сматрају се саставним делом описа сваке позиције рачунског дела пројектне документације (предмера 
и предрачуна радова). 
Предвиђене радове треба извести према плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, важећим техничким прописима, 
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Предмет набавке: Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча 

Редни број јавне набавке: Р 5 

Рб. Oпис: 
Јед. 

мере 
 

Кол. 

Цена за 
јединицу 
мере без 

ПДВ-а 

ПДВ 
стопа % 

Цена за 
јединицу 

мере са ПДВ-
ом 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

важедим стандардима, као и упутству надзорног органа. 
Јединичном ценом сваке позиције трошкова обухватити све потребне елементе за њено формирање, тако да оне у погодбеном 
предрачуну буду 
коначне и то: 
Рад 
Вредност радова обухвата сав главни и помоћни рад свих потребних операција било које позиције предрачуна, сав рад на унутрашњем и 
спољашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав рад око заштите изведених радова за време извођења. 
Помоћне конструкције: 
Све врсте скела без обзира на висину и облик улазе у јединичну цену посла за које су потребне, да не би ометале нормалан ток радова, а у 
цени се такође рачунају демонтажа скела на градилишту. Јединична цена обухвата обавезне ограде, заштитне надстрешнице, прилазе и 
сл. Одговарајуда позиција радова ценом обухвата платформе патосе, амортизацију скеле и помоћних конструкција за претпостављено 
време итд. 
Остали трошкови и дажбине 
На јединичну цену радне снаге извођач радова зарачунава свој фактор који се формира на бази постојећих прописа и инструмената као и 
сопственим особеним начином привређивања извођача радова (разни порези, камате, такса, осигурање, зарада, фондови, основна 
срества, плате и тд). 
Поред тога фактором извођач обухвата следеде радове који му се неде посебно пладати било као предрачунске ставке или накнадни рад 
и то: 
 
- све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника и заштиту на објекту и околине, 
- заштите постојећег зеленила на градилишту, 
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Предмет набавке: Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча 

Редни број јавне набавке: Р 5 

Рб. Oпис: 
Јед. 

мере 
 

Кол. 

Цена за 
јединицу 
мере без 

ПДВ-а 

ПДВ 
стопа % 

Цена за 
јединицу 

мере са ПДВ-
ом 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

- трошкове рада механизације или најамнине позајмљене ако није из сопственог погона, 
- сва обележавања пре почетка радова и касније при извођењу, 
- чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом смеда, шута и отпадака, 
- уређење грађевинског земљишта и простора око објекта које је коришдено за градилиште, без остатака материјала, отпадака, трагова 
прекопавања и трагова помодних зграда, 
- обезбеђење услова за ускладиштење материјала и алата, 
- уколико дође до евентуалних оштећења елемената који нису предвиђени за рушење или демонтажу, извођач је у обавези да пре 
наставка радова отклони недостатке, односно поправи оштедења о свом трошку. 
Извођач носилац главних радова мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоди, ангажовања рада, материјала, 
алата. 
Сви ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви додатни трошкови. Посебно обратити пажњу 
на синхронизацију извођења позиција предвиђених овим предмером радова и позиција демонтажа предвиђених предмерима демонтаже 
инсталација. 
 
Мере и обрачун 
Мера и начин обрачуна радова дат је у свакој појединачној позицији. Остало 
Сви радови морају бити изведени по важећим техничким, прописима, солидно, савесно и квалитетно. 
Сав остали рад и обавезе, који нису поменути регулишу се у духу Закона о планирању и изградњи објеката и осталих прописа који 
регулишу ту материју, важећих стандарда и просечних норми у грађевинарству. 
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Рб. Oпис: 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

Напомена: 
Уколико инвеститору и извођачу радова ови услови не одговарају у својим појединим 
одредбама због тржишних и других разлога, онда де се измене и допуне регулисати приликом склапања уговора о грађењу, а на основу 
постојећих прописа. 
 
Грађевинску књигу и грађевински дневник Извођач ће водити на основу постојећих законских прописа, свакодневно уписујући потребне 
податке, које ће представник Инвеститора свакодневно прегледати и оверавати својим потписом на свакој страни. 
 
Сви радови се морају извести са свим потребним конструктивним деловима потпуно беспрекорно по детаљима произвођача материјала и 
правилима струке. 
 
До предаје објекта Инвеститору Извођач одговара апсолутно за све на њему и у случају какве штете или квара дужан је о свом трошку све 
довести у исправно стање. 
 
Извођач је дужан да на градилишту постави за све време изградње висококвалификованог и искусног стручњака који ће одговарати за 
стручну контролу и тачно извршење свих обавеза Извођача. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

I 

РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖЕ 

Пре рушења зидова претходно демонтирати сву електро галантерију (прекидаче и утичнице) и на местима где је неопходно извршити 
сечење и евентуално вађење струјних каблова. 
Током радова ивођач је у обавези да омогући приступ објекту и несметани рад Здравствене станице. 

Напомена: 
У цену радова обрачунат утовар и одвоз шута и осталог материјала на депонију коју одреди надзорни орган, даљине до 30км, на 
званично отворену градску депонију у Винчи или локацију по налогу Инвеститора. 
Сав демонтирани материјал прво се предаје Инвеститору записнички, а потом Инвеститор за део или сав материјал даје налог за одвоз 
на градску депонију. 
 

1.1. 

Обијање малтера са 
унутрашњих зидова - нише у 
зиду. Обити матер и кламфама 
очистити спојнице до дубине  2  
цм.  Површине  опека  очистити  
челичним четкама  и  опрати  
зидове  водом.  Шут  прикупити, 
изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м2 обијене 
површине. 

м2 3,43  / /  / 
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1.2. 

Пажљива демонтажа и рушење 
прага од ламинатне 
облоге  на  улазу  у просторију  
архиве.  Површину испод прага 
очистити и одпрашити. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на 
камион и одвести на градску 
депонију. 
Обрачун по ком обијеног прага. 
Дужина прага 
90цм, ширина 25цм. 

