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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 

14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Законa), чл. 5. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке извођења радова: Адаптација и санација зграде ВВ Београд ранжирна 

II фаза, у поступку јавне набавке мале вредности, деловодни број 1/2019 – 4142 од 

16.08.2019. године и Решења о образовању комисије,  деловодни број 1/2019 – 4142/1 од 

16.08.2019. године припремљена је: 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“ 

Адреса: Немањина бр.6 

Интернет страница: www.srbcargo.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности  ЈНМВ/30 Адаптација и санација зграде ВВ 

Београд ранжирна II фаза    

Ознака из ОРН:45200000- Радови на објектима или деловима објеката високоградње 

или нискоградње 

                   

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

 

5. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговорa 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 

 

6. Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација може се преузети на следеће начине: 

 са интернет странице наручиоца www.srbcargo.rs 

 са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

 

7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 
 

Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом. 
 

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15).  

 

Пoнуда понуђача мора обухватити целокупну набавку. 
 

Понуђач  је дужан да понуду  сачини у свему према упутству наручиоца и да је достави 

најкасније до 05.09.2019. год. до 12.00 часова (по локалном времену), без обзира на 

начин подношења и то на адресу: "Србија Карго"а.д. - Центар за набавке и 

централна стоваришта, канцеларија 510 на трећем спрату, ул. Немањина 6, 11000 

Београд, Република Србија,  

Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

http://www.srbcargo.rs/
http://www.srbcargo.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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отвара, на којој се, на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број и 

датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку мале вредности: Адаптација 

и санација зграде ВВ Београд Ранжирна II фаза- НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, телефон, e-mail адресу 

и име контакт особе. 
 

Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се неблаговременом и неће 

се отварати, а наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену 

подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговременo.  
 

Све цене у понуди морају бити исказане у динарима. 

 

8. Место, време и начин отварања понуда 
 

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за достављање понуда, тј. 

05.09.2019. године, са почетком у 13.00 часова, у просторијама Наручиоца, "Србија 

Карго", а.д. у Београду, ул.Немањина 6, соба 533а. 

 

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда 
 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У  поступку  отварања   понуда   могу  активно   учествовати   само  овлашћени 

представници понуђача. 
 

Учесник у поступку јавног отварања понуда – понуђач, дужан је да најкасније на 

јавном отварању понуда достави овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, са 

подацима о лицу које је овлашћено да присуствује отварању и то: презиме и име, број 

личне карте, СУП који је издао и ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити 

презиме и име, број пасоша и земљу из које долази. 

10. Рок за доношење одлуке о додели уговора 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног 

отварања понуда. 

 

11. Контакт  
Контакт: Центар за набавке и централна стоваришта, Београд, ул.Немањина 6, 

nabavke.kargo@srbrail.rs   радним даном од 9-15 часова 

Контакт особа: Данијела Илић, тел: 064/810-65-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nabavke.kargo@srbrail.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности  ЈНМВ/30  је Адаптација и санација зграде ВВ 

Београд ранжирна II фаза. 

Ознака из ОРН:45200000- Радови на објектима или деловима објеката високоградње 

или нискоградње 

 

2. Партије:  

Набавка није обликована по партијама. 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.  

 

 

3.Технички услови               
                           

              

            3.1. Општи технички услови 

                  

Извођач радова треба да изврши увид у стање објекта који је предмет радова пре 

подношења понуде, што ће документовати потврдом коју доставља уз понуду.  

Потврду ће издати Шеф ОЈ за вучу возова и ТКП Београд Борис Станковић или 

одговорно лице које он одреди. Обилазак локације је обавезан. Уколико извођач 

радова не достави потврду о обиласку локације, његова понуда ће се сматрати 

неприхватљивом. 

 

Контакт особа: Помоћник Шефа ОЈ за вучу возова и ТКП Београд Данијела Илић 

моб.тел. 064/810-65-90 

  

Рок за извршење радова је максимално 90 календарских дана од дана увођења 

извођача у посао.  

Гарантни рок за изведене радове, не може бити краћи од 2 године од дана пријема 

изведених радова. 

Извођач радова мора да поштује прописе о заштити и безбедности на раду. 
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3.2. Спецификација 

 
 
 

 ПРЕДМЕР ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА 

-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
        

 Опис Јм Кол.  Цена  Износ 

  
   I  РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ 
        

1. Рушење плафонске конструкције изведене 

од трске постављене преко дрвене 

конструкције и малтерисане продужним 

цементним малтером и одвоз шута на 

градску депонију. Обрачун по м2. м2 166,55 х  
 

=  

2. Скидање подне облоге изведене од Виназ 

плоча, скидање ободних угаоних трака, 

стругање остатака лепка и одвоз шута на 

градску депонију. Обрачун по м2. 
м2 167,50 х  

 
=  

3. Демонтажа подне облоге изведене од 

ламината, демонтажа ободних угаоних 

лајсни и одвоз шута на градску депонију. 

Обрачун по м2. м2 68,00 х  
 

=  

4. Штемовање слојева терасе 1. спрата до 

носеће бетонске конструкције, штемовање 

облоге парапета ограде од ливеног тераца, 

штемовање облоге парапета испод прозора 

од ливеног тераца и одвоз шута на градску 

депонију. Просечна дебљина слоја облоге 

терасе 14 цм, а облоге парапета 3 цм. 

Обрачун по м2. 
м2 190,00 х  

 
=  

5. Обијање оштећеног и олабављеног малтера 

са зидова и дуж пукотина просечне ширине 

40 цм и одвоз шута на градску депонију. 

Обрачун по м2. м2 12,00 х  
 

=  

6. Демонтажа унутрашњих дрвених врата и 

одвоз на градску депонију. Обрачун по 

комаду. ком 15,00 х  
 

=  

8. Обијање стиродура са зидова у канцеларији 

бр. 2 и одвоз шута на градску депонију. 

Обрачун по м2. м2 4,70 х  
 

=  

9. Демонтажа санитарија у канцеларији бр. 2 

(бојлер запремине 5л, лавабо,  батерије за 

судоперу), канализационе и водоводне 

инсталације и складиштење у објекту. Цена 

дата паушално..            
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10. Пробијање отвора у зиду дебљине 25 цм за 

уградњу противпожарних врата и израду 

надвратника на зиду између канцеларије бр. 

11 и ходника и одвоз шута на градску 

депонију. Обрачун по м2. 
м2 2,10 х  

 
=  

11. Рушење преградних зидова дебљине 12 цм 

зиданих опеком и одвоз шута на градску 

депонију. Обрачун по м2. 
м2 8,64 х  

 
=  

12. Демонтажа спољашњих јединица клима 

уређаја заједно са пражњењем расхладног 

гаса из уређаја, цевима, напајањем и 

елементима за причвршћивање и 

складиштење у објекту за поновну 

монтажу. Обрачун по комаду. ком 4,00 х  
 

=  

  I  УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ дин:  
                

                

  II  ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
1. Набавка материјала и малтерисање зидова 

продужним цементним малтером, 

предходно све бетонске елементе испрскати 

цементним млеком. Малтерисање се изводи 

на местима зазиданих отвора за врата и  

новоформираног преградног зида 

канцеларије бр. 11. Обрачун по м2. м2 30,00 х  
 

=  

2. Набавка материјала и израда преградног 

зида на канцеларији бр. 11 од гасбетонских 

блокова зиданих лепком и зазиђивање 

отвора врата у зидовима дебљине 12 цм на 

канцеларији бр. 14, између 10 и 11 и између 

11 и12. Обрачун по м2. м2 15,50 х  
 

=  

3. Набавка материјала и малтерисање зидова 

продужним цементним малтером са 

рабицирањем малтера на делу пукотина у 

зидовима, предходно све бетонске елементе 

испрскати цементним млеком. Обрачун по 

м2. м2 12,00 х  
 

=  

4. Набавка материјала и обрада шпалетни око 

новоуграђених врата. Обрачун по м1. м2 63,00 х  
 

=  

  II  УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ дин:  
                

                

  III  БЕТОНСКИ РАДОВИ 

1. Набавка материјала и израда слоја за пад на 

тераси преко термоизолације дебљине 6-10 

цм од ситнозрног бетона МБ30 армираног 

арматурном мрежом  Q198. Обрачун по м2. 
м2 145,00 х  

 
=  
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2. Обијање оштећеног и олабављеног бетона 

са стубова ограде терасе 1. спрата (до 50%) 

и одвоз шута на градску депонију, набавка 

материјала, израда оплате и бетонирања 

бетоном МБ30 са додатком 

полипропиленских влакана (Sika Fibers или 

другог произвођача). У цену урачунато и 

замена оштећене арматуре и привремено 

учвршћивање ограде током извођења 

радова и очвршћивања бетона. Обрачун по 

комаду. ком 12,00 х  
 

=  

3. Обијање оштећеног и олабављеног бетона 

са стубова ограде терасе 1. спрата (до 100%) 

и одвоз шута на градску депонију, набавка 

материјала, израда оплате и бетонирања 

бетоном МБ30 са додатком 

полипропиленских влакана (Sika Fibers или 

другог произвођача). У цену урачуната и 

замена оштећене арматуре и привремено 

учвршћивање ограде током извођења 

радова и очвршћивања бетона. Обрачун по 

комаду. 
ком 16,00 х  

 
=  

4. Обијање оштећеног и олабављеног бетона, 

продубљивање пукотина на огради терасе 1. 

спрата (пресека 65х10цм) и одвоз шута на 

градску депонију, набавка материјала, 

израда оплате и бетонирања бетоном МБ30 

са додатком полипропиленских влакана 

(Sika Fibers или другог произвођача). У 

цену утрачунато и привремено 

учвршћивање ограде током извођења 

радова и очвршћивања бетона. Обрачун по 

комаду. ком 10,00 х  
 

=  

5. Набавка материјала и израда армирано-

бетонског надвратника противпожарних 

врата на канцеларији бр. 11. Обрачун по м3. 
м3 0,10 х  

 
=  

  III  УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ дин:    

  IV  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1. Набавка материјала и израда 

хидроизолације терасе. Изолација се изводи 

преко слоја за пад, парапета ограде и 

парапета испод прозора укључујући и 

хоризонталне делове парапета, излива на 

парапету ограде и вертикално око свих 

стубова у висини парапета 

хидроизолационим премазом Sika Top Seal 

107, Isomat Aquamat Flex или неким другим 

премазом истих карактеристика. Продоре 

цеви изоловати Sika® SealTape-S или неким 

другим средством истих карактеристика, 

прелазе између хоризонталних и 

вертикалних површина ојачати мрежицом. 

Обрачун по м2, 
м2 180,00 х  

 
=  
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2. Набавка материјала и израда 

термоизолације на тераси од стиропора 

дебљине 8 цм, минималне густине (спец. 

теж) 27 г/м2. У цену урачуната и уградња 

ПЕ фолије изнад и испод изолације. 

Обрачун по м2. м2 145,00 х  
 

=  

3. Набавка материјала и израда 

термоизолације од камене вуне дебљине 5 

цм постављене испод AБ таванице на делу 

испод терасе. У цену урачуната и уградња 

ПЕ фолије између изолације и 

гипскартонских плоча. Обрачун по м2. 

 

 

 

м2 

 

 

53,50 х  
 

=  

  IV  УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ дин:  
                

                

  V  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
                

1. Набавка материјала, припрема и бојење 

челичне браварије уљаном бојом, врата са 

преградом између степеништа и ходника на 

спрату. Обрачун по м2. 
м2 11,40 х  

 
=  

2. Набавка материјала и израда плафонске 

конструкције испод ситноребрасте таванице 

(Авраменко) изведене од гипс-картонских 

плоча дебљине 12,5мм постављених преко 

конструкције од челичних поцинкованих 

профила са гипсањем и бандажирањем 

спојница стакленом мрежицом. Обрачун по 

м2. м2 166,55 х  
 

=  

3. Набавка материјала и санирање плафонске 

конструкције лепкoм за стиропор 

армираним фасадном мрежицом, све у 

складу са упутством произвођача, са 

предходним стругањем старе боје са 

плафона и премазивањем одговарајућим 

основним премазом. Обрачун по м2. м2 140,00 х  
 

=  

4. Набавка материјала и посно бојење старих 

зидова (постојећи) у тону по избору 

инвеститора са предходним предрадњама 

(стругањем старе фарбе, гипсањем, 

глетовањем и наношењем подлоге). 

Обрачун по м2. 

м2 1.020,00 х  
 

=  

5. Набавка материјала и посно бојење плафона 

(постојећи) у белом тону са предходним 

гипсањем, глетовањем и другим потребним 

предрадњама. Обрачун по м2. 
м2 330,00 х  

 
=  

6. Набавка материјала и посно бојење нових 

зидова у тону по избору инвеститора са 

предходним гипсањем, глетовањем и 

другим потребним предрадњама. Обрачун 

по м2. м2 30,50 х  
 

=  
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7. Набавка материјала и посно бојење нових 

плафона (плафони обложени 

гипскартонским плочама и санирани 

лепком за стиропор) у белом тону са 

предходним гипсањем, глетовањем и 

другим потребним предрадњама. Обрачун 

по м2. м2 306,55 х  
 

=  

  V  УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   дин:  
               

    

            

  VI  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

1. Набавка материјала и израда облоге пода 

терасе, парапета ограде (вертикално и 

хоризонтално), парапета испод прозора 

(вертикално и хоризонтално) и сокле око 

стубова у висини парапета ограде од 

керамичких плочица 1. класе постављених 

на флексибилни лепак са фуговањем 

спојница водоодбојном фуг масом. Обрачун 

по м2. м2 190,00 х  
 

=  

2. Набавка материјала и израда облоге пода 

унутар објекта и израда сокле висине 8 цм 

од керамичких плочица 1. класе 

постављених на флексибилни лепак са 

фуговањем спојница водоодбојном фуг 

масом. Обрачун по м2. м2 167,50 х  
 

=  

  VI  УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ дин:  
                

  VII  ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
1. Набавка материјала и израда опшива 

армирано-бетонског излива, димензија 

30х30х20цм, челичним пластифицираним 

лимом. Лим подвући испод хидроизолације, 

бочна висина у нивоу облоге од керамичких 

плочица. Обрачун по ком. ком 4,00 х  
 

=  

  VII  УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ дин:    

  VIII  РАЗНИ РАДОВИ 
1. Демонтажа, набавка и уградња сливника са 

украсном решетком од нерђајућег челика, 

на тераси за одвод атмосферске воде, у цену 

урачунато и штемовање бетонске подлоге и 

крпљење бетона после уградње. Обрачун по 

комаду. 

ком 4,00 х  
 

=  
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2. Набавка и уградња врата, изведених од 

шестокоморних ПВЦ профила, без олова, са 

ојачањем од челичног поцинкованог 

профила минималне дебљине зидова од 1,5 

мм. Праг на вратима извести од металног 

кутијастог профила. ПВЦ профили у складу 

са важећим стандардима. У цену урачунат 

сав потребан оков, материјал за монтажу и 

потребне угаоне лајсне. Мере проверити на 

лицу места. Обрачун по комаду.           

  дим. 90х210 (јк) 

ком 10,00 х  

 

=  

  дим. 140х210 (двк) 

ком 2,00 х  

 

=  

3. Застакљивање постојеће браварије 

једноструким стаклом, врата са преградом 

између степеништа и ходника на спрату, са 

предходном демонтажом разбијеног стакла 

и чишћењем остатака од гита дебљине 4мм. 

Обрачун по комаду.           

