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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем 
тексту: Закон) и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС“ бр. 
29/2013),  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр 873-2/16 од 18. марта 2015. године редни 
број ЈНОП 4/2015 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 873-3/16 од 18.03.2015. 
године, припремљена је:  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

За јавну набавку у отвореном поступку  – Извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана 
друштвене исхране у згради Министарства  спољних послова у улици Кнеза Милоша бр. 24-26. 

(V фаза ) 
Конкурсна документација садржи: 

 
     1.  Општи подаци о набавци;         

                  2.  Подаци о предмету јавне набавке; 
                  3.  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга; 
                  4.  Техничка спецификација; 
                       Техничка спецификација за набавку  Извођење радова на реконструкцији кухиње и  
                       ресторана друштвене исхране у зграде Министарства спољних послова,  
                       (IV фаза - климатизација, вентилација и други радови);            
                  5.  Списак услова потребних за учешће из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како  
                       се доказује испуњеност тих услова; 
                  6. Додатни услови за понуђача члан 76. ЗЈН; 
                  7. Упутство понуђачима како да сачине понуду; 
                  8.  Образац понуде са структуром понуђене цене и  прилозима; 
                  9.  Модел уговора; 
                10.  Образац изјаве о трошковима припреме понуде; 
                11.  Образац изјаве о независној понуди;                    
                12.  Изјава о поверљивости; 
                13.  Предмер и предрачун; 
                 

Комисија: 
 

a. Весна Маринковић, службеник за јавне набавке– члан 
б.    Љиљана Веселиновић,  дипл.инж.арх. – члан 
ц.    Јованка Костић, дипл.ецц-члан 
д.    Здравко Драјић, дипл. инг.утс- члан 
е.    Драган Нововић, дипл.инг-члан 
 

      Заменици чланова: 
 
         а.   Јована Грујић, службеник за јавне набавке- заменик члана 
         б.   Катарина Павловић, дипл.инг грађ- заменик члана 
         ц.   Сања Стојановић, ецц - заменик члана 

                   д.   Владислав Радивојев, дипл. ецц- заменик члана 
                   е.   Немања Степић, инг- заменик члана 
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1.   ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
 

Назив наручиоца: Министарство спољних послова 
Адреса: ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 Београд 
Интернет страница: www.mfa.rs  

             ПИБ: 100184462  
Матични број: 07011636 
Број рачуна: 840-1620-21 

             Шифра делатности: 8421 
 

1.2 Врста поступка јавне набавке:  
 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са чланом 32. Закона 
о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012). 

  
 

1.3 Предмет јавне набавке  
 
Извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради 
Министарства спољних послова, у ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, у Београду, V фаза.   

 
1.4 Није у питању резервисана јавна набавка 

 
1.5 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити 
закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.  

 
1.6 Рок за доношење одлуке о додели уговора  

 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана јавног отварања понуда. 

 
 

1.7 Контакт особа:  
Љиљана Веселиновић, Весна Маринковић и Јована Грујић тел.011/306-8102, 306 8761 и 
306/8266;  
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2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
2.1         ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ 
 

Извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради 
Министарства спољних послова, у улици Кнеза Милоша бр.24-26,   V фаза,  

             - Грађевинско - занатски радови; 
            - Инсталације водовода и канализације; 
            - Електро - енергетске инсталације; 
            - Термомашинске инсталације; 
            - Вишак радова до 5%; 

 
              
2.2        ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 
 
             45454000 – „Радови на реконструкцији“ 
             
2.3       ОПИС ПАРТИЈЕ, НАЗИВ  
 
            Предметна набавка није обликована по партијама. 
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС РАДОВА 
 

3.1 ВРСТА РАДОВА 
 
            - Грађевинско - занатски радови; 
            - Инсталације водовода и канализације; 
            - Електро - енергетске инсталације; 
            - Термомашинске инсталације; 
            - Вишак радова до 5%; 
 

3.2 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
  
             Техничке карактеристике радова који су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу 4.  
             конкурсне документације. 
 