Ком 1  / /  / 

1.3 

Пажљива  демонтажа  
постојећих  плафонских  флуо 
светлећин тела са демонтажом 
напојне мреже са одлагањем  у  
просторијиу  коју  одреди  
инвеститор. 
Демонтирану   опрему   
транспортовати,   пренети   и 
одложити   привремено   у   
просторијиу   коју   одреди 
инвеститиор. Електо галантерија 
- светиљке се касније поново 

Ком 4  / /  / 
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Јед. 

мере 
 

Кол. 

Цена за 
јединицу 
мере без 

ПДВ-а 

ПДВ 
стопа % 

Цена за 
јединицу 

мере са ПДВ-
ом 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

монтира на омалтерисан и 
обојене плафоне и повезује  на  
инсталације.  Обрачун  по  ком  
са транспортом и поновном 
уградњом и повезивањем на 
мрежу. 

УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖЕ (I)  / 

II 

  
ЗИДАРСКИ РАДОВИ  
 
Општи опис: 
Материјал  употребљен  за  зидање  мора  бити  првокласан  и  мора  одговарати  релевантним  СРПС стандардима. 
опека и остали опекарски производи: Б.Д1.011 до Б.Д1.015/79 , Б.Д1.022 и Б.Д1.030/79 , Б.Д1.016 и Б.Д1.017/84 
креч: Б.Ц1.020/81 
цемент: Б.Ц1.009 и Б.Ц1.011/82 
песак: Б.Б8.040/82 и Б.Б8.042/84 
гипс: Б.Ц1.030 
Вода која се употребљава за справљање малтера мора бити чиста, без икаквих органских састојака који би могли штетно да утичу на 
квалитет малтера, и мора одговарати одредбама СРБС-а У.М1.058. Израда мора бити стручна, са квалификованом радном снагом и у 
свему према важећим техничким прописима и просечним нормама у грађевинарству. 
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Кол. 

Цена за 
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мере без 

ПДВ-а 

ПДВ 
стопа % 

Цена за 
јединицу 

мере са ПДВ-
ом 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

Зидање опеком вршити тачно по плану, са правилним везама у потпуно хоризонталним редовима без ситних комада мањих од 1/4 
опеке, с тим да се изломљене опеке и комади не смеју стављати једно до другог у зид. Вертикалне и хоризонталне спојнице морају 
бити потпуно испуњене малтером, тј. без шупљина. Малтер у спојницама не сме бити дебљи од д=10 мм. Спољне фуге оставити празне 
до дубине од 15-20 мм ради боље везе малтера при малтерисању зидова. Исцурели малтер из спојница окресати мистријом док је још  
свеж. 
Повезивање обзида са унутрашњим зидовима вршити у сваком другом реду бетонсим гвожђем у ∅ 
у сваком другом реду наизменично на међусобном хоризонталном размаку до маx 50 цм. 

У висини изнад врата на цца 2,05 м од пода, код зидова дебљине д=12 цм израдити армиранобетонски серклаж висине  h=150 мм , од 
бетона класе МБ30, армиран са ±2 ∅8и узенгијама U∅ 6/120 мм. 
 
За зидање фасадних зидова фасадном опеком која се не малтерише употребити само одговарајућу опеку оштрих, правих и паралелних 
ивица, и уједначене боје 
Сву унутрашњу столарију уградити сувом монтажом. 
Приликом зидања на великој температури опеку квасити - замакати је у воду. Код зидања у цементном малтеру опеку увек обавезно 
квасити. 
Јединичном ценом обухваћени су сав рад, материјал, нормалан растур материјала, алат, спољашњи и унутрашњи транспорт, покретне 
зидарске скеле, зарада, сви доприноси и дажбине. 
Отвори за врата, прозоре и преграде одбијају се од кубатуре зидања комплетно са надвратном и натпрозорном гредом, с тим што 
прозорски зупци улазе у кубатуру зидања по целој дебљини зида, по мерама уписаним у плану. 
 
Малтер за малтерисање мора одговарати одредбама СРПС-а У.М2.002 и У.М2.012/68. 
Пре почетка малтерисања спојнице зидова очистити и издубити до дубине од 1,5 цм ради бољег пријањања малтера. Зидови морају бити 
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Кол. 
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јединицу 
мере без 

ПДВ-а 

ПДВ 
стопа % 

Цена за 
јединицу 

мере са ПДВ-
ом 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

чисти и суви, односно добро наквашени код малтерисања цементним малтером. 
Све бетонске површине, било да су ливене или зидане, без обзира да ли је у одговарајућој позицији наглашено, морају се претходно 
испрскати ретким цементним малтером, што се неће посебно плаћати већ улази у цену позиције. 
 
Малтерисање извршити у два слоја укупне дебљине 2,0 до 2,5 цм и то: 
- први слој радити од малтера справљеним са грубим, оштрим просејаним песком, и 
- други - завршни слој од малтера са финим песком након што се први груби слој добро осуши. За израду другог - завршног слоја малтер 
мора бити просејан кроз густо сито. 
 
Површине после малтерисања морају бити равне и глатке, без таласа, удубљења или испупчења. Ивице могу бити праве и оштре или мало 
заобљене - оборене, по захтеву пројектанта, а углови на саставу зидова и зидова и плафона оштри и прави. 
У свему осталом важе општи услови за извођење грађевинских радова и општи услови за зидарске радове. 
Ценом свих позиција обухватити и потребну скелу, која се неће одвојено плаћати. 
Обрачун се врши по м2 стварно омалтерисаних плафона и зидова по одбитку отвора, према важећим просечним нормама у 
грађевинарству 
 

2.1. 

ЗАТВАРАЊЕ УНУТРАШЊЕГ
 ОТВОРА ГИПСОМ 
Набавка и монтажа преградног 
монтажног зида за затварање 
потојећег отвора у просторији 
амбуланте од стандардних гипс- 
картонских плоча систем Кнауф, 

М2 3,52  / /  / 
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јединицу 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

Ригипс или еквивалентно. 
Укупна дебљина зида д=10цм. 
Преградни зид са једноструком 
металном потконструкцијом од 
челичних поцинкованих ЦW и 
УW профила 50мм. Зид је 
неносив, (осни размак ЦW 
профила 60цм). Изолациони 
слој од минералне вуне 
дебљине 50мм. 
Преграде се састоје од  
следећих слојева: 
-стандардне гипс картонске 
плоче типа ГКБ или 
еквивалентно д= 2x1,25цм 
-челична потконструкција 
дебљине 0.6 мм са испуном од 
минералне вуне д=5,0цм 
(λД=0.038 W/мК) 
-стандардне гипс картонске 
плоче типа ГКБ или 
еквивалентно д= 2x1,25цм 
Спо са околним зиданим 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

зидовима и бетоским надвојем 
у свему према детаљима и 
препорукама произвођача 
система. За стабилност зида 
одговара извођач. 