  дим. 80х210 

ком 1,00 х  

 

=  

4. Поправка постојећег окова 

Алуминијумских прозора са отварањем 

прозора око вертикалне ивице. У цену 

урачуната и замена оштећених делова окова 

и материјал за уградњу. Обрачун по комаду. 
ком 30,00 х  

 

=  

5. Поправка постојећег окова 

Алуминијумских прозора са отварањем 

прозора око хоризонтане ивице. У цену 

урачуната и замена оштећених делова окова 

и материјал за уградњу. Обрачун по комаду. 
ком 30,00 х  

 

=  

6. Набавка и уградња једнокрилних 

противпожарних врата, дим. 90х205 цм, 

отпорности 90 мин. Обрачун по комаду. 
ком 1,00 х  

 

=  

7. Набавка и уградња отирача испред улазних 

врата димензија 45х60 цм. Обрачун по 

комаду. ком 1,00 х  

 

=  

8. Поновна монтажа спољашњих јединица 

клима уређаја заједно са елементима за 

причвршћивање за зид. У цену урачуната и 

замена дотрајалих и оштећених елемената 

за ношење и учвршћивање и допуна 

расхладним гасом. Обрачун по комаду. ком 4,00 х  

 

=  

  VIII  УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ       дин:  
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IX  ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

                

1. Демонтажа постојећих, набавка и уградња 

нових држача тоалетног папира у ролни. У 

цену урачунато бушење рупа, уградња 

типлова и шрафова и остали потребан 

материјал за уградњу. Обрачун по комаду. 
ком 9,00 х  

 

=  

2. Демонтажа постојећих, набавка и уградња 

нових држача папирних убруса у ролни. У 

цену урачунато бушење рупа, уградња 

типлова и шрафова и остали потребан 

материјал за уградњу. Обрачун по комаду. 
ком 5,00 х  

 

=  

3. Демонтажа постојећих, набавка и уградња 

нових дозатора за течни сапун. У цену 

урачунато бушење рупа, уградња типлова и 

шрафова и остали потребан материјал за 

уградњу. Обрачун по комаду. 
ком 5,00 х  

 

=  

4. Демонтажа постојећих, набавка и уградња 

нових даски за ВЦ шоље. У цену урачунат 

сав потребан  материјал за уградњу.  

Обрачун по комаду. 
ком 4,00 х  

 

=  

5. Демонтажа постојећих, набавка и уградња 

нових водокотлића, типа ГЕБЕРИТ 

Фонтана или другог произвођача истих 

техничких карактеристика. У цену 

урачунато набавка и уградња  испирне цеви, 

бушење рупа, уградња типлова и шрафова и 

остали потребан материјал за уградњу. 

Обрачун по комаду. ком 4,00 х  

 

=  

6. Демонтажа постојећих, набавка и уградња 

једноручних стојећих батерија за 

умиваоник за топлу и хладну воду. У цену 

урачунат  и други потребан материјал за 

уградњу. Обрачун по комаду. ком 2,00 х  

 

=  

7. Набавка и уградња стојећих батерија за 

судоперу за топлу и хладну воду. У цену 

урачунато и други потребан материјал за 

уградњу. Обрачун по комаду. 
ком 1,00 х  

 

=  

8. Демонтажа оштећених, набавка и уградња 

нових огледала изнад умиваоника, 

минималних димензија 50х65цм. У цену 

урачунато и бушење рупа, уградња типлова 

и шрафова и остали потребан материјал за 

уградњу. Обрачун по комаду. 

ком 4,00 х  

 

=  

                

  IX  УКУПНО ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    дин:  
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ELEKTROINSTALACIJE 
 

A:ELEKTROINSTALACIONA OPREMA  

redni 
broj 

OPIS I VRSTA OPREME 
jedinica 
mere 

količina 
cena 

jedinična  
 iznos  

1 

Nabavka, isporuka i postavljanje montažne 
kutije, sedmostruke 6M/7M,  za puni zid dubine 
65mm, proizvođača Aling Gajdobra         

sedmostruka montažna kutija  tip 65276 Aling 
Experience kom 18   

1A 

Nabavka, isporuka i postavljanje montažne 
kutije, sedmostruke 6M/7M,  za šuplji zid 
dubine 50mm, proizvođača Aling Gajdobra       

sedmostruka montažna kutija  tip 6537 Aling 
Experience kom 4   

2 

Nabavka, isporuka i postavljanje prirubnice, 
šestostruka sa vijcima za puni zid, bela,  
proizvođača ALING, Gajdobra       

prirubnica, šestostruke sa vijcima za montažu 
na  7M montažnu kutiju  za puni zid tip 71106, 
bela,  Aling Experience kom 22   

3 

Nabavka, isporuka i postavljanje ukrasne 
maske za  kutiju 6M/7M,   proizvođača ALING, 
Gajdobra       

ukrasna maska za šest mesta, slična tipu 
70106.00, Aling Experience kom 22   

4 

Nabavka, isporuka i postavljanje montažne 
kutije, četvorostruke 4M,  za puni zid dubine 
65mm,  proizvođača ALING, Gajdobra 

      

montažna kutija za četiri mesta  tip 65246 Aling 
Experience kom 3   

5 

Nabavka, isporuka i postavljanje prirubnice, 
četvorostruke sa vijcima za puni zid, bela,  
proizvođača ALING, Gajdobra       

prirubnica, četvorostruka sa vijcima za puni zid 
tip 71004, bela,  Aling Experience kom 3   

6 

Nabavka, isporuka i postavljanje ukrasne 
maske četvorostruke ,  proizvođača ALING, 
Gajdobra       

ukrasna maska za četiri mesta, slična tipu 
70104.00, Aling Experience kom 3   

7 

Nabavka, isporuka i postavljanje montažne 
kutije, jednostruke - dozna fi 60 ,  za puni zid,  
za module  gde se postavlja po jedna 
jednopolna sklopka ili sama priključnica 

      

dozna fi60x60mm, slična tipu 710, Aling 
Experience kom 14   
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7A 

Nabavka, isporuka i postavljanje montažne 
kutije, jednostruke - dozna fi 60 ,  za šuplji zid,  
za module  gde se postavlja po jedna 
jednopolna sklopka ili sama priključnica 

      

dozna fi60x40mm, slična tipu 711, Aling 
Experience kom 4   

8 

Nabavka, isporuka i postavljanje prirubnice,   
sa vijcima za puni zid, u boji po želji investitora, 
za module gde se postavlja po jedna  
jednopolna,naizmenična ili unakrsna sklopka ili 
sama priključnica 

        

prirubnica, dvostruka sa vijcima za puni zid, 
slična tipu 71002 Aling Experience kom 18   

prirubnica, jednostruka sa vijcima za puni zid, 
slična tipu 71101 Aling Experience kom 22   

9 

Nabavka, isporuka i postavljanje ukrasne 
maske za  kutiju-doznu, za module gde se 
postavlja po jedna jednopolna, naizmenična ili 
unakrsna sklopka ili jedna priključnica 

      

ukrasna maska za 2 mesta, slična tipu 
70102.00, Aling Experience kom 15   

ukrasna maska za 1 mesto, slična tipu 
70101.00 Aling Experience kom 22   

10 

Nabavka, isporuka i postavljanje sklopki  10A 
250V za montažu na prirubnicu, proizvođača 
ALING, Gajdobra       

jednopolna sklopka slična tipu 72101, Aling 
Experience kom 24   

tasteri za sklopke sličan tipu 73101.0 (bela 
boja) - 1M, Aling Experience kom 24   

11 

Nabavka, isporuka i postavljanje priključnica   
16A 250V za u zid , proizvođača ALING, 
Gajdobra       

priključnice dvopolne sa kontaktom za 
uzemljenje zaštitom kontakata od dodira, slična 
tipu 74102.0, Aling Experience kom 16   

12 

Nabavka, isporuka i postavljanje sklopa 
priključnica  16A 250V za u zid , proizvođača 
ALING, Gajdobra       

sklopa od dve priključnice dvopolne, 
premoštene fabrički, sa kontaktom za 
uzemljenje  16A 250V za u zid slične tipu 
74112.0, Aling Experience 

kom 21   

13 

Nabavka, isporuka i postavljanje priključnice 
dvopolne bez kontakata za uzemljenje  10A 
250V za u zid , proizvođača ALING, Gajdobra 

      

priključnice dvopolne, bez kontakta za 
uzemljenje  10A 250V za u zid slične tipu 
74121.0, Aling Experience kom 21   

14 
Nabavka, isporuka i postavljanje 
komunikacionih priključnice  za u zid , 
proizvođača ALING, Gajdobra       
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priključnice komunikacijska Keystone RJ45 Cat 
5e UTP za u zid slične tipu 74221.9, Aling 
Experience kom 42   

15 

Nabavka, isporuka i ugradnja plafonske 
ugradne svetiljke za direktno osvetljenje, sa 
LED izvorom svetlosti,  

      

Prosto pravougaona LED nadgradna panel 
lampa 

      

Napon: 230V~         

Snaga: 24W         

Jačina svetlosti: 1680lm         

Boja svetlosti: toplo bela 6500K         

Dimenzije: 36x300x300 mm         

  kom 38   

16 

Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne zidne 
svetiljke za protivpanično osvetljenje, sa 
fluorescentnim izvorom svetlosti, snage izvora 
svetlosti 1x6W, dimenzija 280/120/50/25mm, 
stepena zaštite IP40,  slična tipu BPN 
PRATICA, proizvođača BUCK Beograd  

      

  kom 8   

17 

Nabavka, isporuka i postavljanje trofazne 
priključnice 16A/400V       

trofazna priključnica 16A/400V kom 1   

18 

Nabavka, isporuka i postavljanje klima uređaja 
za postvljanje u prosotriji data centra  

      

klima jedinica, unutrašnja + spoljašnja jedinica 
12BTU, snage 1.2 kW kom 1   

19 

Sav sitan nespecificiran materijal, gibljiva 
creva, ekseri, holšrafi, podloške, mostovi, izolir 
traka, gips, razvodne kutije 100x100 itd 

      

  pauš 1   

  

U K U P N O  A.: bez PDV-a  
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B: NAPOJNI KABLOVI   

redni 
broj 

OPIS I VRSTA OPREME 
jedinica 
mere 

količina cena jedinična  iznos 

1 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
elektroinstalacionog kabla tipa PP-Y 
5x4mm2 u zidu pod malterom za 
napajanje RO-DC (razvodni orman data 
centra)         
PP-Y 5x4mm2 m 14   

2 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
elektroinstalacionog kabla po trasama 
predviđenim projektnom 
dokumentacijom za napajanje 
komunikacione opreme u srever sali. 
Plaća se po dužnom metru 
postavljenog kabla.        
N2XH 5x2.5mm2 m 10   

3 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
elektroinstalacionog kabla po trasama 
predviđenim projektnom 
dokumentacijom . U poziciju je 
uračunato postavljanje kablova do 
svakog priključnog mesta. Plaća se po 
dužnom metru postavljenog kabla.  

      
N2XH 3x2.5mm2 m 16   

4 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
elektroinstalacionog kabla tipa PP-Y 
3x2.5mm2  . Plaća se po dužnom 
metru postavljenog kabla.        
PP-Y 3x2.5mm2 m 100   

5 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
elektroinstalacionog kabla po trasama 
predviđenim projektnom 
dokumentacijom. U poziciju je 
uračunato postavljanje kablova do 
svakog sijaličnog mesta. Plaća se po 
dužnom metru postavljenog kabla.        

PP-Y 3x1.5mm2 m 250   

6 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
elektroinstalacionog kabla tipa PP-Y 
5x2.5mm2 u zidu pod malterom. Plaća 
se po dužnom metru postavljenog 
kabla.        

PP-Y 5x2.5mm2 m 20   

7 

S/FTP četvoroparični kabl sa folijom 
oko svake parice i širmom oko svih, 
kategorije 6, 100 ohm, 22AWG . S/FTP 
(4x2x22AWG) LSHF-FR 100 OHM cat. 
6. Kompletno položen delom u 
rebrastim crevima u zidu. 

      

mrežni kabl S/FTP cat. 6 m 1300   

U K U P N O  B.: bez PDV-a  
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C. RAZVODNI ORMANI 

redni 
broj 

OPIS I VRSTA OPREME 
jedinica 
mere 

količina cena jedinična  iznos 

1 

Nabavka, isporuka i postavljanje na zid 
spratne table (RT DC)  metalne 
orijentacionih dimenzija 
600x600x200mm. Svi metalni delovi 
koji normalno nisu pod naponom, 
povezani su u električnom smislu 
međusobno na šinu za izjednačenje 
potencijala.U tablu ugraditi sledeću 
opremu: kom 1   
automatski osigurač  tipa B 6 A, 
Icu=6kA, proizvođača EATON kom 2   
automatski osigurač  tipa B 10 A, 
Icu=6kA, proizvođača EATON kom 2   
automatski osigurač  tipa B 16 A, 
Icu=6kA, proizvođača EATON kom 8   

zaštitne FID sklopke 25/0,5A kom 1   
grebenasti prekidač za montažu  na 
vrata , nominalne vrednosti struje 
prekidanja 25A za uključenje  kom 1   

 - sav ostali nespecificiran materijal: 
bakarne šine, redne stezaljke, potporni 
izolatori, provodnici za šemiranje, 
šeme, opomenske tablice, natpisne 
pločice i sav montažni materijal pauš 1   

      

 -komplet kom 1.00        

2 

 U GRO ugraditi sledeću opremu: kom 0   

automatski osigurač  tipa B 25 A, 
Icu=6kA, proizvođača EATON kom 3   

automatski osigurač  tipa B 16 A, 
Icu=6kA, proizvođača EATON kom 3   

 - sav ostali nespecificiran materijal: 
bakarne šine, redne stezaljke, potporni 
izolatori, provodnici za šemiranje, 
šeme, opomenske tablice, natpisne 
pločice i sav montažni materijal pauš 1   

       

 -komplet kom 1.00        

        

U K U P N O  C.: bez PDV-a  
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D: INSTALACIONA OPREMA  

redni 
broj 

OPIS I VRSTA OPREME 
jedinica 
mere 

količina cena jedinična  iznos 

PNK REGALI 

1 

Isporuka i polaganje po plafonu i 
konstrukciji plafona pocinkovanih 
perforiranih limenih nosača kablova 
proizvodnje "HERMI" Komplet sa 
ovesnim priborom, nosećim konzolama, 
zavrtnjima za spajanje, spojnim 
elementima (spojnicama regala) i 
ankernim zavrtnjima. Obračun po 
dužnom metru kompletno urađenog 
regala         
PNK regal širine 200/50mm m 8   

poklopac PNK regal širine 200mm m 8   

ugaoni element za skretanje 200 kom 1   

Nabavka, isporuka i postavljanje zidne 
konzole za nosač kablova PNK 200 kom 5   

Nabavka, isporuka i postavljanje ravne 
spojke za predviđeni nosač kablova 
PNK 100 kom 4   

Nabavka, isporuka i postavljanje 
plafonskog nosača dužine do 500mm i 
konzole za predviđeni nosač kablova 
PNK 200 kom 5   

"T" element za račvanje 100 kom 1   

PARAPETNI RAZVOD 

2 

Nabavka, isporuka i postavljanje DLP 
parapetnog sistema sa pregradom za 
energetske i telekomunikacione 
instalacije   dimenzija 50x150mm za 
postavljanje elektroinstalacionih i 
telekomunikacionih vodova. Obračun po 
komadu         

DLP 50x150mm, Legrand kataloški broj 
104 32, dužine 2m ili drugog 
proizvođača istih tehničkih karakteristika kom 32   

3 

Nabavka, isporuka i postavljanje 
poklopca parapeta (kanalice) 
50x150mm. Fleksibilni poklopac 
parapeta, dužine 2m. Obračun po 
komadu       