3.3 КВАЛИТЕТ 
 
            У складу са захтевима из техничке спецификације. 
 

3.4 КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 
 
            Количина и опис радова који су предмет ове јавне набавке дати су у Поглављу 13.  
            конкурсне документацује. 
 

3.5 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 
 
            Контролу извршених радова врши Надзорни орган, именован од стране наручиоца 
            оценом да ли извршени радови испуњавају уговорени квалитет, да ли су испоштовани 
            сви услови из уговора. 
 

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова.  
             У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова, понуђач мора исте  
             отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 
 

3.6 РОК ИЗВРШЕЊА 
 
             У складу са понудом. (не дуже од 90 дана од дана увођења у посао) 
 

3.7 МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
 
            Објекат Министарства спољних послова у  улици Кнеза Милоша бр. 24-26, Београд 
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3.8 ОБИЛАЗАК МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 
У циљу ближег упознавања са радовима и доброг сагледавања обима посла датим у делу 4. 
конкурсне документације, «Техничка спецификација», наручилац ће омогућити заинтересованим 
лицима обилазак места извођења радова. 
 Пре обиласка места извођења радова, потребно је да овлашћено лице понуђача (заинтересованог 
лица) потпише изјаву о поверљивости.  
 
Обилазак места извођења радова је могуђе извршити у периоду од десетог до двадесетог дана од 
дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, уз претходну најаву на 
телефоне: 011/306-8102, 011/306-8266 или 011/306-8761, лице за контакт Љиљана Веселиновић. 
 
О извршеном обиласку места извођења радова, заинтересованом лицу ће бити издата потврда коју 
треба да приложи уз своју понуду. 
 

 
 
 

4.  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА КУХИЊЕ И 
РЕСТОРАНА ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ У ЗГРАДИ МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА У 
УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША БР. 24-26, У БЕОГРАДУ 
 
           Зграда Министарства спољних послова у Београду пројектована је и грађена од 1921 до 1929. 
године, и од времена настанка у кухињи и ресторану друштвене исхране нису вршени значајнији 
радови, осим одржавања и хигијенског кречења.   
           Кухиња и ресторан чине две сале за ручавање, производни део и помоћне просторије, површине 
око 300м2. 
           2008. године урађен је пројекат реконструкције кухиње и ресторана. На бази детаљног 
технолошког пројекта, формирана је адекватна функционална организација простора којом су 
задовољени Законом прописани санитарни услови рада великих примарних кухиња, површине око 
470м2.  
    До сада су изведене три фазе реконструкције кухиње и ресторана, и то: 
- прва фаза, Обухвата измештање санитарног чвора из средишта кухиње, и формирање 
новопројектованог уз посебно формирани економски улаз; 
- друга фаза, Обухвата радове водовода и канализације, грађевинско-занатске радове и демонтажне 
радове; 
- трећа фаза, Обухвата електро-енергетске и друге грађевинско-занатске радове; 
- четврта фаза, Обухвата радове на  инсталацији климатизацији и вентилацији, део грађевинско-
занатских и ентеријерских радова. 
          Предвиђено је да се у овој, петој фази, заврши велика сала трпезаријског дела ресторана и 
магацински део. Радови би обухватили извођење инсталација климатизације и вентилације, електро 
инсталација и грађевинско-занатских и ентеријерских радова, и то: 
 
АГ радови: 
- рушење и демонтажа 
- зидарски радови 
- изолатерски радови 
- браварски радови 
- керамичарски радови 
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- столарски радови 
- молерско-фарбарски радови 
- разни радови 
 
 Водовод и канализација: 
- демонтажни радови 
- водовод 
- канализација 
- санитарна опрема 

 
Електро-енергетске инсталације: 
инсталација јаке струје 
- демонтажни радови 
- инсталација осветљења 
- инсталација прикључница; 
- инсталација уземљења 
слаба струја 
- инсталација слабе струје 
- WiFi 
- озвучење 
- дојава пожара 
 