2.2. 

ЦЕМЕНТНА КОШУЉИЦА КАО 
ПОДЛОГА ЗА 
ПОД д=5цм 
Израдити и евентуална 
поправка рабиц цементне 
кошуљице на местима 
предвиђеним пројектом као 
подлогу за под од керамике, 
д=5цм од цементног малтера у 
размери 1:3. Естрих рабицирати 
арматурном мрежом Q 84 
постављеном обавезно у 
средини слоја. Цементни естрих 
извети у нагибу 0.5% ка 
сливницима са континуланим 
нагибом површина без икаквих 
одступања. У просторијама 
површина већих од 

M2 56.21  / /  / 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

9,0м2, извести дилатационе 
разделнице на максимум 
удаљењу 3,0м у оба правца. 
Обрачун по м2 стварно 
изведене површине. 

2.3 

МАЛТЕРИСАЊЕ УНУТРАШЊИХ 
ЗИДОВА 
Набавка материјала, транспорт 
и малтерисање унутрашњих 
зидова од блокова, опеке и 
армирано бетонских површина 
машинским кречно - цементним 
малтером минималне дебљине 
15мм, класе ЦС И. Пре 
малтерисања одпрашити 
подлогу и очиститси од масноће 
а трошне делове одстранити. 
Све рупе и канале попунити 
малтером два до три дана пре 
почетка малтерисања. 
Јако   упојне   површине   
наквасити   водом   пре 
малтерисања,  а  слабо  упојне   

M2 98.52      
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

глатке  површине (бетон) 
припрменити основним 
премазима у свему према 
техологији произвођача готовог 
матера. Малтерисање   радити   
преко   металних   вођица   уз 
нивелацију и контролу дебљине 
слоја. Углове ојачати 
поцинкованим металним 
угаоницама. 
Спојеве зиданих и бетонских 
зидова и површина ојачати 
акрилном рабиц мрежом у 
ширини од минимум 30цм. 
Машински малтер нанети у 
равномерним слојевима одоздо 
ка горе до постизања 
одговарајуће дебљине. Вишак 
матера одстраниат, а површину 
равнати алуминијумским 
равњачама. 
Завршна обрада заглађивањем 
површина. Технологија 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

припреме подлоге и израде у 
свему према упутству изабраног 
проивођача малтера. 
 
Омалтерисане површине морају 
бити равне, без прелома и 
таласа, а ивице оштре и праве. 
Малтер квасити да не дође до 
брзог сушења и ''прегоревања''. 
У цену улази радна скела. 
Обрачун по м2 омелтерисана 
површине, одбијање отвора 
према нормативима. 

2.4 

МАЛТЕРИСАЊЕ ПЛАФОНА 
Набавка материјала, транспорт 
и малтерисање плафона од 
армирано-бетонских површина 
машинским кречно-цементним 
малтером минималне дебљине 
15мм, класе ЦС И. Пре 
малтерисања одпрашити 
подлогу и очиститси од масноће 
а трошне делове одстранити. 

M2 56.21      
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Све рупе и канале попунити 
малтером два до три дана пре 
почетка малтерисања. 
Јако   упојне   површине   
наквасити   водом   пре 
малтерисања,  а  слабо  упојне  
глатке  површине (бетон) 
припрменити основним 
премазима у свему према 
техологији произвођача готовог 
матера. Малтерисање   радити   
преко   металних   вођица   уз 
нивелацију и контролу дебљине 
слоја. Углове ојачати 
поцинкованим металним 
угаоницама. 
Спојеве зиданих и бетонских 
зидова и површина ојачати 
акрилном рабиц мрежом у 
ширини од минимум 30цм. 
Машински малтер нанети у 
равномерним слојевима до 
постизања одговарајуће 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

дебљине. 
Вишак матера одстраниат, а 
површину равнати 
алуминијумским равњачама. 
Завршна обрада заглађивањем 
површина. Технологија 
припреме подлоге и израде у 
свему према упутству изабраног 
проивођача малтера. 
Омалтерисане површине морају 
бити равне, без прелома и 
таласа, а ивице оштре и праве. 
Малтер квасити да не дође до 
брзог сушења и ''прегоревања''. 
У цену улази радна скела. 
Обрачун по м2 омелтерисана 
површине, одбијање отвора 
према нормативима. 
 

         

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ (II)  / 
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III 

  

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
 
Општи опис: 

Сви изолатерски радови морају се извести стручно и квалитетно а у свему према пројекту, техничким условима , детаљима, важећим 
техничким прописима и SRPS стандардима. 
- Парна брана – битуменске траке СРБС У.М3.232 
- Минерална вуна (МW) према СРБС ЕН 13162 
- Еластичност естриха (звук)СРБС У.Ј6.087 
- Експандирани полистирен (ЕПС) према СРБС ЕН 13163 
- Екструдирана полистиренска пена (XПС) према СРБС ЕН 13164 
- Хидроизолације  кровова,  подова  на  тлу  и  зиду  у  тлу  треба  извести  према  захтевима  из  СРБС У.М3.224, 227, 229, 230, 231, 234, 
240, 242, 300. 
За извођење изолатерских радова мора се ангажовати квалификована радна снага и одговарајући алати, и набавити и прописно 
складиштити пре употребе, материјали, који одговарају техничким прописима, нормативима и стандардима. 
Само ови радови који су изведени прописно и у квалитету који је прописима и пројектом предвиђен и захтеван или уобичајено 
очекиван, узеће се у обрачун. 
 