Fleksibilni poklopac parapeta, dužine 
2m, 50x150mm, Legrand DLP kat. 
br.2x105 21 ili drugog proizvođača istih 
tehničkih karakteristika kom 32   

4 

Nabavka, isporuka i postavljanje noseće 
pregrade za DLP kanalicu 50x150mm. 
Noseća pregrada parapeta, dužine 2m. 
Obračun po komadu       



Конкурсна документација  за јавну набавку мале вредности: Адаптација 

и санација зграде ВВ Београд ранжирна II фаза ЈНМВ/30 

19/83 

  

 

Noseća pregrada parapeta, dužine 2m,  
Legrand DLP kat. br.104 72 ili drugog 
proizvođača istih tehničkih karakteristika kom 32   

5 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
unutrašnjeg ugaonog elementa za DLP 
kanalicu 50x150mm. Obračun po 
komadu         

Unutrašnji ugaoni element. Obračun po 
komadu, Legrand DLP kat. br.106 06 ili 
drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika kom 12   

6 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
spoljašnjeg ugaonog elementa 
(kanalice) 50x150mm. Obračun po 
komadu       

Spoljašnji ugaoni element. Obračun po 
komadu, Legrand DLP kat. br.106 35 ili 
drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika kom 12   

7 

Nabavka, isporuka i postavljanje  "L" 
elementa, (kanalice) 50x150mm       

 "L" element , Legrand DLP kat. br.107 
89 ili drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika kom 5   

8 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
spojnika poklopca parapeta (kanalice) 
50x150mm. Obračun po komadu       

Spojnik poklopca parapeta (kanalice) 
50x150mm, Legrand DLP kat. br. 2x108 
01 ili drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika kom 24   

9 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
spojnika baze parapeta (kanalice) 
50x150mm. Obračun po komadu       

Spojnika baze parapeta (kanalice) 
50x150mm, Legrand DLP kat. br.106 92 
ili drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika kom 24   

10 

Nabavka, isporuka i postavljanje krajnje 
kape za kanalicu 50x150mm. Obračun 
po komadu       

Krajnja kapa za kanalicu 50x150mm 
Legrand DLP kat. br.107 03 ili drugog 
proizvođača istih tehničkih karakteristika kom 8   

PARAPETNI RAZVOD ZA DATA CENTAR 

11 

Nabavka, isporuka i postavljanje DLP 
parapetnog sistema sa pregradom za 
energetske i telekomunikacione 
instalacije   dimenzija 50x80mm za 
postavljanje elektroinstalacionih i 
telekonunikacionih vodova, kataloški 
broj 104 12, dužine 2m  Obračun po 
komadu         

DLP 50x80mm, Legrand kataloški broj 
104 12, dužine 2m ili drugog 
proizvođača istih tehničkih karakteristika kom 3   
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12 

Nabavka, isporuka i postavljanje 
poklopca parapeta (kanalice) 65mm. 
Fleksibilni poklopac parapeta, dužine 
2m, 65mm, Legrand DLP kat. br.105 21 
Obračun po komadu 

        

Fleksibilni poklopac parapeta, dužine 
2m, 50x80mm, Legrand DLP kat. Br.105 
21 ili drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika kom 3   

13 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
spojnika poklopca parapeta (kanalice) 
65mm. , Legrand DLP kat. br.108 01 
Obračun po komadu       

Spojnik poklopca parapeta (kanalice) 
50x80mm, Legrand DLP kat. br.108 01 
ili drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika  kom 3   

14 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
spojnika baze parapeta (kanalice) 
65mm. , Legrand DLP kat. br.106 92 
Obračun po komadu       

Spojnika baze parapeta (kanalice) 
50x80mm, Legrand DLP kat. br.106 92 
ili drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika kom 3   

15 

Nabavka, isporuka i postavljanje krajnje 
kape za kanalicu 50x80mm Legrand 
DLP kat. br.107 22. Obračun po komadu       

Krajnja kapa za kanalicu 50x80mm 
Legrand DLP kat. br.107 22 ili drugog 
proizvođača istih tehničkih karakteristika kom 2   

16 

Nabavka, isporuka i postavljanje nosača 
mehanizma 2 modula za kanalicu 
veličine 50x80mm, Legrand DLP kat. 
br.109 21. Obračun po komadu       

Nosač mehanizma 2 modula za kanalicu 
dimenzija  50x80mm, Legrand DLP kat. 
br.109 21 ili drugog proizvođača istih 
tehničkih karakteristika kom 2   

17 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
priključnica 10/16A 250V dvopolnih, za 
postavljanje u kanalne kutije sa 
kontaktom za uzemljenje tipa MOSAIC 
proizvođača LEGRAND, komplet sa 
mehanizmom za postavljanje (ugradna 
kutija, nosač i maska) Obračun po 
komadu       

 

Priključnica 10/16A, dvopolna za 
postavljanje u kanalne kutije sa 
kontaktom za uzemljenje tipa MOSAIC 
proizvođača LEGRAND ili drugog 
proizvođača istih tehničkih karakteristika kom 4   

KABLOVSKE  PVC CEVI-CREVA 
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18 

Isporuka i polaganje u zidu  PVC 
rebrastih cevi kao nosača kablova . 
Obračun po dužnom metru kompletno 
ugrađenog creva.         

PVC rebrasto crevo  Ø16/10.7mm m 600   

PVC rebrasto crevoi Ø20/14mm m 100   

U K U P N O  D.: bez PDV-a  

 

E. TOPLOTNA PODSTANICA 

redni 
broj 

OPIS I VRSTA OPREME   
jedin. 
mere 

kol. cena jedinična iznos 

1 

Isporuka i montaža razvodnog ormana 
toplotne podstanice RO-TPS, izrađenog 
od dva puta dekapiranog lima, stepena 
zaštite IP 54, orijentacionih dimenzija 
1200x800x300mm. Kao zaštitu od 
korozije orman obavezno 
premazati osnovnom bojom i dva puta 
prefarbati sivom plastificiranom 
bojom. Komplet urađen razvodni orman 
sa svim izvedenim i ispitanim 
vezama prema jednopolnoj šemi 
uzimajući u obzir i 30% rezervnog 
prostora. 

  

kom 1   

U orman ugraditi sledeću opremu: 

FID sklopke25/0.5A   kom 1   

motorni kontaktor CNM10 sa bimetalima  
TRB12 opsega (2 - 4A) sa upravljačkim 
naponom 230V 

  

kom 3   

motorni kontaktor CNM10 sa bimetalima  
TRB12 opsega (1 - 2A) sa upravljačkim 
naponom 230V 

  

  1   

osigurača  MC32  tipa B 6 A, Icu=6kA, 
proizvođača MINEL Beograd 

  
kom 4   

osigurača  MC32  tipa B 16 A, Icu=6kA, 
proizvođača MINEL Beograd 

  
kom 6   

osigurača  MC32  tipa B 10 A, Icu=6kA, 
proizvođača MINEL Beograd 

  
kom 12   

Na vrata ormana ugraditi: 

signalnih  tinjalica za signalizaciju 
ispravnosti faza 5W,  220V, 50Hz 

  

kom 3   
signalnih sijalica zelene  boje za 
signalizaciju rada pumpi 5W, 220V, 
50Hz 

  

kom 4   
1 kom .grebenasta sklopka MN 25-10-U   

kom 1   
4 kom .grebenasta sklopka MN 10-10-U   

kom 4   
1  kom šuko priključnica u siluminskom 
kućištu 10/16A, 220V 

  

kom 1   
1 kom.  trofazna priključnica u 
siluminskom kućištu 10/16A, 380V 

  

kom 1   
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sav ostali nespecificiran materijal: 
bakarne šine, redne stezaljke, potporni 
izolatori, provodnici za šemiranje, šeme, 
opomenske tablice, natpisne pločice i 
sav montažni materijal 

  

pauš 1   

komplet   kom 1   

2 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
elektroinstalacionog kabla tipa           

  

      

PP-Y 3x1.5mm2   m 45   

PP-Y 3x2.5mm2   m 80   

PP-Y 5x2,5mm2   m 45   

PP-Y 2x2.5mm2   m 25   

3 

Nabavka, isporuka i postavljanje 
priključnica 10/16A 250V sa zaštitom od 
prskajuće vode dvopolnih za na zid sa 
bakelitnim uloškom i sa  kontaktom za 
uzemljenje 

  

      

priključnica 10/16A 250V, 460 NOPAL 
B.Palanka 

  
kom 1   

4 

Nabavka i postavljenje voda P 30×4 
SRPS N.B4.901Č na bočnim zidovima 
podstanice na zidne nosače na 0,5m od 
poda. Na traku se vezuju sve metalne 
mase u podstanici (cevi, metalna vrata, 
orman, regali). 

  

      

P 30×4 SRPS N.B4.901Č   m 45   

5 

Nabavka i polaganje voda P 20×3 
SRPS N.B4.901Č za povezivanje sa 
izvodima sa uzemljivača 

  

      

P 20×3 SRPS N.B4.901Č   m 25   

6 

Nabavka i polaganje ukrsnog komada 
SRPS N.B4.936 za povezivanje na 
mestu spoja trake 

  

      

ukrsni komad SRPS N.B4.936   kom 4   

7 
Isporuka i povezivanje bakarne 
sabirnice Cu 16mm2 za premošćenje 
metalnih vrata 

  

kom 10   

8 

Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta:         

Neprekidnost zaštitnog glavnog i 
dodatnog provodnika za izjednačavanje 
potencijala 

     

  

Otpornost izolacije el. instalacija        

Zaštita električnim odvajanjem el.instalacija       

Otpornost poda        

Funkcionalnost        

    komplet 1   

9 
Nabavka, isporuka i postavljanje kutije 
za izjednačenje potencijala PS49 

  

kom 1   

U K U P N O  E.: bez PDV-a  
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G. OSTALI RADOVI 

redni 
broj 

OPIS I VRSTA OPREME 
jedinica 
mere 

količina cena jedinična iznos 

  ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 

1 

Demontaža postojeće elektro opreme 
predviđene za zamenu. U poziciju su 
uračunati demontaža opreme u 
razvodnim ormanima, demontaža 
postojećih rasvetnih tela, demontaža 
postojeće elektro galanterije 
(priključnice, prekidači, dozne, ...) 

        

demontaža elektro opreme pauš 1   

2 

Pažljiva demontaža postojećih dozni, 
obijanje zidova pored postojećih 
napojnih vodova do visine  0.5m od 
poda. Obračun po komadu 

        

štemovanje i demontaža postojećih 
montažnih kutija kom 28   

3 

Pažljiva demontaža telefonskih 
priključnica i štemovanje iznad istih do 
visine montažne kutije sa uvođenjem 
telefoskog provodnika u montažnu 
kutiju. Obračun po komadu 

        

štemovanje i demontaža postojećih 
montažnih kutija kom 15   

4 

Štemovanje unutrašnjih zidova sa 
gipsarskim radovima nakon postavljanja 
elektro galanterije kancelarija za 
postavljanje rebrastih creva za 
postavljanje FTP mrežnih kablova. 
Prosečna dužina 8,5metara. Obračun 
po komadu. 

        

građevinsko-gipsarski radovi kom 42   

  
          

          

            

U K U P N O  G.:  
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

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

ЗАКОНА 

 

 

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

       

1.2. Понуђач који учествује у поступку јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76 Закона и то: 

 

1.2.1 Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом  

 услов у погледу неопходног пословног капацитета понуђач испуњава ако је у 

периоду од 01.01.2016. - 31.12.2018. године извршио исте или сличне радове  који 

су предмет јавне набавке у укупној вредности  у збирном износу за три године не 

мањој од 9.000.000,00, РСД без ПДВ-а; 

 

Доказ: Изјава о неопходном пословном капацитету (Образац XII) 
 

 

1.2.2 Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом (Образац XIII) 

 

да има у радном односу или ангажован уговором о делу стручни кадар, и то: 

 

1) минимум једно лице које има минимум једну од следећих лиценци:  

 или важећа лиценца 410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 

грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и 

хидроградње,  

или важећа лиценца 411 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 

грађевинско-занатских радова на објектима високоградње  

2) минимум једно лице коjе има  
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важећу лиценцу 450 - одговорни извођач радова електро енергетских инсталација 

ниског и средњег напона. 

 

Доказ : Копије личних лиценци (фотокопија лиценце мора бити оверена печатом имаоца 

лиценце и са његовим потписом), са доказом о радном ангажовању којим се на несумњив 

начин доказује да је лице ангажовано код понуђача на основу уговора о раду или по 

другом основу у складу са Законом.  

 

Да поседује важеће стандарде квалитета и то: 

             ISO 9001 систем менаџмента квалитетом  

             ISO 14001 систем заштите животне средине 

             ISO 18001 систем безбедности и здравља на раду 

             

 

           Доказ: Фотокопија важећих сертификата. 

 

 

  Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не 

издају у држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писмену 

изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену 

пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те 

државе, а наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог 

средства.   

 

  Наведени докази о испуњености обавезних услова се могу достављати у 

неовереним копијама, а додатни услови и достављањем изјаве које су у конкурсној 

документацији , а уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по 

пријему писменог позива наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа у 

примереном року (који не може бити дужи од 5 дана) који одреди наручилац. 

 

1.3.  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. 

тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност  свих обавезних  : 

1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
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привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4.Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

Доказ: -Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када 

             наступа самостално или у заједничкој понуди ( Образац XI) 

         -Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када 

          наступа са подизвођачем ( Образац XI-1) 

 

     Испуњеност додатних услова: 

1.Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом  

 услов у погледу неопходног пословног капацитета понуђач испуњава ако је у 

периоду од 01.01.2016. - 31.12.2018. године извршио исте или сличне 

грађевинско занатске радове  који су предмет јавне набавке у укупној вредности   

у збирном износу за три године не мањој од 9.000.000,00, РСД без ПДВ-а; 

 

Доказ: Изјава о испуњености пословног капацитета (Образац XII) 

 

2.Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом (Образац XIII) 

 

да има у радном односу или ангажован уговором о делу стручни кадар, и то: 

 

минимум једно лице које има минимум једну од следећих лиценци:  

 или важећа лиценца 410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 

грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и 

хидроградње,  

или важећа лиценца 411 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 

грађевинско-занатских радова на објектима високоградње  

минимум једно лице коjе има  

важећу лиценцу 450 - одговорни извођач радова електро енергетских инсталација 

ниског и средњег напона. 

 

Доказ : Копије личних лиценци (фотокопија лиценце мора бити оверена печатом имаоца 

лиценце и са његовим потписом), са доказом о радном ангажовању којим се на несумњив 

начин доказује да је лице ангажовано код понуђача на основу уговора о раду или по 

другом основу у складу са Законом.  

 

Да поседује важеће стандарде квалитета и то: 

             ISO 9001 систем менаџмента квалитетом  

             ISO 14001 систем заштите животне средине 

             ISO18001 систем безбедности и здравља на раду 

             

 

           Доказ: Фотокопија важећих сертификата. 
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Наручилац може захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора од 

понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 

најповољнија да достави на увид доказе (оригиналне или оверене фотокопије) 

прописане Законом о јавним набавкама за доказивање испуњености обавезних услова и 

додатних услова. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева. 

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на 

увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 

Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране 

овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у 

регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за 

потписивање уз понуду. 

  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 

на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим 

се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се 

доказ доставља у изворном електронском облику. 