Термомашинске инсталације 
- вентилација кухиње 
- климатизација 
- аутоматика 
- пречишћавање ваздуха 
- припремно-завршни радови 
 
Телефонска и комплјутерска инсталација 
- телекомуникационе и сигналне инсталације 
- дојава пожара 
 
Израда пројекта изведеног стања 
 

 
 

5.  СПИСАК УСЛОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ЧЛ.75 И 
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
5.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75 ЗЈН:        
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  
 
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 
 
Доказ за правно лице:  
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда;  

 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из 
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Доказ за предузетнике 
и физичка лица:  
 

одговарајућег регистра  
 

 
2. да понуђач 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; 
 
 
Доказ за правно лице:  
 

 
1) За кривична дела против привреде, против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које 
обухвата и податке из казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног 
лица или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре;  
 
2) За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ 
ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ 
КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 
29, Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за 
неко од кривичних дела организованог криминала;  
 
3) ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА:  
Извод из казнене евиденције, односно надлежне 
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или 
месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре.   

 
Доказ за предузетнике 
и за физичко лице:  
 

 
Извод из казнене евиденције, односно надлежне 
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или 
месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре;  
НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за 
сваког се доставља уверење из казнене евиденције.).  
 

Доказ не може бити старији од  2 месеца пре отварања понуда.  
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3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 
позива за подношење понуда; 
 
 
Доказ за правно лице:  
 

 
Потврда Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није 
изречена мера забране обављања делатности (ниједне 
делатности), ИЛИ  
-Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа 
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена 
мера забране обављања делатности (ниједне делатности), а која 
је на снази у време објављивања позива на Порталу јавних 
набавки  
 

 
Доказ за предузетнике:  
 

 
Потврда Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није 
изречена мера забране обављања делатности (ниједне 
делатности), ИЛИ  
-Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа 
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена 
мера забране обављања делатности (ниједне делатности), а која 
је на снази у време објављивања позива на Порталу јавних 
набавки 
 

 
Доказ за физичко лице:  
 
 

 
Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности (ниједне делатности)  

 
 
(Пример садржине потврде: „Потврђује се да код овог органа није регистровано да је привредном 
субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива 
за подношење понуда, односно на дан ...........2015. године).  
 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки.  
 
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 
 
 
Доказ за правно лице:  
 

 
Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 
локалне самоуправе града/општине да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода; 
или 
Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације 
 

 
Доказ за предузетнике:  
 

 
Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 
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локалне самоуправе града/општине да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода 
 

 
Доказ за физичко лице:  
 
 

 
Уверења Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода 
 

 
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
 
5. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 
 
Доказ за правно лице:  
 
 
Доказ за предузетнике:  
 
 
Доказ за физичко лице:  
 

 

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача 
која је саставни део конкурсне документације  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ  НАБАВКЕ  
ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
           Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 
подизвођачу.  
           Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу 
дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће повeрити подизвођачу, а који не 
може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
           Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  
           Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова.  
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           Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова 
Поглављe 5. СПИСАК УСЛОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ, став 5.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ чланом 75. тачке 
1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА. Додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно 
 
           Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
           Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача. 
 

5.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
           Понуду може поднети група понуђача.  
 
          Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља 5. 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) 
Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
УСЛОВА. Додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно.  
 
           Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке 
о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
       заступати групу понуђача пред наручиоцем;    
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;  
4) понуђачу који ће издати рачун;  
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;  
6) обавезама  сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.   

 
           Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 
Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди.  
 
 
1. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.  
 
2. Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива, пре доношења одлуке о додели уговора, 

Наручилац може захтевати од понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива 
Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. и 
76. ЗЈН , осим понуђача који је обавезне услове из члана 75.ЗЈН доказао Изјавом да је уписан у Регистар 
понуђача, датом у обрасцу понуде;  

 
3. Ако понуђач у остављеном року који не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 

доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
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          4. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоце о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступа до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописан начин, са назнаком „Поступак ЈН 
ЈН ОП 4/2014 - „Рекострукција кухиње и ресторана друштвене исхране у згради Министарства спољних 
послова, V фаза“, у улици Кнеза Милоша бр. 24-26. 
 
         5. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно 
доступни.  
  6. Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен 
овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу 
на којој су тражени подаци јавно доступни.   
 
 7.  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. 
 
 8. 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, у складу са 
чланом 79. став 7. ЗЈН.  
 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 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.  
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И З Ј А В А  
 
којом понуђач: _____________________________________________________________  

                        (пословно име или скраћени назив понуђача)  

 
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује  
 
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,  
 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине.  
 
 
 
 
                                            М.П.                                                 Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
                                                                                                  __________________________ 
                           
 
 
 

И З Ј А В А  
 
 
 
 
 
којом понуђач: ______________________________________________________________  

(пословно име или скраћени назив понуђача)  
 
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује  
 
да је ималац права интелектуалне својине.  
 
 
Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне 
својине.  
 
 
 
                                           М.П.                                                 Потпис овлашћеног лица 
 
 
                                                                                               __________________________ 
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И З Ј А В А 
 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 
којом понуђач__________________________________________________________  

                                 (пословно име или скраћени назив понуђача)  

из _________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављује да је подизвођач ______________________________ из ____________________ 

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

условима рада и заштити животне средине.  

 
Напомена: У случају потребе Изјаву копирати  
 
 
                                                          М.П                                     Потпис овлашћеног лица 
 
 
                                                                                           __________________________ 
                            
 

И З Ј А В А 
 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 
 
којом понуђач__________________________________________________________ 

                                             (пословно име или скраћени назив понуђача)  

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је 

подизвођач _____________________________ из ________________ ималац права интелектуалне 

својине.  

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је подизвођач ималац права 

интелектуалне својине. У случају потребе Изјаву копирати.  

 
                                                М.П                                     Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                              __________________________                                               
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И З Ј А В А  
 
 
којом члан групе: _________________________________________ 

                                  (пословно име или скраћени назив понуђача)  

из _________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

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

запошљавању и условима рада и заштити животне средине.  

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 

 
                                              М.П                                     Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
                                                                                             __________________________ 
                            
 

 
И З Ј А В А  

 
 
 
којом члан групе: ___________________________________________________  

(пословно име или скраћени назив понуђача)  

из ____________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права 

интелектуалне својине. У случају потребе Изјаву копирати. 

 

                                             М.П                                     Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
                                                                                             __________________________ 
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6. ДОДАТНИ УСЛОВИ  ЗА ПОНУЂАЧА, ЧЛАН 76 СТАВ 2.  ЗЈН  И ТО: 
 

 
5.1 ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ   

 
      Довољан кадровски капацитет понуђач испуњава ако достави потписану и оверену Изјаву о кључном 
техничком особљу којом потврђује да пре објављивања јавног позива у радном односу на одређено и/или 
неодређено време или по другом, Законом о раду («Службени гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14), правно дозвољеном основу има ангажовано најмање 30 запослених радника од којих : 
 

-  најмање једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом ИКС 400 
-   једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом ИКС 410 
-   једног дипломирана инжењера са важећом лиценцом ИКС  430 

   -   један дипломирани инжењера са важећом лиценцом ИКС 450 
   -   једног дипломираног инжењер са важећом лиценцом ИКС 453 

 
 
Доказ за правно лице:  
 
 
Доказ за предузетнике:  
 
 
Доказ за физичко лице:  

 
1.Копије обрасца М или други одговарајући образац  из којег 
се види да су запослена лица пријављена на пензијско 
осигурање, за сваког запосленог појединачно и копије радних 
књижица;  
2.Копије личних важећих лиценци одговорних пројектаната, 
са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се види да 
одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је 
измирена обавеза плаћања чланарине Комори (за сваког 
појединачно).     
 