Обавезе извођача 
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Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале које намерава да набави и употреби при 
извођењу својих радова, атести морају бити издати од стране установа овлашћених за ову врсту радова, и не смеју бити старији од 
једне године почев од дана издавања атеста до дана када је извођач отпочео са извођењем ових радова на објекту. За оне материјале 
који нису дефинисани важећим стандардима извођач је дужан да прибави атесте који адекватно одговарају својој намени. 
 
Почетак и завршетак изолатерских радова обавиће се према динамици градилишта, а извођач је обавезан да учествује у изради исте, 
као и да обезбеди да о свему претходно и благовремено буде обавештен надзорни инжењер. 
Пре почетка извођења изолатерских радова мора се извршити провера исправности изведених грађевинских, занатских и других 
радова који би могли утицати на квалитет изолација. 
Пре наношења изолација, површине које се изолују морају бити брижљиво поравнате, добро очишћене и потпуно суве. Код 
хидроизолација, сви премази (хладни или врући морају бити изведени са потпуним прекривањем површина, без мехурића, изведени 
према стандардима и упутству произвођача, добро спојени, било да се спајање врши лепљењем или варењем. 
Извођач је у сваком случају дужан да упозори пројектанта и наручиоца, пре подношења понуде, на евентуалне недостатке у детаљима 
и извођачким плановима, који могу утицати на квалитет радова и сигурност објекта и у договору са њима да изврши потребне измене 
и то пре почетка извођења изолатерских радова. 
Све уговорене позиције изолатерских радова изводиће се према пројекту и пројектантским упутствима, детаљима и појединачним 
описима радова датих уз сваку позицију на основу чега извођач ради своје детаље за извођење и описе технолошких и поступака 
заштите већ урађеног посла или фаза позиција радова, који су предмет увида надзорног инжењера и пројектанта, али уз пуну 
сопствену професионалну и легалну одговорност, уколико их пројектант или наручилац радова писмено прихвате као боље решење од 
онога које је индицирано у пројекту и описима из пројекта. 
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Сви радови чије би упоредно или касније извођење стварало могућност оштећења изолација, морају се извести пре постављања 
изолације. Сви материјали који се употребљавају за израду хидроизолације, термоизолације и звучне изолације морају бити 
квалитетни и морају задовољити тражене услове прописане у СРПС стандардима. За њих морају постојати атести као и додатна 
објашњења и упутства о начину уграђивања. 
Сви материјали предвиђени за уграђивање морају бити у сваком погледу исправни. 
Неисправни материјали (оштећени, слепљени или који нису одговарајућег, прописаног квалитета) не смеју се складиштити, нити 
држати на градилишту, нити уграђивати. 
Изолатерски радови морају бити изведени тако да поједини делови и слојеви изолације, као и целокупне завршене позиције, морају у 
потпуности одговарати својој намени, захтевима доброг квалитета, сигурности и дуготрајности. 
Приликом израде хидроизолације, морају се ефикасно изоловати сви продори кроз зидове и подове и да се успоставе 
водонепропустне везе са другим материјалима и другим изведеним грађевинским елементима са којима хидроизолација долази у 
контакт. 
 
Поред зидова и других вертикалних површина, хидроизолацију уздићи мин. 20цм по висини зида мерено од основе. 
Слојеви изолације не смеју се полагати на бетонску подлогу, ако у бетону није завршен процес везивања и очвршћавања, а влажност 
подлоге мора бити у складу са захтевима пројектованог материјала и препорукама призвођача. 
Извођење радова 
Основни премаз изводи се хладним и течним материјалом, како би премаз што боље пенетрирао у поре и у најситније шупљине у 
подлози. 
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Ако је површина подлоге јако рапава, онда је потребно да се основни премаз нанесе из два до три пута, док сушење основног премаза 
под нормалним условима траје три до четири сата. 
Код хладног премаза и ако је ваздух засићен влагом ово сушење траје и до двадесетчетири сата. Потребно је да се сваки слој основног 
премаза добро осуши пре него што се почне наношење следећег слоја. 
Основни премаз се може наносити и на влажну подлогу, ако се употребљавају материјали на бази емулзије. Под влажном подлогом 
подразумевају се оне површине које су услед атмосферских утицаја површински навлажене. Површинска влажност од атмосферских 
вода испари и осуши се заједно са водом из емулзије, па се на такав основни потпуно суви премаз може нанети предвиђена изолација. 
 
Проквашене и мокре површине (локве воде) нису погодна подлога за премазе. На таквим местима основни премаз не може да продре 
у подлогу и одлепиће се од површине на коју је нанет и, осим тога, постоји потенцијална опасност да се премаз емулзије, услед већег 
процента воде, распадне на саставне делове тј. на битумен и воду. 
Уколико су површине на које се наноси основни премаз на бази емулзија потпуно суве, пре наношења основног премаза треба их 
навлажити. 
Изолације са изолационим тракама од ПВЦ-а, полиизобутитилена и слично морају се изводити са обученом радном снагом и све 
радити према упуту произвођача. 
 
Гарантни рок 
Гарантни рок за све уговорене позиције изолатерских радова, осим за термо и хидро изолацију равних кровова, одређује се по 
важећим законским прописима. 

 
 
 
 

 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 5  ǀ страна 43 од 66 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 
III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: jаvne.nabavke@dzpalilula.org.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

Предмет набавке: Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча 

Редни број јавне набавке: Р 5 

Рб. Oпис: 
Јед. 

мере 
 

Кол. 
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ПДВ 
стопа % 

Цена за 
јединицу 

мере са ПДВ-
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Укупна цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

Обрачун 
Јединичне цене обухватају вредност материјала који се уграђује, укључујући и отпадак који се ствара приликом кројења, израду, 
транспорт и уградњу, помоћни материјал, радну снагу, услуге грађевинске механизације, утрошак погонске електричне енергије и 
плина и друго. 

Обрачун по м2 или м1 све по просечним нормама у грађевинарству. 
 