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

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду 

која није на српском језику наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

           Позив за подношење понуда објављен је на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
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 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: 

"Србија Карго"а.д. - Центар за набавке и централна стоваришта, канцеларија 510 

на трећем спрату, ул. Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку мале вредности радова: Адаптација и санација зграде 

ВВ Београд ранжирна II фаза, јавна набавка бр. ЈНМВ/30 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

05.09.2019.год.  до 12,00 часова.  

 

    Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

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

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

   Понуда мора да садржи: 

 

 Образац понуде - образац VI), Понуђач је обавезан да достави Образац понуде, 

попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
 

Понуђач обавезно наводи начин подношења понуде и уписује податке о подизвођачу, 

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

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача и  попуњава табелу 3. - 

Подаци о подизвођачу. У случају подношења понуде са већим бројем подизвођача, 

табела се копира и доставља за сваког подизвођача. 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде. 

Табелу 4 „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, наведени 

образац се копира у довољном броју примерака, попуњава и доставља за сваког 

понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 

У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају 

било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране 

овлашћеног лица понуђача.  
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 Образац структуре ценe - (образац VIII), попуњен, оверен печатом и 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потпишу и 

печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити 

образац.попуњен, потписан и печатом оверен образац; 

 Образац трошкова понуде, може да достави понуђач (образац IX) 

Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12,14/15 И 

68/15) понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Уколико  понуђач  као саставни  део  понуде  достави  попуњен, потписан и печатом 

оверен  (од стране  овлашћеног лица  понуђача)  Образац трошкова припреме понуде 

сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде, а 

који (Захтев) ће бити уважен,  односно наручилац ће бити дужан надокнадити 

трошкове прибављања средстава обезбеђења у случају обуставе јавне набавке из 

разлога који су на страни наручиоца.  

 

 Доказе (члан 77.) којима понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних 

услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама; 

 Изјаву о независној понуди - (образац X), попуњен, оверен печатом и потписан 

од стране овлашћеног лица понуђача. 

            Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом 

             оверава сваки од чланова групе понуђача. 

 

 Mеница за озбиљност понуде,   

 

Понуђач се обавезује да уз понуду, као средство обезбеђења достави: 

-Бланко соло меницу, менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију 

картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој 

понуђач има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница 

регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, са клаузулом «без протеста» у 

висини 5% од вредности понуде (без ПДВ-а),као гаранцију за озбиљност понуде,  

важности 30 дана дуже од предвиђеног рока важења понуде. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање  

Модел  изјаве о финансијском обезбеђењу ( образац XIV). 

 

 Писмо пунуђача о намерама о прихватању обавезе достављања менице за 

добро извршење посла  
 

Понуђач је у обавези да уз понуду, достави: 

a) изјаву на прописаном обрасцу из конкурсне документације којом под 

материјалном и кривичном одговорношћу гарантује Наручиоцу, да ће му, у 

случају да му буде додељен уговор по овој јавној набавци, доставити бланко 

сопствену меницу за добро извршење посла, менично овлашћење да се 

меница може наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица која 

имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворене рачуне и 

потврду пословне банке да је достављена меница регистрована у Регистру 
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меница и овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), 

важности 30 дана дуже од дана испуњења уговорних обавеза. 

            Модел писма о намерама ( образац XV). 

 

 Писмо пунуђача о намерама о прихватању обавезе достављања менице за 

отклањање грешака у гарантном року 
Понуђач је у обавези да уз понуду, достави: 

изјаву на прописаном обрасцу из конкурсне документације којом под материјалном и 

кривичном одговорношћу гарантује Наручиоцу, да ће на дан примопредаје радова 

Наручиоцу предати бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање 

грешака у гарантном року, менично овлашћење да се меница може наплатити, 

фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци 

у којој понуђач има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница 

регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС,  у износу од 5 % од укупне 

вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без 

протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног 

гарантног рока. 

            Модел писма о намерама ( образац XVI). 

 

 Модел уговора, попуњен, печатиран и потписан од стране 

 овлашћеног лица понуђача.  
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити Модел уговора( образац VII).  

 

 ПотврдA да је понуђач извршио обилазак објеката. 

 

3. ПАРТИЈЕ:  

 Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:  
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач достави 

понуду са варијантам наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. 

 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу "Србија Карго"а.д. - 

Центар за набавке и централна стоваришта, канцеларија 510 на трећем спрату ул. 

Немањина 6, 11000 Београд, Република Србија, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности - Адаптација и санација 

зграде службе ВВ Београд ранжирна II фаза, ЈНМВ/30– НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности- Адаптација и санација 

зграде службе ВВ Београд ранжирна II фаза, ЈНМВ/30– НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - Адаптација и санација 

зграде службе ВВ Београд ранжирна II фаза, ЈНМВ/30– НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности - Адаптација и 

санација зграде службе ВВ Београд ранжирна II фаза, ЈНМВ/30 – НЕ ОТВАРАТИ”. 
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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, а уколико то учини или уколико не потпише уговор када је његова понуда 

изабрана, Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију за озбиљност понуде. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

 У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци.  

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 

су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 Понуду може поднети група понуђача. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 

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

наручиоцу.  

 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 9.1. Начин плаћања је безготовинско плаћање.  Плаћање предметних радова ће 

се вршити по окончаној ситуацији , у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна 

код наручиоца у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС” бр. 119/2012). 

 Уколико се у понуди буде захтевало авансно плаћање или плаћање у року краћем од 45 

дана, понуда ће се одбити као неприхватљива. 

  Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, 

акредитиви, банкарске гаранције и сл.) 
 

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од Наручиоца 

биће оцењене као неприхватљиве. 

 

 9.2.  Захтев у погледу рока важења понуде 

 Понуда важи минимално  90  дана од дана отварања понуда.  

 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 

мењати понуду.  

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 Цене у понуди изразити у динарима.  

  Цене морају бити јасно и читко уписане.  

  Цене су фиксне за све време трајања уговора.  

  Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена 

цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија – 

Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса 

www.poreskauprava.gov.rs. 

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса 

www.mpzzs.gov.rs.  

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; 

интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 

 

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

РОКОВИМА СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ И 

ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
 

Понуђач се обавезује да уз понуду, као средство обезбеђења достави: 

а)Бланко соло меницу, менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију 

картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој 

понуђач има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница 

регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, са клаузулом «без протеста» у 

висини 5% од вредности понуде (без ПДВ-а), као гаранцију за озбиљност понуде,  

важности 30 дана дуже од предвиђеног рока важења понуде. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.  

 
б) изјаву на прописаном обрасцу из конкурсне документације којом под материјалном и 

кривичном одговорношћу гарантује Наручиоцу, да ће му, у случају да му буде додељен 

уговор по овој јавној набавци, доставити бланко соло меницу за добро извршење 

посла, менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију картона 

депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има 

отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница регистрована у 

Регистру меница и овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), 

важности 30 дана дуже од дана испуњења уговорних обавеза.  

 

ц. изјаву на прописаном обрасцу из конкурсне документације којом под материјалном и 

кривичном одговорношћу гарантује Наручиоцу, да ће на дан примопредаје радова 

Наручиоцу предати бланко сопствену меницу и менично овлашћења за 

отклањање грешака у гарантном року, менично овлашћење да се меница може 

наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване 

потписе у банци у којој понуђач има отворене рачуне и потврду пословне банке да је 

достављена меница регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС,  у износу од 5 

% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са 

клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана 

дужим од уговореног гарантног рока. 
 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.mpzzs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, Наручиоцу преда: 

Бланко соло меницу, менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију 

картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој 

понуђач има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница 

регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, са клаузулом «без протеста» у 

висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а),као гаранцију за добро извршење 

посла,  важности 30 дана дуже од предвиђеног рока важења уговора. Меница мора 

бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Наручилац 

има право да уновчи меницу за добро извршење посла, у случају да понуђач који је 

изабран као најповољнији у потпуности или делимично не извршава своје уговорне 

обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају 

раскида Уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорене обавезе, понуђач је обавезан да важност менице продужи. 

Наведено средство обезбеђења, понуђач коме буде додељен уговор, доставља се 

приликом  закључења уговора.  

 
 

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре истека 

рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством. 
 

Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе, 

понуђач је дужан да продужи важење менице. 

 

Понуђач се обавезује да приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда: 

бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном 

року, менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију картона 

депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има 

отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница регистрована у 

Регистру меница и овлашћења НБС,  у износу од 5 % од укупне вредности уговора са 

ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком 

доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног 

рока. 

 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 

означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су 

садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном 

углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног 

лица понуђача.  

 Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 

који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, 

поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису 

означени на поменути начин. 

 Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и 
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остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и 

поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА  

    ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

:“СРБИЈА КАРГО“ а.д.- Центар за набавке и централна стоваришта, Београд, 

ул.Немањина 6, или путем електронске поште на адресу: nabavke.kargo@srbrail.rs 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

 Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ/30”- 

Адаптација и санација зграде ВВ Београд ранжирна II фаза.  
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију.  

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. Комисија за јавну набавку извршиће оцену понуда упоређивањем 

укупне цене без ПДВ-а. 



Конкурсна документација  за јавну набавку мале вредности: Адаптација 

и санација зграде ВВ Београд ранжирна II фаза ЈНМВ/30 

36/83 

  

 

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје 

понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге, наручилац мора изабрати 

понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у 

односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.  

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на 

добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује 

порез на доходак грађана. 

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је 

сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује 

порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се 

уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН). 

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је 

понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује 

порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се 

уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН). 

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних 

набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној 

трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог 

споразума. 

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних 

набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији 

и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне 

стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог 

споразума 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети 

одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи гарантни рок. Уколико и за тај 

елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да 

уговор додели Понуђачу који понуди краћи рок извршења радова. Уколико и за тај 

елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о 

обустави поступка предметне набавке. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

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

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако: 

 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
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 понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну    

  садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној 

 документацији 

 

21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

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

године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 

три године. 

Доказ наведеног може бити: 

 

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

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку  

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

року; 

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на  

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису  

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

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

     испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 

     закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. 

Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 

наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  

 Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 

понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више 

чланова групе понуђача.  

 Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву уколико понуђач буде изменио 

или преправљао услове из конкурсне документације (услове плаћања, испоруке, 

важења понуде и сл.) или буде додавао документе или појашњења (осим документа који 

се односи на комерцијалне попусте)  који се не захтевају у конкурсној документацији. 
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22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно 

заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о 

јавним набавкама. 

 Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу на адресу: Београд, 

Немањина 6 – канцеларија 510, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

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

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није 

другачије одређено. 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 

захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилноси, а наручилац исте није отклонио. 

 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац 

предузме пре истека рока за подношење понуда а након истека рока из претходног 

става, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 

најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок 

за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

 Ако се захтев подноси непосредно, електронском поштом, подносилац захтева 

мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се подноси путем 

поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем 

захтева, сматра се да је захтев поднет дана када је пријем одбијен.  

О поднетом захтеву за заштиту права, Наручилац објављује  на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 

заштиту права. 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права: из Републике Србије – 

Уплате таксе из Републике Србије и из иностранства – Уплата таксе из иностранства: се 

налази на интернет страници Републичке комисије за заштиту права понуђача 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html). 

Уплату таксе за подношење захтева за заштиту права извршити:  

 на број жири рачуна: 840-30678845-06 ,  

 шифра плаћања : 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос)  

 позив на број : број или ознака предметне јавне набавке ,  

 сврха уплате : такса ЗЗП ; назив Наручиоца; број или ознака предметне јавне 

набавке ,  

 корисник : буџет Републике Србије.  

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина 

позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге 

радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда такса износи  

60.000,00 динара. Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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предузете након отварања понуда укључујући и одлуку о додели уговора о јавној 

набавци и одлуку о обустави поступка јавне набавке такса износи 60.000,00 динара.   

 

23. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

 Отварање понуда ће се обавити дана 05.09.2019. године у 13,00 часова, у  

"Србија Карго", а.д. у Београду, ул.Немањина 6, сала 533а. 

 

 Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе 

пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћ мора да садржи датум, број, потпис 

овлашћеног лица као и да буде оверено. 

 

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 

у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона.  

 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова: Адаптација и 

санација зграде ВВ Београд Ранжирна II фаза ЈНМВ/30 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОДАВАЦУ 

Назив продаваца: 

 

 

 

Правно  лице разврстано по величини: 

-микро 

-мало 

-средње 

-велико  

 

Адреса продаваца: 
 

 

Матични број продаваца: 
 

 

Порески идентификациони број продаваца 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса продаваца (e-mail):  

Телефон:  

 

 

Телефакс: 
 

 

 

Број рачуна продаваца и назив банке 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

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

заједничке понуде, уколико понуду подноси група продаваца 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
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Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они продаваци који подносе  понуду са 

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

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

достави за сваког подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

Правно  лице разврстано по величини: 

-микро 

-мало 

-средње 

-велико 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

Правно  лице разврстано по величини: 

-микро 

-мало 

-средње 

-велико 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

Правно  лице разврстано по величини: 

-микро 

-мало 

-средње 

-велико 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
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Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они продаваци који 

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

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

броју примерака, да се попуни и достави за сваког продаваца који је учесник у 

заједничкој понуди. 

 

Комерцијални услови понуде: 

 

Број и Датум понуде:  

Укупна Вредност понуде без ПДВ-а РСД/€:  

Вредност ПДВ-а РСД:  

Вредност понуде са ПДВ-ом РСД:  

Начин и рок плаћања: 45 дана од настанка ДПО 

Рок извршења радова (максимално 90 

календарских дана од дана увођења у посао): 
 

Паритет извршења радова  Макиш 

Гарантни рок (минимум 2 године од извршеног 

пријема радова) 
 

Важност понуде (90 дана):  

Остало:  

 

 

 

Датум                    Продавац 

    М. П.  
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ПОТВРДА 

 

 

 

 

Дана ______________________________2019.године 

 

Понуђач  __________________________________________ 

                                                назив 

 

је извршио обилазак објекта у Макишу ради увида у стање и упознавање са 

предвиђеним радовима.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За понуђача:                                           Оверава за Секцију за вучу возова Београд 

 

____________________                                                _____________________ 

Потпис и печат                                                                    потпис и печат 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 

 

 

 

                 Акционарско друштво за железнички превоз робе  

          „Србија Карго“ 

        11000 Београд, Немањина 6 

                            ( у даљем тексту : Наручилац ) 

 

и 
 

______________________________________________ 

( у даљем тексту : Извођач радова ) 
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1. Акционарско друштво за железнички превоз робе “Србија Карго” (у даљем 

тексту: Наручилац), са седиштем  у  Београду улица Немањина  број 6, матични 

број: 21127116, ПИБ: 109108446,  које заступа в.д. генералног директора Душан 

Гарибовић дипл. екон. са једне стране   

 

и  

 

2. _________________ са седиштем у _________________, Република Србија, улица 

______________, матични број: ____, ПИБ: ________,  (у даљем тексту: Извођач 

радова), које заступа директор __________, са друге стране (Извођач радова наступа са 

подизвођачем / учесник у заједничкој понуди 

___________________,ул._____________из ____________,који ће делимично извршити 

предметну набавку, у делу: _____________) 

 закључују: 

 

У Г О В О Р 

Адаптација и санација зграде ВВ Београд Ранжирна II фаза 

 

 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 
Предмет Уговора извођење радова на адаптацији и санацији зграде ВВ Београд 

Ранжирна II фаза. Извођач радова се обавезује да изведе уговорене радове, у свему 

према усвојеној понуди Извођача радова број:__________ од ________ , која је дата у 

прилогу и чини саставни део овог Уговора.   