                 
                                        
6.2 ФИНАНСИЈСКИ И ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 
Финансијски капацитет 
Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом 
 
Услов: да располаже неопходним финансијским капацитетом – да је у 2014. години 
остварио приход  од продаје у износу од најмање 20.000.000,00 динара . 

 
 
Доказ за правно лице:  
 

 
Извештај о бонитету са сажетим билансом стања и билансом 
успеха за јавне набавке (БОН ЈН) који издаје Агенције за 
привредне регистре  

 
Доказ за предузетнике:  
 
 
Доказ за физичко лице:  

 
 
Потврда о промету код пословне банке за 2014. годину. 
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Пословни капацитет 
 

Неопходни обим пословног капацитета понуђач испуњава ако пружи доказ да је у претходне три године 
(2012., 2013. и 2014.), изводио радове,  који су предмет јавне набавке, укупне вредности минимум  
40.000.000,00 динара без ПДВ-а је,  (члан 77. став 2. тачка 2), Закона о јавним набавкама.; 

 
 
 
Доказ за правно лице:  
 
 
Доказ за предузетнике:  
 
 
Доказ за физичко лице:  

 

 

Списак референтних наручилаца, потврде референтних 
наручилаца и копије прве и последње стране окончаних 
ситуација или рачуна потписаних и оверених печатом  од 
стране наручиоца, надзорног органа  и извршиоца. 

 

 
 

СЕРТИФИКАТИ ИСО 9001 и Стандард OHSAS 18001  
6.3  

              Понуђач мора да поседује сертификат ИСО 9001 о обезбеђењу управљања квалитетом из 
области грађевинарства, а који је издат од стране надлежне организације. 

   У случају достављања понуде од стране групе понуђача, сертификат мора да поседује овлашћени 
члан групе понуђача за укупне послове или део послова који сам извршава.  
             Уколико носилац посла поседује сертификат само за део посла који он обавља, остале чланице 
морају поседовати сертификат за свој део посла.  

 
  Понуђач мора да поседује Стандард OHSAS 18001 којим се обезбеђује квалитет 
управљања заштитом здравља и безбедности на раду. 
           
У случају достављања понуде од стране групе понуђача, тражени стандард мора да поседује 
овлашћени члан групе понуђача за укупне послове. 
     
 
Напомена: У случају да понуђач не поседује сертификат, већ потпише уговор о обезбеђењу 

квалитета са организацијом која га поседује, неће се прихватити.  
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7. УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
   

7.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
            Понуда мора бити сачињена на српском језику.  
      
           Понуда, документација и сва кореспонденција везана за понуду морају бити на српском језику, 
изузимајући називе опреме коју је наручилац у спецификацији описао на страном језику. Уколико је 
документ на страном језику, мора бити преведен НА СРПСКИ ЈЕЗИК И ОВЕРЕН ОД СТРАНЕ 
СУДСКОГ ТУМАЧА..  
 

7.2 ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
1.Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

конкурсне документације.  
 

          2.Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се 
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да 
се видно не оштете листови или печат.  

 
 3.Понуда мора да садржи све доказе наведене у Поглављу 5. Услови за учешће из чл. 75. и 76. ЗЈН 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова и мора бити дата на обрасцима из конкурсне 
документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, 
потписани и оверени печатом од стране понуђача.  
 
           4. Ако се у понуди врше исправке, потребно је да исте буду парафиране и оверене печатом 
понуђача.  
 