3.1 

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА 
ПРОСТОРИЈА 
Набавка материјала, транспорт 
и израда хидроизолације 
подова у просторији 
двослојном 
полимерцементном 
хидроизолацијом (типа као 
Сикаластик 150 или 
еквивалентно). Површине 
очистити од металних и других 
оштрих предмета, ивице и 
углове заоблити. Систем 
обухвата: 

M2 56,21 

 

/ /  / 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

1. Подлога цементна 
кошуљица. СикаЛастиц 150 или 
еквивалентно - 
двокомпонентни, еластични, 
микро армирани, полимер 
модификовани цементни 
малтер за еластичну цементну 
хидроизолацију. Изолацију 
нанати у два слоја, глетером или 
четком. Отпорност на притисак 
воде 10 бара позитиван и 2 бара 
негативан притисак. 
2. Сикадур-31 или 
еквивалентно, епоксид за 
обраду продора - дво 
компонентни водонепропусни 
малтер за лепљење на бази 
епоксидне смоле без 
разређивача, као малтер за 
лепљење или кит за 
поравњање на бетону. 

3. По обиму зидова и у гловима 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

где се подиже хидроизолација 
(висину подизања до 20цм уз 
обимне зидове) поставља се се 
ојачање хидроизолације у углу 
са еластична хидроизолациона 
трака са полиестерском 
мрежицом - Сика Сеал Тапе или 
еквивалентно. Траку поставити 
преко холкела са минималним 
радијусом р=3цм. 
 
Изолацију поставити у свему 
према пројекту, детаљима и 
упутствима произвођача. 
Хидроизолацију подићи уз 
обимне зидове мин. 20цм, а спој 
вертикалне и хоризонталне 
хидроизолације додатно ојачати 
еластичном мрежицом што је 
обухваћено ценом. Позицијом 
обухватити и обраду прага у 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

зони улаза. 
Обрачун по м2 хоризонталне 
пројекције, а у свему према 
опису. 

3.2 

ПРЕСЕЦАЊЕ КАПИЛАРНЕ ВЛАГЕ 
Набавка материјала, транспорт 
и израда баријере за 
пресецање капиларне влаге у 
зидовима инектирањем пасте у 
систему СикаМур–
ИњецтоЦреам-100 или 
еквивалентно. 
У зидовима од опеке или блока 
на висини маx 15цм од нивоа 
постојећег пода извршити 
бушење хоризонталних рупа, 
директно у слој малтера, 
пречника фи12мм на 
медјусобном растојању измедју 
центра рупа до 120мм, дубина 
дна рупе маx 40мм од супротне 

M 31.59 

 

/ /  / 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

стране зида. 
Пре пуњења инекционом 
смешом 
рупе отпрашити сувим ваздухом 
из компресора. Ињекцину пасту 
нанети убризгавањем у 
предходно избушене рупе 
(отворе)  на  зиду,  коришћењем  
ручног  пиштоља. Финално 
затварање рупа одговарајућим 
малтерима. Позицију извести у   
свему   према упутствима и 
детаљима производјача 
система. Обрачун  по  м1  
комплет  израдјене  баријере  за 
пресецање капиларне влаге. 

3.3 

ХОРИЗОНТАЛАНА 
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА У ПОДУ 
Набавка материјала, транспорт и 
постављање термоизолације 
преко постојеће пологе пода у 
слоју песка д=1-2цм за 
нивелацију пода. 

M2 56.21 

 

/  / / 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

Термоизолација од плоча 
екструдираног полистирена типа 
Аустротхерма ЕПС Т 650 или 
еквивалентно д=5цм. Обрачун 
по м2, комплет са равнајућим 
слојем песка. 

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ (III)  / 

IV 

 
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
Општи опис: 
Ови општи услови су саставни део описа по појединим позицијама радова и односе се на облагање подова подним облогама у 
унутрашњости објекта. Радови се морају извести стручно, квалитетно и прецизно а у свему према Техничким условима за извођење 
радова при полагању подних облога и у складу са СРПС стандардима. 
Материјал 
Сви материјали за облагање подова морају бити квалитетни и морају испуњавати услове из важећих националних стандарда, о чему 
извођач доставља атест. 
Извођење  
Подлога за подне облоге мора бити квалитетна и прилагођена за одговарајућу врсту подне облоге. 
Подлога мора бити тако изведена тако да испуњава све услове квалитета према прописима. 
Температура ваздуха у просторијама у којима се врши облагање подова не сме бити мања од +15 °C. 
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Извођач радова је дужан да пре почетка радова прегледа подлогу, констатује недостатке и о свему обавести наручиоца и надзорног 
органа. Извођач је дужан да изврши фино чишћење и припреми подлогу за извођење подополагачких радова, чишћење подлоге од 
грубих нечистоћа, шута и гипса, остатка боје и сл.обавеза је наручиоца радова. Извођач радова је дужан дам испита квалитет подлоге и 
да евентуалне примедбе достави наручиоцу посла. Подлога мора бити чврста (без пукотина и оштећења), равна (без већих улегнућа), 
сува (не може садржати више од 3% влаге) и чиста (да нема на површини механичких нечистоћа и масноћа). Температура у просторији 
мора бити најмање +15°C. 
За изравњавање мањих неравнина употребити одговарајући материјал – масу за изравнање, а препоручује се ради уштеде лепила 
изравнавање свих површина и све се не плаћа посебно. Посебно обратити пажњу на рок трајања масе и у свему се придржавати 
упуства произвођача исте. 
Обрачун количина и мерење 
Обрачун количина се врши према јединицама мера назначеним у предрачуну радова са мерењем стварно изведених радова. 
Јединичном ценом обухваћен је сав рад, спољашњи и унутрашњи транспорт, и испорука потребног везног, уградбеног и помоћног 
материјала, давање узорака и атеста, мање поправке подлоге, потребна покретна скела, алати, заштита изведених радова од 
оштећења до предаје наручиоцу, чишћење, и све остале законске дажбине. 
 
 

4.1. 