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да 

обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, неопходну за 

реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим 

прописима и стандардима. 

Члан 2. 

 

У току извођења радова обавезно се води грађевинска књига и грађевински 

дневник. Спецификација радова са уговореним ценама дата је у Прилогу 1 и саставни 

је део овог уговора, као и образац понуде и образац структуре цене. 

 

Вредност радова - цена 

Члан 3. 
  

Стране потписнице утврђују да укупна цена свих радова који су предмет 

Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ-а, обрачуната вредност ПДВ-а по 

стопи од ____ % износи ____________ динара, што чини укупан износ 

________________  динара са ПДВ-ом , који је добијен на основу количина радова и 

јединичних цена из усвојене понуде Извођача број _______ од __________. ___. 2019. 

године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 

повећања цене елемената на основу којих је одређена. 
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Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 

обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне 

трошкове Извођача радова. 

 

Услови, начин и рок плаћања 

Члан 4. 

Плаћање уговореног износа из члана 1. Овог Уговора ће се извршити на рачун 

Извођача радова број:___________________ код ____________ банке након 

испостављених  привременe и окончане ситуације, оверене од стране Наручиоца, 

стручног надзора и извођача, у року од 45 дана рачунајући од дана пријема привремене 

и окончане ситуације од стране Наручиоца (уз оверен грађевински дневник и 

грађевинску књигу). 

Количине и квалитет извршених послова контролисаће и пратити стручни надзор 

Наручиоца у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и других 

докумената, а што ће представљати основ за признавање извршене реализације радова 

као и испостављања привремене и окончане ситуације.   

Ако се од стране стручног надзора уписом у грађевински дневник утврди да радови 

Извођача радова имају недостатке у квалитету и грешке. Извођач радова мора исте 

отклонити о свом трошку у року од 5 календарских дана од дана уписа у грађевински 

дневник. 

Уколико извођач радова не отклони констатоване недостатке у предвиђеном року, 

Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла. 

 

Рок за завршетак радова 

Члан 5. 

  

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ 

(максимално 90) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према 

приложеном динамичком плану, који је саставни део  закљученог уговора. 

 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а 

сматраће се да  су се стекли услови за увођење извођача у посао након испуњења 

следећих услова: 

 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту; 

-    обезбеђење услова за неометано извођење радова. 

 

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за 

примопредају након техничког прегледа и добијања употребне дозволе уколико радови 

подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног извођача радова констатује 

уписом у грађевински дневник. 

 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

 

Члан 6. 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова : 

             -  у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 

Извођача радова; 

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
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           Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности Извођач радова 

уписује у грађевински дневник и о тим околностима писмено извештава Наручиоца. 

 Захтев за продужење рока извођења радова Извођач радова у писменој форми 

подноси Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 5 

дана пре истека рока за завршетак радова.  

            У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику извођења 

радова, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на продужење рока 

извођења радова и захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

 

Уговорна казна 

Члан 7. 

 

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

Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1 % од укупно уговорене вредности за сваки дан 

закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупне 

вредности уговорних радова. 

 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача радова, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности изведених 

радова по окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова 

претрпео штету, може захтевати накнаду штете, поред уговорне казне. Постојање и 

износ штете Наручилац мора да докаже. 

 

Обавезе Извођача радова 

Члан 8. 

 

Извођач радова се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким 

прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором као и да исте 

по завршетку  преда Наручиоцу као и да: 

o да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  

извођача радова;                 

o да се строго придржава мера заштите на раду;  

o да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихову примопредају; 

o да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима 

за ту врсту посла и у уговореном року; 

o да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

o да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 

одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о 
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заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања 

извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 

o да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије; 

o да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

o да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 

трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 

набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 

извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 

радова; 

o да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 

права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 

предвиђену динамику; 

o да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  

утврде неправилности и недостаци; 

o да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора да 

приступи у року од 5 дана од позива Наручиоца. 

 

Члан 9. 

 

             Извођач радова се обавезује да у складу са законом и важећим прописима о 

свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи: 

 

- податке о Наручиоцу, Извођачу радова и Стручном надзору; 

- почетку грађења – извођењу радова и року завршетка радова. 

 

Обавезе Наручиоца 

Члан 10. 
Наручилац се обавезује да: 

-Даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача радова; 

-Именује надзорни орган; 

                       -Уведе Извођача радова у посао 

Члан 11. 
 

Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену под условима 

и на начин одређен чланом 4. Уговора  и да од Извођача радова, по завршетку радова 

прими наведене радове.  
 

Члан 12. 

 Наручилац ће писмено обавестити Извођача радова о лицу који ће вршити 

стручни надзор уз обавезно достављање решења о вршењу надзора и контакт телефон 

надзорног органа. 

 Стручним надзором се обезбеђује: 
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 -контрола и провера квалитета извођења радова и примена прописа, стандарда и 

техничких норматива, 

 -провера да ли постоје докази о квалитету материјала (атести), 

- контрола да ли се радови изводе према уговореној динамици, 

 -давање упутстава Извођачу радова, 

Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник. Надзорни орган 

није овлашћен да у име Наручиоца преузима било какве нове уговорне и финансијске 

обавезе, ван наведених овим Уговором. Извођач радова је дужан да поступи по 

примедбама и захтевима надзорног органа Наручиоца, уколико су у складу са 

уговорном документацијом. 
 

Наручилац се обавезује да Извођача радова уведе у посао, предајући му 

инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу  уколико радови 

подлежу овој обавези, као и да му обезбеди  несметан прилаз градилишту. 

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

 

Члан 13. 
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. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом 

квалитету.  

 

Средства обезбеђења 

 Члан 14. 

Извођач радова је обавезан да Наручиоцу, на дан закључења Уговора,, достави 

бланко сопствену меницу, у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Сл. 

гласник РС“ бр. 31/11), са клаузулом „без протеста“, која мора бити оверена и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење, фотокопију 

картона депонованих потписа у пословној банци (менице морају бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије), и то: 

 за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10 % укупно 

уговорене вредности из Члана 4. овог Уговора (без урачунатог ПДВ) и са роком 

важења најмање 30 дана дужим од дана истека важности Уговора 

Достављање бланко сопствене менице са меничним овлашћењем из овог члана, 

сматраће се уговорном обавезом, те недостављање исте сматра се неиспуњењем 

обавеза дефинисаних овим Уговором. 

Наведено средство финансијског обезбеђења Наручилац радова има право да 

активира у случају да Извршилац радова у потпуности или делимично не извршава 

своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, 

као и у случају раскида Уговора. 

Члан 15. 

Извођач радова се обавезује да Наручиоцу истовремено са записником о примопредаји 

изведених радова достави оригиналну меницу за отклањање недостатака у гарантном 

року плативу на први позив без приговора и то у износу од 5% од вредности уговора 

без ПДВ-а са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.  
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Уколико Извођач радова у наведеном року не обезбеди и преда Наручиоцу меницу из 

претходног става биће му задржано 10% од укупне цене радова по овом Уговору.  

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у гарантном року, Извођач радова 

мора да отклони у року од 5 календарских дана од дана писменог позива Наручиоца.  

Уколико недостатке Извођач радова не отклони у року из претходног става, Наручилац 

ће активирати меницу за отклањање грешака у гарантном року и има право те радове 

уступити другом извођачу.  

 
Гаранни рок 

Члан 16. 
Гарантни рок за изведене радове је ____ године (минимално 2 године) рачунајући од 

дана потписивања записника о примопредаји радова . 

 

 

Члан 17. 
 

Уколико Извођач радова касни са извођењем радова у односу на уговорену 

динамику преко 5 календарских дана, односно уколико Наручилац оцени да кашњење у 

извођењу радова може утицати на рок завршетка радова који је фиксни, има право да 

раскине уговор и одмах активира меницу за добро извршење посла. 

 

Раскид уговора 

                                                                     Члан 18. 

Уговор престаје да важи истеком периода на који је закључен. 

Уговор престаје да важи и пре истека тог периода у следећим случајевима: 

- споразумом уговорних страна у писаној форми; 

- једностраним раскидом једне од уговорних страна у случају неизвршавања 

уговорних обавеза, са отказним роком од 5 дана од дана пријема обавештења о 

једностраном раскиду; 

- уколико извођач касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику 

преко 2 календарска дана 

- једностраним раскидом Наручиоца у случају грубог кршења уговорних обавеза 

од стране Извођача радова, несавесног и немарног вршења послова предметних 

радова од стране радно ангажованих извршилаца, са отказним роком од 5 дана 

од дана пријема обавештења о једностраном раскиду. 

Уговор се отказује писаним путем, с тим да отказни рок почиње првог наредног дана 

после достављања писаног обавештења. 

 

Члан 19. 

 

              Код свих евентуалних непоштовања обавеза Наручиоца или Извођача радова, 

погођена уговорна страна дужна је другој уговорној страни послати писано 

обавештење у коме се захтева предузимање мера за извршење Уговора или наводе 

разлози који упућују на раскид Уговора. 

 Уговорна страна која је примила обавештење из претходног става дужна је да у 

наредном року од 7 дана предузме мере за извршење Уговора или у истом року 

писаним путем изнесе своје предлоге и ставове који се односе на извршење или раскид 

Уговора. 

 У случају да се уговорна страна из претходног става не огласи поводом 

примљеног обавештења, или у наведеном року не изврши Уговор, уговорна страна 
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погођена непоштовањем њених уговорних обавеза може у наредном року од 7 дана да 

раскине Уговор, по правилу о раскиду Уговора због неиспуњења. 

 У случају раскида Уговора, у смислу овог члана, уговорне стране ће измирити 

своје обавезе настале до дана раскида, сагласно одредбама овог Уговора. 

 Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга 

страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима 

облигационог права. 

 

Виша сила 

Члан 20. 

Извођач радова мора да достави документ надлежног државног органа из кога се види 

време настанка, време пријављивања и престанка више силе, последице које је иста 

изазвала, време отклањања последица више силе и узрок настанка више силе. 

 

Стране потписнице овог Уговора ослобађају се делимично или потпуно одговорности 

за неизвршење обавеза по овом Уговору, уколико је она последица више силе.  

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после 

закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних 

страна, као што су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних 

органа од утицаја на извршење обавеза. 

Страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други писани 

начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење 

уговорне обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступање 

околности више силе, а која је том околношћу погођена, не може се  позивати на њу, 

изузев ако сама та околност не спречава слање таквог обавештења. 

За време  трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције 

због неизвршења уговорних обавеза. 

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза 

и то за   период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног 

рока отклањања последица тих околности. 

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од 

уговорних страна  задржава право да раскине Уговор. 

 

Решавање спорова 

       Члан 21. 

Стране потписнице овог Уговора су сагласне да ће све евентуалне спорове који 

проистекну из Уговора решавати споразумно. 

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су 

сагласне да ће за њихово решавање бити надлежан Привредни суд у Београду. 

 

Остале одредбе 

Члан 22. 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона Републике 

Србије, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог 

Уговора).  

 

 

 



Конкурсна документација  за јавну набавку мале вредности: Адаптација 

и санација зграде ВВ Београд ранжирна II фаза ЈНМВ/30 

52/83 

  

 

Члан 23. 
Овај уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, 

сагласношћу уговорних  страна, закључењем анекса уз овај Уговор. 

Изузетно става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине Уговор 

уколико Извођач радова не изврши радове који су предмет јавне набавке, у уговореном 

року, као ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 

У случају потребе Наручилац може, након закључења уговора о јавној набавци, без 

спровођења поступка јавне набавке, у складу са чл. 115 ЗЈН, повећати обим предмета 

јавне набавке максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, 

с тим да укупно повећање не може бити веће од вредности прописане у ЗЈН. 

 

Члан 24. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих Наручилац задржава 

3 (три) примерка, а Извођач 3 (три) примерка. 

 

НАПОМЕНА:  Достављени модел  Уговора Понуђач (одговорно лице Понуђача) мора да 

попуни, потпише (изузев на местима где је наведено да понуђа не попуњава) и овери печатом 

на месту предвиђеном за потпис и оверу, чиме потврђује да прихвата све елементе модела 

уговора и сагласан је  да се у Уговор унесу и остали елементи из Конкурсне документације и 

прихваћене Понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  за ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 

   ________________________ 

        за  Наручиоца 

“Србија Карго”, а.д. 

 

                     Душан Гарибовић дипл. Екон. 
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Прилог 1: Техничка спецификација 
 

 Опис Јм Кол.  Цена  Износ 

  
   I  РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ 
        

1. Рушење плафонске конструкције изведене 

од трске постављене преко дрвене 

конструкције и малтерисане продужним 

цементним малтером и одвоз шута на 

градску депонију. Обрачун по м2. м2 166,55 х  
 

=  

2. Скидање подне облоге изведене од Виназ 

плоча, скидање ободних угаоних трака, 

стругање остатака лепка и одвоз шута на 

градску депонију. Обрачун по м2. 
м2 167,50 х  

 
=  

3. Демонтажа подне облоге изведене од 

ламината, демонтажа ободних угаоних 

лајсни и одвоз шута на градску депонију. 

Обрачун по м2. м2 68,00 х  
 

=  

4. Штемовање слојева терасе 1. спрата до 

носеће бетонске конструкције, штемовање 

облоге парапета ограде од ливеног тераца, 

штемовање облоге парапета испод прозора 

од ливеног тераца и одвоз шута на градску 

депонију. Просечна дебљина слоја облоге 

терасе 14 цм, а облоге парапета 3 цм. 

Обрачун по м2. 
м2 190,00 х  

 
=  

5. Обијање оштећеног и олабављеног малтера 

са зидова и дуж пукотина просечне ширине 

40 цм и одвоз шута на градску депонију. 

Обрачун по м2. м2 12,00 х  
 

=  

6. Демонтажа унутрашњих дрвених врата и 

одвоз на градску депонију. Обрачун по 

комаду. ком 15,00 х  
 

=  

8. Обијање стиродура са зидова у канцеларији 

бр. 2 и одвоз шута на градску депонију. 

Обрачун по м2. м2 4,70 х  
 

=  

9. Демонтажа санитарија у канцеларији бр. 2 

(бојлер запремине 5л, лавабо,  батерије за 

судоперу), канализационе и водоводне 

инсталације и складиштење у објекту. Цена 

дата паушално..            

10. Пробијање отвора у зиду дебљине 25 цм за 

уградњу противпожарних врата и израду 

надвратника на зиду између канцеларије бр. 