           5. Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају понуђач, односно 
овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце: 
           - Образац понуде, са прилозима----------------------------------------------------------- Образац 8    
           - Модел уговора ------------------------------------------------------------------------------ Образац 9  
           - Образац изјаве о трошковима припреме понуде 
              (напомена: ова изјава није обавезна)-------------------------------------------------- Образац 10 
 
           Понуђач који наступа самостално и сваки понуђач из групе понуђача укључујући и овлашћеног 
представника групе понуђача, попуњава, потписује и печатом оверава: 
           - Образац изјаве о независној понуди--------------------------------------------------- Образац 11  
 
           Овлашћени представник групе понуђача је понуђач који је у споразуму из члана 81. ЗЈН, којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као 
носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем. 
           6. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и оверава печатом 
следеће обрасце: 
           - Образац понуде, са прилозима----------------------------------------------------------- Образац 8   
           - Модел уговора------------------------------------------------------------------------------- Образац 9  
           - Образац изјаве о трошковима припреме понуде 
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             (напомена: Ова изјава није обавезна)-------------------------------------------------- Образац 10 
           - Образац изјаве о независној понуди--------------------------------------------------- Образац 11 
 
 

7.3  НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ 
АДРЕСА  ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА: 

 
           - Јавни позив и конкурсна документација биће објављени на Порталу за јавне набавке: 
             portal.ujn.gov.rs;  
 
           - Истовремено јавни позив и конкурсна документација биће објављени на интернет страници 
Министарства спољних послова Републике Србије: www.mfa.rs;  
 

7.4 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ    
  
           Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем 
поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа у 
Позиву за подношење понуде објављеном на Порталу јавних набавки. 
 
           Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, 
затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара. 
 
          Писану понуду, са свим прилозима, доставити у затвореној коверти или кутији овереној печатом, 
на адресу: 
 

 Република Србија,  Министарство спољних послова, 11000 Београд,  ул. Кнеза 
Милоша 24-26, Одељење за  имовинско-правне и заједничке послове, канцеларија 
бр. 045  

 
 На омоту назначити предмет јавне набавке – ''Понуда за јавну набавку у отвореном 

поступку број ЈН ОП 4/2015 – „Извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене 
исхране у згради Министарства спољних послова, V фаза .                                

    Коверат или кутија са понудом мора на предњој страни имати ознаку:„ПОНУДА – НЕ 
ОТВАРАТИ“, а на полеђини пун назив понуђача, адресу, телефон и лице за контакт. 

 
    Понуда мора бити сачињена на обрасцу предмера из преузете конкурсне документације, у писаној 

форми, потписана и оверена у доњем десном углу печатом понуђача, јасна и недвосмислена, откуцана 
или читко написана неизбрисивим мастилом, са свим прилозима који представљају саставни део 
документације. 

 
    Пожељно је да понуђач достави понуду и тражену документацију по редоследу, из конкурсне 

документације, повезану јемствеником у целину и запечаћену, обележену редним бројевима, тако да се 
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да 
се видно не оштете листови или печат. 

 
 Уз понуду је пожељно доставити и посебан лист, на коме се наводи садржај документације у 

понуди. 
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7.5 БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА       

 
Извођач радова је дужан да након потписивања Уговора, у року од три дана достави имена 

ангажованих извршилаца посла који ће изводити предметне радове, као и податке о возилима која ће 
користити, ради безбедносне провере од стране надлежне службе Министарстава унутрашњих послова 
Републике Србије. 

 
7.6 РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
           У складу са Позивом за подношење понуде објављеном на Порталу јавних набавки. 
 
           Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и 
часа, назначеног у Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки. 
 
           Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све 
неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.  
 
           Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 
           Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, у 10,30 часова 
на адреси Кнеза Милоша 24-26, Београд, канцеларија број 018, у присуству чланова Комисије за 
предметну јавну набавку. 
  
           Јавном отварању могу да присуствују сва заинтересована лица и представници понуђача који 
желе узети учешће у поступку отварања понуда, под условом да доставе уредно потписана и оверена 
овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи број и датум издавања, 
као и да буде оверено печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. 
 
7.7 ПАРТИЈЕ 
 
           Предметна јавна набавка није обликована у партијама. 
 
7.8 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
           Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 
7.9 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
           Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе 
краћи рок важења понуде, понуда се одбија.    
  