ПОДНА  ОБЛОГА ОД ЛАМИНАТА 
 
Набавка материјала, транспорт 
и постављање подне облоге 

M2 56.21  / /  / 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

ламинат, Класа 32, д=8мм, за 
средње оптерећење, по избору 
инвеститора. 
Ламинатна подна облога 
поставља се као пливајући под. 
Ламинат мора да буде јак, 
трајан и високопресован,а носач 
плоча високе густине , ХДФ , 
ивице импрегниране и са нутом 
и федером. 
Подну облогу унети, 
распаковати и оставити 24 часа 
да се аклиматизује у атмосфери 
просторије. Преко 
припремљене подлоге 
поставити филц и фолију. Поред 
зидова оставити дилатационе 
спојнице ширине 10мм. 
Систем затварања је на суво. 
Подну облогу пажљиво 
поставити и саставити на „клик“. 
Поред зидова поставити лајсне 
и на сваких 80цм лајсне 

 
 
 
 

 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 5  ǀ страна 51 од 66 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 
III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: jаvne.nabavke@dzpalilula.org.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

Предмет набавке: Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча 

Редни број јавне набавке: Р 5 

Рб. Oпис: 
Јед. 

мере 
 

Кол. 

Цена за 
јединицу 
мере без 

ПДВ-а 

ПДВ 
стопа % 

Цена за 
јединицу 

мере са ПДВ-
ом 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 
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причврстити за зид. 
Сучељавања геровати. „Обрачун 
по м2 комлет са положним 
филцом и обимним лајснама. 
 

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ (IV)  / 

V 

 
МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
 
Општи опис: 
Све позиције молерско-фарбарских радова морају бити изведене стручно и квалитетно, са материјалима који у свему одговарају 
техничким прописима, нормативима и важећим стандардима, и то у оним просторијама где је то предвиђено извођачким пројектом. 
Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама за које су према својим физичко-хемијским и механичким 
особинама и намењени. 
Материјали који нису обухваћени стандардима морају бити најбољег квалитета и за ове  материјале извођач је дужан да достави 
атесте о извршеном испитивању. 
Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале које уграђује. Атести морају бити издати од 
организација овлашћених за ову врсту послова и не смеју бити старији од једне године, рачунајући од дана издавања атеста до дана 
почетка извођења радова на објекту. 
Готови, фабрички произведени материјали морају се употребити у свему према упутству произвођача. Обојене површине морају бити 
чисте, без трагова четки и ваљака. Боја и тон морају бити уједначеног интензитета, без мрља. Боја мора да прекрије подлогу у 
потпуности, сви завршеци обојених површина морају бити равни и правилни, као и састави са вратима, прозорима и сл. 
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Предмет набавке: Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча 

Редни број јавне набавке: Р 5 

Рб. Oпис: 
Јед. 

мере 
 

Кол. 

Цена за 
јединицу 
мере без 

ПДВ-а 

ПДВ 
стопа % 

Цена за 
јединицу 

мере са ПДВ-
ом 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

Извођач је обавезан да пре почетка радова добро очисти подлогу од механичких нечистоћа, прашине и масноће. 
Кречне, посне и емулзивне боје се не смеју љуштити и морају бити отпорне на отирање уколико према упутству произвођача после 
рока за везивање могу да се бришу лаким трљањем крпом. 
 
Дисперзивне боје, уљни и безуљни лакови, уљане боје и мат уљане боје морају бити постојани на прање уколико према упутству 
произвођача после рока за везивање могу да се перу меким сунђером и водом, са малим додатком (око 1%) неутралног средства за 
прање, а да се вода притом не обоји. 
 
Обојене површине морају бити отпорне на светлост, утицај температуре, разне хемијске и механичке утицаје, као и на атмосферилије. 
Избор боја врши пројектант, наручилац радова или одговорни представник наручиоца, по договору. Извођач је обавезан да поднесе 
тон карте за одговарајуће материјале. 
Извођач је обавезан да уради пробне узорке величине 1,0 м2 за сваку врсту бојења и може да приступи финалном бојењу тек по 
добијању писмене сагласности лица одређеног да изврши избор боја. За време извођења радова извођач не сме да непажњом својих 
радника упрља већ изведене друге врсте  радова  других  извођача.  У  противном,  извођач  је  дужан  да  призна  наручиоцу  вредност 
извршених поправки на тим радовима. 
Обрачун изведених радова извршиће  се у складу са нормама за извођење завршних радова у грађевинарству. 

5.1 

БОЈЕЊЕ УНУТРАШЊИХ 
ПЛАФОНА И ЗИДОВА 
 
Набавка материјала, транспорт, 
глетовање и бојење 
полудисперзивном бојом 
малтерисаних зидова и  плафона   

M2 158.59  / /  / 
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Предмет набавке: Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча 

Редни број јавне набавке: Р 5 

Рб. Oпис: 
Јед. 

мере 
 

Кол. 

Цена за 
јединицу 
мере без 

ПДВ-а 

ПДВ 
стопа % 

Цена за 
јединицу 

мере са ПДВ-
ом 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

у   просторијама   предвиђеним 
пројектом. Глетовати глет масом 
(китом) у свему према  упутству 
произвођача. Бојити 
полудисперзивном бојом први и 
други пут, боја у изабраном 
тону.  Зидне површине глачати 
тако да буду  потпуно  равне  и  
глатке,  а  боја  мора  бити 
потпуно равномерно наношена 
И у истом интезитету тона на 
свим површинама зидова. 
Обрачунава се по м2 по овом и 
општем опису заједно са 
глетовањем и употребом радне 
скеле. 
Приликом  обрачуна отвори се   
одбијају према  м2 

 УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ (V)  / 

VI 
 
РАЗНИ РАДОВИ 
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Рб. Oпис: 
Јед. 

мере 
 

Кол. 

Цена за 
јединицу 
мере без 

ПДВ-а 

ПДВ 
стопа % 

Цена за 
јединицу 

мере са ПДВ-
ом 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

6.1. 

ПРОЗОРСКЕ ДАСКЕ 
Израдити и уградити прозорске 
даске од пресованог 
медијапана ширине 25цм, и 
дебљине д=20мм, у свему 
према пројекту, детаљу, 
упутству пројектанта и шеми 
унутрашње столарије. Финална 
обрада - два полиуретанског 
лака у полусјају са потребно 
припремом подлоге. Обрачун 
по м1 уграђених прозорских 
дасака са финалном обрадом. 

м 3  / /  / 

6.2. 