11 и ходника и одвоз шута на градску 

депонију. Обрачун по м2. 
м2 2,10 х  

 
=  
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11. Рушење преградних зидова дебљине 12 цм 

зиданих опеком и одвоз шута на градску 

депонију. Обрачун по м2. 
м2 8,64 х  

 
=  

12. Демонтажа спољашњих јединица клима 

уређаја заједно са пражњењем расхладног 

гаса из уређаја, цевима, напајањем и 

елементима за причвршћивање и 

складиштење у објекту за поновну 

монтажу. Обрачун по комаду. ком 4,00 х  
 

=  

  I  УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ дин:  
                

                

  II  ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
1. Набавка материјала и малтерисање зидова 

продужним цементним малтером, 

предходно све бетонске елементе испрскати 

цементним млеком. Малтерисање се изводи 

на местима зазиданих отвора за врата и  

новоформираног преградног зида 

канцеларије бр. 11. Обрачун по м2. м2 30,00 х  
 

=  

2. Набавка материјала и израда преградног 

зида на канцеларији бр. 11 од гасбетонских 

блокова зиданих лепком и зазиђивање 

отвора врата у зидовима дебљине 12 цм на 

канцеларији бр. 14, између 10 и 11 и између 

11 и12. Обрачун по м2. м2 15,50 х  
 

=  

3. Набавка материјала и малтерисање зидова 

продужним цементним малтером са 

рабицирањем малтера на делу пукотина у 

зидовима, предходно све бетонске елементе 

испрскати цементним млеком. Обрачун по 

м2. м2 12,00 х  
 

=  

4. Набавка материјала и обрада шпалетни око 

новоуграђених врата. Обрачун по м1. м2 63,00 х  
 

=  

  II  УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ дин:  
                

                

  III  БЕТОНСКИ РАДОВИ 

1. Набавка материјала и израда слоја за пад на 

тераси преко термоизолације дебљине 6-10 

цм од ситнозрног бетона МБ30 армираног 

арматурном мрежом  Q198. Обрачун по м2. 
м2 145,00 х  

 
=  
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2. Обијање оштећеног и олабављеног бетона 

са стубова ограде терасе 1. спрата (до 50%) 

и одвоз шута на градску депонију, набавка 

материјала, израда оплате и бетонирања 

бетоном МБ30 са додатком 

полипропиленских влакана (Sika Fibers или 

другог произвођача). У цену урачунато и 

замена оштећене арматуре и привремено 

учвршћивање ограде током извођења 

радова и очвршћивања бетона. Обрачун по 

комаду. ком 12,00 х  
 

=  

3. Обијање оштећеног и олабављеног бетона 

са стубова ограде терасе 1. спрата (до 100%) 

и одвоз шута на градску депонију, набавка 

материјала, израда оплате и бетонирања 

бетоном МБ30 са додатком 

полипропиленских влакана (Sika Fibers или 

другог произвођача). У цену урачуната и 

замена оштећене арматуре и привремено 

учвршћивање ограде током извођења 

радова и очвршћивања бетона. Обрачун по 

комаду. 
ком 16,00 х  

 
=  

4. Обијање оштећеног и олабављеног бетона, 

продубљивање пукотина на огради терасе 1. 

спрата (пресека 65х10цм) и одвоз шута на 

градску депонију, набавка материјала, 

израда оплате и бетонирања бетоном МБ30 

са додатком полипропиленских влакана 

(Sika Fibers или другог произвођача). У 

цену утрачунато и привремено 

учвршћивање ограде током извођења 

радова и очвршћивања бетона. Обрачун по 

комаду. ком 10,00 х  
 

=  

5. Набавка материјала и израда армирано-

бетонског надвратника противпожарних 

врата на канцеларији бр. 11. Обрачун по м3. 
м3 0,10 х  

 
=  

  III  УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ дин:    
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  IV  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1. Набавка материјала и израда 

хидроизолације терасе. Изолација се изводи 

преко слоја за пад, парапета ограде и 

парапета испод прозора укључујући и 

хоризонталне делове парапета, излива на 

парапету ограде и вертикално око свих 

стубова у висини парапета 

хидроизолационим премазом Sika Top Seal 

107, Isomat Aquamat Flex или неким другим 

премазом истих карактеристика. Продоре 

цеви изоловати Sika® SealTape-S или неким 

другим средством истих карактеристика, 

прелазе између хоризонталних и 

вертикалних површина ојачати мрежицом. 

Обрачун по м2, 
м2 180,00 х  

 
=  

2. Набавка материјала и израда 

термоизолације на тераси од стиропора 

дебљине 8 цм, минималне густине (спец. 

теж) 27 г/м2. У цену урачуната и уградња 

ПЕ фолије изнад и испод изолације. 

Обрачун по м2. м2 145,00 х  
 

=  

3. Набавка материјала и израда 

термоизолације од камене вуне дебљине 5 

цм постављене испод AБ таванице на делу 

испод терасе. У цену урачуната и уградња 

ПЕ фолије између изолације и 

гипскартонских плоча. Обрачун по м2. 

 

 

 

м2 

 

 

53,50 х  
 

=  

  IV  УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ дин:  
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  V  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
                

1. Набавка материјала, припрема и бојење 

челичне браварије уљаном бојом, врата са 

преградом између степеништа и ходника на 

спрату. Обрачун по м2. 
м2 11,40 х  

 
=  

2. Набавка материјала и израда плафонске 

конструкције испод ситноребрасте таванице 

(Авраменко) изведене од гипс-картонских 

плоча дебљине 12,5мм постављених преко 

конструкције од челичних поцинкованих 

профила са гипсањем и бандажирањем 

спојница стакленом мрежицом. Обрачун по 

м2. м2 166,55 х  
 

=  

3. Набавка материјала и санирање плафонске 

конструкције лепкoм за стиропор 

армираним фасадном мрежицом, све у 

складу са упутством произвођача, са 

предходним стругањем старе боје са 

плафона и премазивањем одговарајућим 

основним премазом. Обрачун по м2. м2 140,00 х  
 

=  

4. Набавка материјала и посно бојење старих 

зидова (постојећи) у тону по избору 

инвеститора са предходним предрадњама 

(стругањем старе фарбе, гипсањем, 

глетовањем и наношењем подлоге). 

Обрачун по м2. 

м2 1.020,00 х  
 

=  

5. Набавка материјала и посно бојење плафона 

(постојећи) у белом тону са предходним 

гипсањем, глетовањем и другим потребним 

предрадњама. Обрачун по м2. 
м2 330,00 х  

 
=  

6. Набавка материјала и посно бојење нових 

зидова у тону по избору инвеститора са 

предходним гипсањем, глетовањем и 

другим потребним предрадњама. Обрачун 

по м2. м2 30,50 х  
 

=  

7. Набавка материјала и посно бојење нових 

плафона (плафони обложени 

гипскартонским плочама и санирани 

лепком за стиропор) у белом тону са 

предходним гипсањем, глетовањем и 

другим потребним предрадњама. Обрачун 

по м2. м2 306,55 х  
 

=  

  V  УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   дин:  
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  VI  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

1. Набавка материјала и израда облоге пода 

терасе, парапета ограде (вертикално и 

хоризонтално), парапета испод прозора 

(вертикално и хоризонтално) и сокле око 

стубова у висини парапета ограде од 

керамичких плочица 1. класе постављених 

на флексибилни лепак са фуговањем 

спојница водоодбојном фуг масом. Обрачун 

по м2. м2 190,00 х  
 

=  

2. Набавка материјала и израда облоге пода 

унутар објекта и израда сокле висине 8 цм 

од керамичких плочица 1. класе 

постављених на флексибилни лепак са 

фуговањем спојница водоодбојном фуг 

масом. Обрачун по м2. м2 167,50 х  
 

=  

  VI  УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ дин:  
                

  VII  ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
1. Набавка материјала и израда опшива 

армирано-бетонског излива, димензија 

30х30х20цм, челичним пластифицираним 

лимом. Лим подвући испод хидроизолације, 

бочна висина у нивоу облоге од керамичких 

плочица. Обрачун по ком. ком 4,00 х  
 

=  

  VII  УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ дин:    

  VIII  РАЗНИ РАДОВИ 
1. Демонтажа, набавка и уградња сливника са 

украсном решетком од нерђајућег челика, 

на тераси за одвод атмосферске воде, у цену 

урачунато и штемовање бетонске подлоге и 

крпљење бетона после уградње. Обрачун по 

комаду. 

ком 4,00 х  
 

=  

2. Набавка и уградња врата, изведених од 

шестокоморних ПВЦ профила, без олова, са 

ојачањем од челичног поцинкованог 

профила минималне дебљине зидова од 1,5 

мм. Праг на вратима извести од металног 

кутијастог профила. ПВЦ профили у складу 

са важећим стандардима. У цену урачунат 

сав потребан оков, материјал за монтажу и 

потребне угаоне лајсне. Мере проверити на 

лицу места. Обрачун по комаду.           

  дим. 90х210 (јк) 

ком 10,00 х  

 

=  

  дим. 140х210 (двк) 

ком 2,00 х  

 

=  
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3. Застакљивање постојеће браварије 

једноструким стаклом, врата са преградом 

између степеништа и ходника на спрату, са 

предходном демонтажом разбијеног стакла 

и чишћењем остатака од гита дебљине 4мм. 

Обрачун по комаду.           

  дим. 80х210 

ком 1,00 х  

 

=  

4. Поправка постојећег окова 

Алуминијумских прозора са отварањем 

прозора око вертикалне ивице. У цену 

урачуната и замена оштећених делова окова 

и материјал за уградњу. Обрачун по комаду. 
ком 30,00 х  

 

=  

5. Поправка постојећег окова 

Алуминијумских прозора са отварањем 

прозора око хоризонтане ивице. У цену 

урачуната и замена оштећених делова окова 

и материјал за уградњу. Обрачун по комаду. 
ком 30,00 х  

 

=  

6. Набавка и уградња једнокрилних 

противпожарних врата, дим. 90х205 цм, 

отпорности 90 мин. Обрачун по комаду. 
ком 1,00 х  

 

=  

7. Набавка и уградња отирача испред улазних 

врата димензија 45х60 цм. Обрачун по 

комаду. ком 1,00 х  

 

=  

8. Поновна монтажа спољашњих јединица 

клима уређаја заједно са елементима за 

причвршћивање за зид. У цену урачуната и 

замена дотрајалих и оштећених елемената 

за ношење и учвршћивање и допуна 

расхладним гасом. Обрачун по комаду. ком 4,00 х  

 

=  

  VIII  УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ       дин:  
  IX  ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

                

1. Демонтажа постојећих, набавка и уградња 

нових држача тоалетног папира у ролни. У 

цену урачунато бушење рупа, уградња 

типлова и шрафова и остали потребан 

материјал за уградњу. Обрачун по комаду. 
ком 9,00 х  

 

=  

2. Демонтажа постојећих, набавка и уградња 

нових држача папирних убруса у ролни. У 

цену урачунато бушење рупа, уградња 

типлова и шрафова и остали потребан 

материјал за уградњу. Обрачун по комаду. 
ком 5,00 х  

 

=  

3. Демонтажа постојећих, набавка и уградња 

нових дозатора за течни сапун. У цену 

урачунато бушење рупа, уградња типлова и 

шрафова и остали потребан материјал за 

уградњу. Обрачун по комаду. 
ком 5,00 х  

 

=  
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4. Демонтажа постојећих, набавка и уградња 

нових даски за ВЦ шоље. У цену урачунат 

сав потребан  материјал за уградњу.  

Обрачун по комаду. 
ком 4,00 х  

 

=  

5. Демонтажа постојећих, набавка и уградња 

нових водокотлића, типа ГЕБЕРИТ 

Фонтана или другог произвођача истих 

техничких карактеристика. У цену 

урачунато набавка и уградња  испирне цеви, 

бушење рупа, уградња типлова и шрафова и 

остали потребан материјал за уградњу. 

Обрачун по комаду. ком 4,00 х  

 

=  

6. Демонтажа постојећих, набавка и уградња 

једноручних стојећих батерија за 

умиваоник за топлу и хладну воду. У цену 

урачунат  и други потребан материјал за 

уградњу. Обрачун по комаду. ком 2,00 х  

 

=  

7. Набавка и уградња стојећих батерија за 

судоперу за топлу и хладну воду. У цену 

урачунато и други потребан материјал за 

уградњу. Обрачун по комаду. 
ком 1,00 х  

 

=  

8. Демонтажа оштећених, набавка и уградња 

нових огледала изнад умиваоника, 

минималних димензија 50х65цм. У цену 

урачунато и бушење рупа, уградња типлова 

и шрафова и остали потребан материјал за 

уградњу. Обрачун по комаду. 

ком 4,00 х  

 

=  

                

  IX  УКУПНО ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    дин:  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

        

        

 I  РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ   дин:  

 II  ЗИДАРСКИ РАДОВИ    дин:  

 III   БЕТОНСКИ РАДОВИ    дин:  

 IV  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ    дин:  

 V  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ    дин:  

 VI  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ    дин:  

 VII  ЛИМАРСКИ РАДОВИ  дин:  

 VIII  РАЗНИ РАДОВИ    дин:  

 IX ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    дин:  

        

 Укупна вредност радова    дин.:  

 
 

 

 

 

 



Конкурсна документација  за јавну набавку мале вредности: Адаптација 

и санација зграде ВВ Београд ранжирна II фаза ЈНМВ/30 

61/83 

  

 

 

ELEKTROINSTALACIJE 
 

A:ELEKTROINSTALACIONA OPREMA  

redni 
broj 

OPIS I VRSTA OPREME 
jedinica 
mere 

količina 
cena 

jedinična  
 iznos  

1 

Nabavka, isporuka i postavljanje montažne 
kutije, sedmostruke 6M/7M,  za puni zid dubine 
65mm, proizvođača Aling Gajdobra         

sedmostruka montažna kutija  tip 65276 Aling 
Experience kom 18   

1A 

Nabavka, isporuka i postavljanje montažne 
kutije, sedmostruke 6M/7M,  za šuplji zid 
dubine 50mm, proizvođača Aling Gajdobra       

sedmostruka montažna kutija  tip 6537 Aling 
Experience kom 4   

2 

Nabavka, isporuka i postavljanje prirubnice, 
šestostruka sa vijcima za puni zid, bela,  
proizvođača ALING, Gajdobra       

prirubnica, šestostruke sa vijcima za montažu 
na  7M montažnu kutiju  za puni zid tip 71106, 
bela,  Aling Experience kom 22   

3 

Nabavka, isporuka i postavljanje ukrasne 
maske za  kutiju 6M/7M,   proizvođača ALING, 
Gajdobra       

ukrasna maska za šest mesta, slična tipu 
70106.00, Aling Experience kom 22   

4 

Nabavka, isporuka i postavljanje montažne 
kutije, četvorostruke 4M,  za puni zid dubine 
65mm,  proizvođača ALING, Gajdobra 

      

montažna kutija za četiri mesta  tip 65246 Aling 
Experience kom 3   

5 

Nabavka, isporuka i postavljanje prirubnice, 
četvorostruke sa vijcima za puni zid, bela,  
proizvođača ALING, Gajdobra       

prirubnica, četvorostruka sa vijcima za puni zid 
tip 71004, bela,  Aling Experience kom 3   

6 

Nabavka, isporuka i postavljanje ukrasne 
maske četvorostruke ,  proizvođača ALING, 
Gajdobra       

ukrasna maska za četiri mesta, slična tipu 
70104.00, Aling Experience kom 3   

7 

Nabavka, isporuka i postavljanje montažne 
kutije, jednostruke - dozna fi 60 ,  za puni zid,  
za module  gde se postavlja po jedna 
jednopolna sklopka ili sama priključnica 

      

dozna fi60x60mm, slična tipu 710, Aling 
Experience kom 14   

7A 

Nabavka, isporuka i postavljanje montažne 
kutije, jednostruke - dozna fi 60 ,  za šuplji zid,  
za module  gde se postavlja po jedna 
jednopolna sklopka ili sama priključnica 
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dozna fi60x40mm, slična tipu 711, Aling 
Experience kom 4   

8 

Nabavka, isporuka i postavljanje prirubnice,   
sa vijcima za puni zid, u boji po želji investitora, 
za module gde se postavlja po jedna  
jednopolna,naizmenična ili unakrsna sklopka ili 
sama priključnica 

        

prirubnica, dvostruka sa vijcima za puni zid, 
slična tipu 71002 Aling Experience kom 18   

prirubnica, jednostruka sa vijcima za puni zid, 
slična tipu 71101 Aling Experience kom 22   