ПРАГ - МАСКА ЗА ЗАШТИТУ 
ХОРИЗОНТАЛНОГ РАЗВОДА 
ГРЕЈАЊА 
Набавка материјала, израда, 
транспорт и уградна прага - 
маске од камених плоча д=3мм 
за заштиту хоризонталног 
развода грејања, у зони улаза у 
просторију архиве. 
Потконструкцију за облогу од 

Ком 1  / /  / 
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Рб. Oпис: 
Јед. 

мере 
 

Кол. 

Цена за 
јединицу 
мере без 

ПДВ-а 

ПДВ 
стопа % 

Цена за 
јединицу 

мере са ПДВ-
ом 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

камена- праг, израдити од 
челичних кутијастих профила 
20/30/2мм ''Г'' облика (висина 
до 15цм, ширина 30-35цм) - 4 
комада, међусобно укрућено 
завареним подужним 
профилима истих димензија. 
Све металне елементе 
антикорзивно заштити и бојити 
два пута бојом за метал, у тону 
по избору инветситоре. 
Потконструкцију израдит и 
везати за подлогу преко анкера, 
а у свему према радионичким 
цртежима изводјача 
одобреним од стране  
надзорног органа. 
Оквирна димеазија поклопне 
камене плоче 40/85цм. 
Плочу финално полирати и 
уградити преко челичне 
подконструкције. 
Обрачун по комаду фунално 
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Рб. Oпис: 
Јед. 

мере 
 

Кол. 

Цена за 
јединицу 
мере без 

ПДВ-а 

ПДВ 
стопа % 

Цена за 
јединицу 

мере са ПДВ-
ом 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

монтиране поткострукције са 
каменим пагом. 

6.3. 

ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ОБЈЕКТА 
Финално чишћење и прање 
подова, ограда, врата, прозора 
и свих застакљених површина 
унутар објекта. Обрачун по м2 
нето површине објекта и са 
спољним плафонима и 
рампама. 

М2 56.21  / /  / 

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ (VI)  / 

                                                                                 УКУПНО (I + II + III + IV+V+VI)              / 

• У редове колоне 5. понуђач уписује цену за јединицу мере без ПДВ-а; 
• У редове колоне 8. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а; 

 
 
 
 

 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 5  ǀ страна 57 од 66 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 
III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: jаvne.nabavke@dzpalilula.org.rs     

www.dzpalilula.org.rs 
Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

IX. Образац трошкова припреме понуда 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона и чланом  19. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ 
86/15) понуђач: 
 
___________________________________________________________________________________ 

(уписати скраћени назив понуђача из АПР и адресу) 
 
Доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку Р 5, „Aдаптација 
простора за архиву у ЗС Овча“, како следи у табели: 
 

Врста трошка Износ трошка у РСД 

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде:  

 
Трошкови се исказују у динарима. 
 
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 скалду са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Понуђач захтева надокнаду трошкова прибављања средстава обезбеђења, у случају обуставе поступка који 
су на страни наручиоца: 

 
Да Не 

 

[заокружити] 
 

*Образац трошкова припреме понуда није обавезно доставити уз понуду. 
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X. Образац изјаве о независној понуди 
 
У складу са чланом 26. Закона и чланом 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ 86/15) понуђач: 
 
______________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 
доставља  
 
 

Изјаву о независној понуди 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку Р 5, 
„Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча“, наручиоца Дома здравља „Др Милитин Ивковић“ Палилула из 
Београда, поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
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Прилог бр. 1 

Понуђач:  

Адреса понуђача:  

ПИБ понуђача:  

Матични број понуђача:  

Број понуде:  

Датум понуде:  

 
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 
испоруке радова 

 

Предмет набавке: Aдаптација простора за архиву у ЗС Овча 

Редни број јавне набавке: Р 5 

 
 

Технички опис 
Просторија за потребе архива Здравствене станице у Овчи је неадекватно обрађена. Зидани зидови од опеке и 
гитер блока су делимично омалтерисани само у зони здиних ниша, а малтер ја испуцао. Плафони у систему ЛМТ 
таванаце нису омалтерисани нити бојени, под је од лаког бетона делимично испуцао, без подне облоге, а у 
простору се осеће влага. Трентно се простор користи као магацин.  
Фасадни отвори су затворни новом једноструком ПВЦ столаријом застекљаном двослојним темо стаколм, без 
обрађених уложина и без парапетних дасака. Столарија је у функцији. Улазна врата нису финално обрађена и 
имају праг који није адекватан, тако да их  је потрено обојити и висински крило прилагодити новом прагу. 
Унутрашњи пролаз према постојећим санитарним чворовима је потребно затворити лаком монтажном 
преградом. Простор има плафонско осветље са видном исталацијом које је у функцији. Простор нема грејање. 
Адаптација магацинског простора за потребе архиве у првом реду захтева санацију и пресецање капиларне влаге 
у обимним зидовима системом ињектирања у спојницама зиданих зидова од опеке на висин око 15 цм од нивоа 
подне пологе. Адаптацијом се предвиђа израда хидоизолацје подне конструкције полицементним премазима 
преко армиране цементне кошуљицена са дилатацијама, на нивелисаном и санираном слоју пода и подизање 
исте уз обимне зидове до нивоа пресецања влаге. Хидроизолацију је потребно повезати са хидоизолацијом 
суседне просторије у зони улаза – праг врата. 
Улаз у простор је потребно прилагодити сталној комуникацији уградњом надвишеног прага са облогом од 
камених плоча д=3цм на челичној подкострукцији од кудијастих профила који покрива хоризонтални развод 
бакарне инасталације грејања. 
Радовима на адаптацији предвиђа се израда кермичке подне облоге са потребним дилатацијама, обрада сваих 
зидних и плафонских површина малтерисњем и финалним бојењем полудипезионим бојам, уградња прозорских 
клупица.  
Инсталацију осветљења и плафонске светиљке је потребо демонтирати и поново монтирати. 
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Врста радова: Радови на адаптацији просторије у објекату Здравстевене станице у Овчи обухватају радове на 
обијању оштећеног малтера и демонтаже и поновне монтаже плафонских светиљки са паратећом инсталацијом, 
хидоизолацију подне конструкције и пресацање капиларне валге у зидовима. Адаптација обухавата и радове на  
изради слојева пода са подном подлогом и облогом од ламината, затварање пролаза лаком гипском преградом,  
малтерисања и бојења зидова и плафона, као и енетријерске радове на изради и монтажи прозорских клупица и 
прага на улазу у постортију ближе описаних у предмеру радова.  
Приликом давања понуде у цену рада треба урачунати материјал, употребу возила за превоз материјала и ситног 
алата као и употребу алата и других средстава за рад и остале трошкове. 
 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова који су предмет јавне набавке дати су у Предмеру 
радова који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју 
је потребно извршити. Сви радови морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној 
документацији. 
 
Спровођење контроле: Наручилац врши контролу извршења уговорених обавеза извођача преко Надзорног 
органа. 
 
Обезбеђивање гаранције квалитета: За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 
документацијом.  
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај 
тип материјала.  
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га 
може одбити и забранити његову употребу. 
 У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач радова је дужан да о 
свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала.  
Грешке, односно недостатке, које утврди Наручилац у току извођења радова Извођач мора да отклони без 
одлагања. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност 
објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку 
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.  
 
Гарантни рок за изведене радове: Понуђач уписује понуђени гарантни рок у Образац понуде. Гарантни рок не 
може бити краћи од 24 месеца од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова. 
 
Рок извршења: Рок извођења радова је 30 дана од дана увођења Извођача у посао.  
 
Место извршења: је објекат Здравствене станице у насељу Овча у Беогарду.  
 
Понуђач може обићи локацију, уз претходну најаву, у периоду од 9,00 до 13,00 часова радним данима почев од 
17.09. до  24.09.2019. године. Контакт особа: Мирјана Булат, Милена Паравац тел: 011/3220-607 
 

 
Опис позиција и количине су дате у Обрасцу структуре понуђене цене. 
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Прилог бр. 2 

Понуђач:  

Адреса:  

ПИБ:  

Матични број:  

Број понуде:  

Датум понуде:  
 

Начин доказивања услова из чл. 75. и 76. Закона 
 
Понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде  је уписан у регистар понуђача*(заокружити): 

1) Да 
2) Не 

 
* - Понуђач који је уписан у регистар понуђача није у обавези да доказује испуњеност обавезних услова 
 
Понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде је (заокружити): 

1) Правно лице 
2) Предузетник 
3) Физичко лице 

Табела 1. 
Докази за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона 

 
Назив институције која 

је издала документ 
Број документа и 
датум издавања Адреса интернет странице надлежног органа 

Доказ за 
услов 5) 

   

Испуњеност услова од 1) до 4) дела IV тачка 1.се доказује попуњеним, печатом овереним и потписаним 
Прилогом бр. 4 - Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке. 
 
У табелу 1. је према упутсву датом у делу IV тачка 1, потребно уписати назив институције која је 
издала  документ, број и датум издавања документа или адресу интернет странице надлежног органа 
где је тражени документ јавно доступан. 
 
Испуњеност услова 6) дела IV тачка 1. се доказује попуњеним, печатом овереним и потписаним 
Прилогом бр. 3 - Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на раду, Запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и о поседовању права интелектуалне својине 

 
 
 

 
 
 
 

 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 5  ǀ страна 62 од 66 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 
III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: jаvne.nabavke@dzpalilula.org.rs     

www.dzpalilula.org.rs 
Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

Табела 2. 
Докази за оцену испуњености додатних услова из члана 76. Закона 

 
Назив институције која је 

издала документ 
Број документа и датум 

издавања 
Адреса интернет странице 

надлежног органа 

Доказ за 
услов 1) 

   

У табелу 2. је према упутсву датом у делу IV тачка 2, потребно уписати назив институције која је 
издала одређени документ, број и датум издавања документа или адресу интернет странице 
надлежног органа где је тражени документ јавно доступан. 
 
Уколико одређени документ није јавно доступан на интернет страници надлежног органа уз понуду је 
потребно доставити и копију тог документа, према упутсву датом у делу IV тачка 2. 
 
 

 
Напомена: 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, Прилог бр. 2 је потребно умножити у 
довољном броју примерака и доставити за сваког подизвођача/учесника заједничке понуде посебно. 
Прилог бр. 2 оверава и потписује понуђач. 
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Прилог бр. 3 
 
 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
и са чланом 17. став 1. тачка 5.) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ 86/15) понуђач: 
 
___________________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 
доставља  
 
 
 
 

Изјаву о поштовању важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

о непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуђач: 
 
___________________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 
 
 
изјављује да поштује све важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
 
Напомена: 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, Прилог бр. 3 је потребно умножити у 
довољном броју примерака и доставити за сваког подизвођача/учесника заједничке понуде посебно. 
Прилог бр. 3 оверава и потписује понуђач. 
  

 
 
 
 

 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Р 5  ǀ страна 64 од 66 

 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

 Датум:    



I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 
III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: jаvne.nabavke@dzpalilula.org.rs     

www.dzpalilula.org.rs 
Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

Прилог бр. 4 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
понуђач: 
 
___________________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 
доставља  
 
 

Изјаву о испуњености услова 
за учешће у поступку јавне набавке 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуђач: 
 
___________________________________________________________________________________ 

(скраћени назив понуђача и адреса седишта понуђача) 
 
испуњава следеће обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015): 

• да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
• да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

 
 
 
 
Напомена: 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 
најповољнија, да достави 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 на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, Прилог бр. 4 је потребно умножити у довољном 
броју примерака и доставити за сваког подизвођача/учесника заједничке понуде посебно. Прилог бр. 4 оверава и 
потписује понуђач. 
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Прилог бр. 5 

 
 

Изјава о гарантном  року 

 

Понуђач:  

Адреса:  

ПИБ:  

Матични број:  

 

 

Овим изјављујемо да у оквиру наше понуде за јавну набавку мале вредности радова, Р 5, „Aдаптација 

простора за архиву у ЗС Овча“, по нашој понуди број     _____   од    _________  , да у складу са општим 

условима уговора, дајемо гаранцију за исправно функционисање, и то: 

 
Гаранцију у трајању од  ____________________________________  
(гарантни рок не може бити краћи од 2 (две) године) 
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