9 

Nabavka, isporuka i postavljanje ukrasne 
maske za  kutiju-doznu, za module gde se 
postavlja po jedna jednopolna, naizmenična ili 
unakrsna sklopka ili jedna priključnica 

      

ukrasna maska za 2 mesta, slična tipu 
70102.00, Aling Experience kom 15   

ukrasna maska za 1 mesto, slična tipu 
70101.00 Aling Experience kom 22   

10 

Nabavka, isporuka i postavljanje sklopki  10A 
250V za montažu na prirubnicu, proizvođača 
ALING, Gajdobra       

jednopolna sklopka slična tipu 72101, Aling 
Experience kom 24   

tasteri za sklopke sličan tipu 73101.0 (bela 
boja) - 1M, Aling Experience kom 24   

11 

Nabavka, isporuka i postavljanje priključnica   
16A 250V za u zid , proizvođača ALING, 
Gajdobra       

priključnice dvopolne sa kontaktom za 
uzemljenje zaštitom kontakata od dodira, slična 
tipu 74102.0, Aling Experience kom 16   

12 

Nabavka, isporuka i postavljanje sklopa 
priključnica  16A 250V za u zid , proizvođača 
ALING, Gajdobra       

sklopa od dve priključnice dvopolne, 
premoštene fabrički, sa kontaktom za 
uzemljenje  16A 250V za u zid slične tipu 
74112.0, Aling Experience 

kom 21   

13 

Nabavka, isporuka i postavljanje priključnice 
dvopolne bez kontakata za uzemljenje  10A 
250V za u zid , proizvođača ALING, Gajdobra 

      

priključnice dvopolne, bez kontakta za 
uzemljenje  10A 250V za u zid slične tipu 
74121.0, Aling Experience kom 21   

14 

Nabavka, isporuka i postavljanje 
komunikacionih priključnice  za u zid , 
proizvođača ALING, Gajdobra       

priključnice komunikacijska Keystone RJ45 Cat 
5e UTP za u zid slične tipu 74221.9, Aling 
Experience kom 42   
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15 

Nabavka, isporuka i ugradnja plafonske 
ugradne svetiljke za direktno osvetljenje, sa 
LED izvorom svetlosti,  

      

Prosto pravougaona LED nadgradna panel 
lampa 

      

Napon: 230V~         

Snaga: 24W         

Jačina svetlosti: 1680lm         

Boja svetlosti: toplo bela 6500K         

Dimenzije: 36x300x300 mm         

  kom 38   

16 

Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne zidne 
svetiljke za protivpanično osvetljenje, sa 
fluorescentnim izvorom svetlosti, snage izvora 
svetlosti 1x6W, dimenzija 280/120/50/25mm, 
stepena zaštite IP40,  slična tipu BPN 
PRATICA, proizvođača BUCK Beograd  

      

  kom 8   

17 

Nabavka, isporuka i postavljanje trofazne 
priključnice 16A/400V       

trofazna priključnica 16A/400V kom 1   

18 

Nabavka, isporuka i postavljanje klima uređaja 
za postvljanje u prosotriji data centra  

      

klima jedinica, unutrašnja + spoljašnja jedinica 
12BTU, snage 1.2 kW kom 1   

19 

Sav sitan nespecificiran materijal, gibljiva 
creva, ekseri, holšrafi, podloške, mostovi, izolir 
traka, gips, razvodne kutije 100x100 itd 

      

  pauš 1   

  

U K U P N O  A.: bez PDV-a  
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B: NAPOJNI KABLOVI   

redni 
broj 

OPIS I VRSTA OPREME 
jedinica 
mere 

količina cena jedinična  iznos 

1 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
elektroinstalacionog kabla tipa PP-Y 
5x4mm2 u zidu pod malterom za 
napajanje RO-DC (razvodni orman data 
centra)         
PP-Y 5x4mm2 m 14   

2 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
elektroinstalacionog kabla po trasama 
predviđenim projektnom 
dokumentacijom za napajanje 
komunikacione opreme u srever sali. 
Plaća se po dužnom metru 
postavljenog kabla.        
N2XH 5x2.5mm2 m 10   

3 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
elektroinstalacionog kabla po trasama 
predviđenim projektnom 
dokumentacijom . U poziciju je 
uračunato postavljanje kablova do 
svakog priključnog mesta. Plaća se po 
dužnom metru postavljenog kabla.  

      
N2XH 3x2.5mm2 m 16   

4 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
elektroinstalacionog kabla tipa PP-Y 
3x2.5mm2  . Plaća se po dužnom 
metru postavljenog kabla.        
PP-Y 3x2.5mm2 m 100   

5 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
elektroinstalacionog kabla po trasama 
predviđenim projektnom 
dokumentacijom. U poziciju je 
uračunato postavljanje kablova do 
svakog sijaličnog mesta. Plaća se po 
dužnom metru postavljenog kabla.        

PP-Y 3x1.5mm2 m 250   

6 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
elektroinstalacionog kabla tipa PP-Y 
5x2.5mm2 u zidu pod malterom. Plaća 
se po dužnom metru postavljenog 
kabla.        

PP-Y 5x2.5mm2 m 20   

7 

S/FTP četvoroparični kabl sa folijom 
oko svake parice i širmom oko svih, 
kategorije 6, 100 ohm, 22AWG . S/FTP 
(4x2x22AWG) LSHF-FR 100 OHM cat. 
6. Kompletno položen delom u 
rebrastim crevima u zidu. 

      

mrežni kabl S/FTP cat. 6 m 1300   

U K U P N O  B.: bez PDV-a  
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C. RAZVODNI ORMANI 

redni 
broj 

OPIS I VRSTA OPREME 
jedinica 
mere 

količina cena jedinična  iznos 

1 

Nabavka, isporuka i postavljanje na zid 
spratne table (RT DC)  metalne 
orijentacionih dimenzija 
600x600x200mm. Svi metalni delovi 
koji normalno nisu pod naponom, 
povezani su u električnom smislu 
međusobno na šinu za izjednačenje 
potencijala.U tablu ugraditi sledeću 
opremu: kom 1   
automatski osigurač  tipa B 6 A, 
Icu=6kA, proizvođača EATON kom 2   
automatski osigurač  tipa B 10 A, 
Icu=6kA, proizvođača EATON kom 2   
automatski osigurač  tipa B 16 A, 
Icu=6kA, proizvođača EATON kom 8   

zaštitne FID sklopke 25/0,5A kom 1   
grebenasti prekidač za montažu  na 
vrata , nominalne vrednosti struje 
prekidanja 25A za uključenje  kom 1   

 - sav ostali nespecificiran materijal: 
bakarne šine, redne stezaljke, potporni 
izolatori, provodnici za šemiranje, 
šeme, opomenske tablice, natpisne 
pločice i sav montažni materijal pauš 1   

      

 -komplet kom 1.00        

2 

 U GRO ugraditi sledeću opremu: kom 0   

automatski osigurač  tipa B 25 A, 
Icu=6kA, proizvođača EATON kom 3   

automatski osigurač  tipa B 16 A, 
Icu=6kA, proizvođača EATON kom 3   

 - sav ostali nespecificiran materijal: 
bakarne šine, redne stezaljke, potporni 
izolatori, provodnici za šemiranje, 
šeme, opomenske tablice, natpisne 
pločice i sav montažni materijal pauš 1   

       

 -komplet kom 1.00        

        

U K U P N O  C.: bez PDV-a  

 
 
 



Конкурсна документација  за јавну набавку мале вредности: Адаптација 

и санација зграде ВВ Београд ранжирна II фаза ЈНМВ/30 

66/83 

  

 

 

D: INSTALACIONA OPREMA  

redni 
broj 

OPIS I VRSTA OPREME 
jedinica 
mere 

količina cena jedinična  iznos 

PNK REGALI 

1 

Isporuka i polaganje po plafonu i 
konstrukciji plafona pocinkovanih 
perforiranih limenih nosača kablova 
proizvodnje "HERMI" Komplet sa 
ovesnim priborom, nosećim konzolama, 
zavrtnjima za spajanje, spojnim 
elementima (spojnicama regala) i 
ankernim zavrtnjima. Obračun po 
dužnom metru kompletno urađenog 
regala         
PNK regal širine 200/50mm m 8   

poklopac PNK regal širine 200mm m 8   

ugaoni element za skretanje 200 kom 1   

Nabavka, isporuka i postavljanje zidne 
konzole za nosač kablova PNK 200 kom 5   

Nabavka, isporuka i postavljanje ravne 
spojke za predviđeni nosač kablova 
PNK 100 kom 4   

Nabavka, isporuka i postavljanje 
plafonskog nosača dužine do 500mm i 
konzole za predviđeni nosač kablova 
PNK 200 kom 5   

"T" element za račvanje 100 kom 1   

PARAPETNI RAZVOD 

2 

Nabavka, isporuka i postavljanje DLP 
parapetnog sistema sa pregradom za 
energetske i telekomunikacione 
instalacije   dimenzija 50x150mm za 
postavljanje elektroinstalacionih i 
telekomunikacionih vodova. Obračun po 
komadu         

DLP 50x150mm, Legrand kataloški broj 
104 32, dužine 2m ili drugog 
proizvođača istih tehničkih karakteristika kom 32   

3 

Nabavka, isporuka i postavljanje 
poklopca parapeta (kanalice) 
50x150mm. Fleksibilni poklopac 
parapeta, dužine 2m. Obračun po 
komadu       

Fleksibilni poklopac parapeta, dužine 
2m, 50x150mm, Legrand DLP kat. 
br.2x105 21 ili drugog proizvođača istih 
tehničkih karakteristika kom 32   

4 

Nabavka, isporuka i postavljanje noseće 
pregrade za DLP kanalicu 50x150mm. 
Noseća pregrada parapeta, dužine 2m. 
Obračun po komadu       
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Noseća pregrada parapeta, dužine 2m,  
Legrand DLP kat. br.104 72 ili drugog 
proizvođača istih tehničkih karakteristika kom 32   

5 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
unutrašnjeg ugaonog elementa za DLP 
kanalicu 50x150mm. Obračun po 
komadu         

Unutrašnji ugaoni element. Obračun po 
komadu, Legrand DLP kat. br.106 06 ili 
drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika kom 12   

6 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
spoljašnjeg ugaonog elementa 
(kanalice) 50x150mm. Obračun po 
komadu       

Spoljašnji ugaoni element. Obračun po 
komadu, Legrand DLP kat. br.106 35 ili 
drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika kom 12   

7 

Nabavka, isporuka i postavljanje  "L" 
elementa, (kanalice) 50x150mm       

 "L" element , Legrand DLP kat. br.107 
89 ili drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika kom 5   

8 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
spojnika poklopca parapeta (kanalice) 
50x150mm. Obračun po komadu       

Spojnik poklopca parapeta (kanalice) 
50x150mm, Legrand DLP kat. br. 2x108 
01 ili drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika kom 24   

9 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
spojnika baze parapeta (kanalice) 
50x150mm. Obračun po komadu       

Spojnika baze parapeta (kanalice) 
50x150mm, Legrand DLP kat. br.106 92 
ili drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika kom 24   

10 

Nabavka, isporuka i postavljanje krajnje 
kape za kanalicu 50x150mm. Obračun 
po komadu       

Krajnja kapa za kanalicu 50x150mm 
Legrand DLP kat. br.107 03 ili drugog 
proizvođača istih tehničkih karakteristika kom 8   

PARAPETNI RAZVOD ZA DATA CENTAR 

11 

Nabavka, isporuka i postavljanje DLP 
parapetnog sistema sa pregradom za 
energetske i telekomunikacione 
instalacije   dimenzija 50x80mm za 
postavljanje elektroinstalacionih i 
telekonunikacionih vodova, kataloški 
broj 104 12, dužine 2m  Obračun po 
komadu         

DLP 50x80mm, Legrand kataloški broj 
104 12, dužine 2m ili drugog 
proizvođača istih tehničkih karakteristika kom 3   
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12 

Nabavka, isporuka i postavljanje 
poklopca parapeta (kanalice) 65mm. 
Fleksibilni poklopac parapeta, dužine 
2m, 65mm, Legrand DLP kat. br.105 21 
Obračun po komadu 

        

Fleksibilni poklopac parapeta, dužine 
2m, 50x80mm, Legrand DLP kat. Br.105 
21 ili drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika kom 3   

13 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
spojnika poklopca parapeta (kanalice) 
65mm. , Legrand DLP kat. br.108 01 
Obračun po komadu       

Spojnik poklopca parapeta (kanalice) 
50x80mm, Legrand DLP kat. br.108 01 
ili drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika  kom 3   

14 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
spojnika baze parapeta (kanalice) 
65mm. , Legrand DLP kat. br.106 92 
Obračun po komadu       

Spojnika baze parapeta (kanalice) 
50x80mm, Legrand DLP kat. br.106 92 
ili drugog proizvođača istih tehničkih 
karakteristika kom 3   

15 

Nabavka, isporuka i postavljanje krajnje 
kape za kanalicu 50x80mm Legrand 
DLP kat. br.107 22. Obračun po komadu       

Krajnja kapa za kanalicu 50x80mm 
Legrand DLP kat. br.107 22 ili drugog 
proizvođača istih tehničkih karakteristika kom 2   

16 

Nabavka, isporuka i postavljanje nosača 
mehanizma 2 modula za kanalicu 
veličine 50x80mm, Legrand DLP kat. 
br.109 21. Obračun po komadu       

Nosač mehanizma 2 modula za kanalicu 
dimenzija  50x80mm, Legrand DLP kat. 
br.109 21 ili drugog proizvođača istih 
tehničkih karakteristika kom 2   

17 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
priključnica 10/16A 250V dvopolnih, za 
postavljanje u kanalne kutije sa 
kontaktom za uzemljenje tipa MOSAIC 
proizvođača LEGRAND, komplet sa 
mehanizmom za postavljanje (ugradna 
kutija, nosač i maska) Obračun po 
komadu       

 

Priključnica 10/16A, dvopolna za 
postavljanje u kanalne kutije sa 
kontaktom za uzemljenje tipa MOSAIC 
proizvođača LEGRAND ili drugog 
proizvođača istih tehničkih karakteristika kom 4   

KABLOVSKE  PVC CEVI-CREVA 
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18 

Isporuka i polaganje u zidu  PVC 
rebrastih cevi kao nosača kablova . 
Obračun po dužnom metru kompletno 
ugrađenog creva.         

PVC rebrasto crevo  Ø16/10.7mm m 600   

PVC rebrasto crevoi Ø20/14mm m 100   

U K U P N O  D.: bez PDV-a  

 

E. TOPLOTNA PODSTANICA 

redni 
broj 

OPIS I VRSTA OPREME   
jedin. 
mere 

kol. cena jedinična iznos 

1 

Isporuka i montaža razvodnog ormana 
toplotne podstanice RO-TPS, izrađenog 
od dva puta dekapiranog lima, stepena 
zaštite IP 54, orijentacionih dimenzija 
1200x800x300mm. Kao zaštitu od 
korozije orman obavezno 
premazati osnovnom bojom i dva puta 
prefarbati sivom plastificiranom 
bojom. Komplet urađen razvodni orman 
sa svim izvedenim i ispitanim 
vezama prema jednopolnoj šemi 
uzimajući u obzir i 30% rezervnog 
prostora. 

  

kom 1   

U orman ugraditi sledeću opremu: 

FID sklopke25/0.5A   kom 1   

motorni kontaktor CNM10 sa bimetalima  
TRB12 opsega (2 - 4A) sa upravljačkim 
naponom 230V 

  

kom 3   

motorni kontaktor CNM10 sa bimetalima  
TRB12 opsega (1 - 2A) sa upravljačkim 
naponom 230V 

  

  1   

osigurača  MC32  tipa B 6 A, Icu=6kA, 
proizvođača MINEL Beograd 

  
kom 4   

osigurača  MC32  tipa B 16 A, Icu=6kA, 
proizvođača MINEL Beograd 

  
kom 6   

osigurača  MC32  tipa B 10 A, Icu=6kA, 
proizvođača MINEL Beograd 

  
kom 12   

Na vrata ormana ugraditi: 

signalnih  tinjalica za signalizaciju 
ispravnosti faza 5W,  220V, 50Hz 

  

kom 3   
signalnih sijalica zelene  boje za 
signalizaciju rada pumpi 5W, 220V, 
50Hz 

  

kom 4   
1 kom .grebenasta sklopka MN 25-10-U   

kom 1   
4 kom .grebenasta sklopka MN 10-10-U   

kom 4   
1  kom šuko priključnica u siluminskom 
kućištu 10/16A, 220V 

  

kom 1   
1 kom.  trofazna priključnica u 
siluminskom kućištu 10/16A, 380V 

  

kom 1   



Конкурсна документација  за јавну набавку мале вредности: Адаптација 

и санација зграде ВВ Београд ранжирна II фаза ЈНМВ/30 

70/83 

  

 

sav ostali nespecificiran materijal: 
bakarne šine, redne stezaljke, potporni 
izolatori, provodnici za šemiranje, šeme, 
opomenske tablice, natpisne pločice i 
sav montažni materijal 

  

pauš 1   

komplet   kom 1   

2 

Nabavka, isporuka i postavljanje  
elektroinstalacionog kabla tipa           

  

      

PP-Y 3x1.5mm2   m 45   

PP-Y 3x2.5mm2   m 80   

PP-Y 5x2,5mm2   m 45   

PP-Y 2x2.5mm2   m 25   

3 

Nabavka, isporuka i postavljanje 
priključnica 10/16A 250V sa zaštitom od 
prskajuće vode dvopolnih za na zid sa 
bakelitnim uloškom i sa  kontaktom za 
uzemljenje 

  

      

priključnica 10/16A 250V, 460 NOPAL 
B.Palanka 

  
kom 1   

4 

Nabavka i postavljenje voda P 30×4 
SRPS N.B4.901Č na bočnim zidovima 
podstanice na zidne nosače na 0,5m od 
poda. Na traku se vezuju sve metalne 
mase u podstanici (cevi, metalna vrata, 
orman, regali). 

  

      

P 30×4 SRPS N.B4.901Č   m 45   

5 

Nabavka i polaganje voda P 20×3 
SRPS N.B4.901Č za povezivanje sa 
izvodima sa uzemljivača 

  

      

P 20×3 SRPS N.B4.901Č   m 25   

6 

Nabavka i polaganje ukrsnog komada 
SRPS N.B4.936 za povezivanje na 
mestu spoja trake 

  

      

ukrsni komad SRPS N.B4.936   kom 4   

7 
Isporuka i povezivanje bakarne 
sabirnice Cu 16mm2 za premošćenje 
metalnih vrata 

  

kom 10   

8 

Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta:         

Neprekidnost zaštitnog glavnog i 
dodatnog provodnika za izjednačavanje 
potencijala 

     

  

Otpornost izolacije el. instalacija        

Zaštita električnim odvajanjem el.instalacija       

Otpornost poda        

Funkcionalnost        

    komplet 1   

9 
Nabavka, isporuka i postavljanje kutije 
za izjednačenje potencijala PS49 

  

kom 1   

U K U P N O  E.: bez PDV-a  
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G. OSTALI RADOVI 

redni 
broj 

OPIS I VRSTA OPREME 
jedinica 
mere 

količina cena jedinična iznos 

  ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 

1 

Demontaža postojeće elektro opreme 
predviđene za zamenu. U poziciju su 
uračunati demontaža opreme u 
razvodnim ormanima, demontaža 
postojećih rasvetnih tela, demontaža 
postojeće elektro galanterije 
(priključnice, prekidači, dozne, ...) 

        

demontaža elektro opreme pauš 1   

2 

Pažljiva demontaža postojećih dozni, 
obijanje zidova pored postojećih 
napojnih vodova do visine  0.5m od 
poda. Obračun po komadu 

        

štemovanje i demontaža postojećih 
montažnih kutija kom 28   

3 

Pažljiva demontaža telefonskih 
priključnica i štemovanje iznad istih do 
visine montažne kutije sa uvođenjem 
telefoskog provodnika u montažnu 
kutiju. Obračun po komadu 

        

štemovanje i demontaža postojećih 
montažnih kutija kom 15   

4 

Štemovanje unutrašnjih zidova sa 
gipsarskim radovima nakon postavljanja 
elektro galanterije kancelarija za 
postavljanje rebrastih creva za 
postavljanje FTP mrežnih kablova. 
Prosečna dužina 8,5metara. Obračun 
po komadu. 

        

građevinsko-gipsarski radovi kom 42   

  
          

          

            

U K U P N O  G.:  

 
REKAPITULACIJA 

 
A: ELEKTROINSTALACIONA OPREMA    din.:______________ 
B: NAPOJNI KABLOVI                                din.:______________ 
C. RAZVODNI ORMANI                               din.:______________ 
D: INSTALACIONA OPREMA                     din.:______________ 
E. TOPLOTNA PODSTANICA                     din.:______________ 
G. OSTALI RADOVI                                     din.:______________ 
 

UKUPNO          din.:_________________ 
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З Б И Р Н А   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 

      

      

     ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ din.:   

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

din.:   

   

   УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА 

   
din.:   

ПДВ (20%) din.:   
    

  УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ din.:   

     Напомена: Предмет предвиђених радова – Техничка спецификација израђена је у складу са 

усвојеном пројектно-техничком документацијом (Записник бр. 28/2018-3862 од 12.07.2018.год) 

са изменама и допунама датим од стране Пројектанта. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 

 

Износ без ПДВ-а (сви радови)  

Износ ПДВ-а  

Износ са ПДВ-ом (сви радови)  

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

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

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 

и 68/15),, ________________________________________, (Назив понуђача)                                                                              

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 

у поступку јавне набавке мале вредности радова: Адаптација и санација зграде ВВ 

Београд Ранжирна II фаза ЈНМВ/30 , поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

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

Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА 
 

На основу члана 77. став 4.ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 

 

           И З Ј А В У  

Понуђач ____________________________________ из _________________ 

Адреса: _________________________________, Матични број: __________ 

Испуњава услове из чл. 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности радова: 

Адаптација и санација зграде ВВ Београд Ранжирна II фаза ЈНМВ/30 и то да: 

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл.75.ст.1. тачка 1) ЗЈН). 

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

мита, кривично дело преваре (чл.75.ст.1. тачка 2) ЗЈН). 

3. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75.ст.1. 

тачка 4) ЗЈН) 

4.Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине  као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл.75.ст.2. тачка 2) 

ЗЈН) 

 

 

 

                 
 
Датум: _______________ године 

 

 

 М.П.    ПОНУЂАЧ:   

                  _____________________ 

                   Потпис овлашћеног лица 

 

 

НАПОМЕНЕ:Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени 

образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака, попуни, да се потпише од 

стране овлашћеног лица сваког члана групе понуђача и овери печатом. 
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XI-1 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

 

 

На основу члана 77. став 4.ЗЈН („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник и подизвођача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ____________________________________ из _________________ 

Адреса: _________________________________, Матични број: __________ 

Испуњава услове из чл. 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности радова: 

Адаптација и санација зграде ВВ Београд Ранжирна II фаза ЈНМВ/30  и то да: 

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл.75.ст.1. тачка 1) ЗЈН). 

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

мита, кривично дело преваре (чл.75.ст.1. тачка 2) ЗЈН). 

3. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75.ст.1. 

тачка 4) ЗЈН) 

 

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди 

мора испуњавати наведене услове. 

 

Датум: _______________ године 

 

 

 М.П.    ПОДИЗВОЂАЧ:  

          _____________________ 

                       Потпис овлашћеног лица 

 

     

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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XII ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

 

 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 

пословни капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом:  

 

 услов у погледу неопходног пословног капацитета понуђач испуњава ако је у 

периоду од 01.01.2016. - 31.12.2018. године извршио исте или сличне 

грађевинско занатске радове   који су предмет јавне набавке у укупној вредности   

у збирном износу за три године не мањој од 9.000.000,00, без ПДВ-а; 
 

 

 

Ред.  

бр. 
Назив корисника 

 

Број и 

датум 

уговора 

 

Вредност 

уговора 

(дин) 

 

Контакт особа 

 

Телефон 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

Напомена: Попунити табелу 

 

 

Изјава се односи на  поступак  јавне набавке мале вредности радова: Адаптација и 

санација зграде ВВ Београд Ранжирна II фаза, а у смислу члана 76 и 77. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

 

 

Дана 
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XIII ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 

да има у радном односу или ангажован уговором о делу стручни кадар, и то: 

 

2) минимум једно лице које има минимум једну од следећих лиценци:  

 или важећа лиценца 410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 

грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и 

хидроградње,  

или важећа лиценца 411 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 

грађевинско-занатских радова на објектима високоградње  

2) минимум једно лице коjе има  

важећу лиценцу 450 - одговорни извођач радова електро енергетских инсталација 

ниског и средњег напона. 

 

Доказ : Копије личних лиценци (фотокопија лиценце мора бити оверена печатом имаоца 

лиценце и са његовим потписом), са доказом о радном ангажовању којим се на несумњив 

начин доказује да је лице ангажовано код понуђача на основу уговора о раду или по другом 

основу у складу са Законом 
 

Да поседује важеће стандарде квалитета и то: 

             ISO 9001 систем менаџмента квалитетом  

             ISO 14001 систем заштите животне средине 

             ISO18001 систем безбедности и здравља на раду 

             

 

           Доказ: Фотокопија важећих сертификата. 

 

 

Изјава се односи на  поступак  јавне набавке мале вредности радова: Адаптација и 

санација зграде ВВ Београд Ранжирна II фаза, а у смислу члана 76 и 77. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Доказ у прилогу. 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

Дана 
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XIV МОДЕЛ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ ЗА ОЗБИЉНОСТ 

ПОНУДЕ,  

(доставља се уз Понуду)  

 

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ  

 

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платог промета, 

ДУЖНИК-ПРАВНО ЛИЦЕ:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Седиште/адреса: ______________________________________________________ 

Матични број: ________________________________________________________ 

ПИБ:   _______________________________________________________________ 

Текући рачун: ________________________________________________________ 

Код банке: ___________________________________________________________ 

И  З  Д  А  Ј  Е  

КОРИСНИКУ - ПОВЕРИОЦУ: „Србија Карго“а.д. 

Седиште/адреса: Београд, Немањина бр.6 

Текући рачун: 205-222962-17 

Матични број: 21127116  ПИБ: 109108446 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  

За корисника бланко, соло менице  

Предајемо вам бланко соло меницу и то, бр. ___________  , овлашћујемо „Србија 

Карго“а.д. Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ 

1.меница - 5% од вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ _______ динара, у 

сврху гаранције за озбиљност понуде са роком важења 30 дана дуже од предвиђеног 

рока важења понуде. 

Овлашћује се „Србија Карго“а.д. као Поверилац, да у складу са одредбама наведене 

јавне набавке за наплату доспеле Менице, безусловно и неопозиво, на први позив, без 

протеста и трошкова, вансудски иницира наплату на терет рачуна Дужника код банке, а 

у корист рачуна Повериоца - „Србија Карго“а.д. Београд 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да 

наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове 

банке да поднет налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због 

евентуалног недостатка средства на рачуну или због обавезе поштовања редоследа 

наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на 

основу овог закона и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и 

отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из 

предмета.  

Менице су важеће и да у току трајања опције понуде дође до: промена овлашћених 

лица за заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима Дужника, 

промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката 

од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.  
 

Датум издавања ОВЛАШЋЕЊА: ____________2019. године 

ДУЖНИК- издавалац менице: ________________________    М.П 
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XV ИЗЈАВА О НАМЕРАМА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ 

ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО, да ћемо у 

случају да будемо изабрани у својству најповољнијег понуђача за јавну набавку мале 

вредности радова: Адаптација и санација зграде ВВ Београд Ранжирна II фаза 

ЈНМВ/30, након закључења уговора са Наручиоцем,  Наручиоцу  доставити: 

 
- бланко сопствену меницу за добро извршење посла, менично овлашћење да 

се меница може наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица која 

имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворене рачуне и 

потврду пословне банке да је достављена меница регистрована у Регистру 

меница и овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), 

важности 30 дана дуже од дана испуњења уговорних обавеза.  

 
Обавезујемо се да ћемо, уколико нам буде додељен уговор по овој јавној набавци, 

наручиоцу, наведено средство обезбеђења доставити по закључењу уговора. 

 

Упознати смо и сагласни, да уколико нам буде додељен уговор по овој јавној набавци, 

Наручилац има право да активира наведено средство обезбеђења, у случај да у 

потпуности или делимично не извршавамо своје уговорне обавезе.   

 

 

    
Датум: _______________ године 

 

 

М.П.   

 

 

    ПОНУЂАЧ:  

(носилац заједничке понуде) 

          

                     _____________________ 

                      Потпис овлашћеног лица 
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XVI ИЗЈАВА О НАМЕРАМА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ 

ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО, да ћемо у 

случају да будемо изабрани у својству најповољнијег понуђача за јавну набавку мале 

вредности радова: Адаптација и санација зграде ВВ Београд ранжирна II фаза 

ЈНМВ/30, након закључења уговора са Наручиоцем,  Наручиоцу  доставити: 

 
- бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, менично 

овлашћење да се меница може наплатити, фотокопију картона депонованих 

потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има 

отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница 

регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, у висини 5 % од вредности 

уговора (без ПДВ-а), важности 5 дана дуже од уговореног гарантног рока.  

 
Обавезујемо се да ћемо, уколико нам буде додељен уговор по овој јавној набавци, 

наручиоцу, наведено средство обезбеђења доставити по извршеном пријему радова. 

 

Упознати смо и сагласни, да уколико нам буде додељен уговор по овој јавној набавци, 

Наручилац има право да активира наведено средство обезбеђења, у случај да у 

потпуности или делимично не извршавамо своје уговорне обавезе.   

 

 

    
Датум: _______________ године 

 

 

М.П.   

 

 

    ПОНУЂАЧ:  

(носилац заједничке понуде) 

          

                     _____________________ 

                      Потпис овлашћеног лица 
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 XVII СПИСАК ДОСТАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

/ Члан 75. ЗЈН да не 

VI Образац понуде да не 

/ Потврда о обиласку локације у Макишу да не 

VII Модел уговора да не 

VIII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни да не 

IX Образац трошкова припреме понуде да не 

X Образац изјаве о независној понуди да не 

XI Изјава понуђача о испуњавању обавеза из члана 75. ЗЈН да не 

XI-1 Изјава подизвођача о испуњавању обавеза из члана 75. ЗЈН да не 

XII Изјава понуђача о испуњености пословног капацитета да не 

XIII Изјава понуђача о испуњености кадровског капацитета да не 

/ Копија лиценци (410 или 411) и 450 да не 

/  Копија ISO 9001, 14001 и 18001 да не 

XIV Модел изјаве о финансијском обезбеђењу да не 

XV Изјава о намерама-меница за добро извршење посла да не 

XVI 
Изјава о намерама-меница за отклањање недостатака у 

гарантном року 
да не 

XVII Списак достављене документације да не 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 