 
7.10 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
           У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни 
или опозове своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде је пуноважно ако је наручилац примио 
измену, допуну или опозив пре истека рока за подношење понуда. 
 
           Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. 
           Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношење понуда. 
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7.11 ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ У ВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
           Понуђач може да поднесе једну понуду: 
 
           - Понуђач подноси понуду самостално; 
           - Понуђач може да наступи са подизвођачем; 
           - Група понуђача која подноси заједничку понуду; 
 
           1. Понуђач подноси  понуду самостално: Понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Наручилац ће понуду тог понуђача 
као и све понуде у које је укључен, одбити као неприхватљиве. 
 
           2. Понуђач може да наступи са подизвођачем. Понуђач је дужан да уколико намерава да 
извођење набавке повери подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично  
поверити   подизвођачу,   назив  подизвођача,  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. 
           Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у 
уговору. 
           Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорне обавезе, без обзира на број 
подизвођача. 

 
 
           3. Група понуђача која подноси заједничку понуду.  
               Понуду може поднети група понуђача. 
 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
 
           Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4. Закона, и 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; 
 
           Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 
           Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке од 1-
4) Закона. Додатне услове испуњавају заједно. 
  
           Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезује у одређени правни облик како би 
могли да поднесу заједничку понуду. 
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7.12 ВАЛУТА 
 
           Цене предметних радова, услуга и уграђене опреме на реконструкцији кухиње и ресторана 
друштвене исхране у згради Министарства спољних послова, V фаза“ морају бити исказане у динарима 
са свим трошковима, без пореза на додатну вредност. 
 
 У цену су урачунати сви припадајући трошкови за набавку материјала, транспорт и уградњу на 
објекат у свему према препоруци произвођача, са употребом свих алата, скела, платформи, дизалица, 
помоћних средстава и материјала за извршење наведених позиција, утовар шута, одвоз истог и истовар 
на депонију. 
 
           Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у 
смислу закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну упоредиву цену и изазива 
сумње у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.     
                     
           Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење свих 
њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом 92. Закона о 
јавним набавкама. 
 
7.13 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА 

  
Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача, и то: 
 

- захтевани аванс максимално до 40% од вредности радова који обухвата набавку 
материјала и опреме за предметну јавну набавку, у року од 15 дана од дана уредно 
испостављеног авансног предрачуна и банкарске гаранције за повраћај авансног 
плаћања; 

- преостали део уговорених радова плаћа се по испостављеним привременим 
ситуацијама и испостављеној окончаној ситуацији, с тим што се њихова вредност 
умањује за проценат уплаћеног аванса, а у року од 15 дана по званичном пријему 
ситуација које су оверене од стране Надзорног органа. Даном пријема сматра се дан 
наведен на заводном печату Наручиоца;  

 
o Обрачун и плаћање изведених радова ће се вршити на бази мера и количина утврђених и 

унетих у грађевинску књигу, обострано потписаних од стране извођача и Надзорног органа 
и уговорених јединичних цена из Понуде. 

 
o Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са могућностима 

извршења буџета Републике Србије. 
 

7.14 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
 Понуђач је дужан да у понуди достави: 

 
Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде  
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у 

висини од 500.000, 00 динара.  
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Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока 
за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише или благовремено не 
потпише уговор.  

 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок важности понуде (у 

складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде) и мора бити безусловна, 
неопозива и платива на први позив, без приговора. 
 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико 1) понуђач након истека рока 
за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или 2) понуђач коме је додељен уговор 
благовремено не потпише уговор о јавној набавци. 
 
  Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива 
 

Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла 
 

Понуђач са којим буде закључен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, односно 
најкасније 15 дана од дана закључења истог, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу 
oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 5% од вредности уговора без 
ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која ће бити 
са клаузулама: неопзива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор.  

 
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања 
 

 Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања доставља изабрани понуђач уколико је у 
понуди захтевао исплату аванса, у року од 15 дана од дана закључења уговора, а која ће бити са 
клаузулама: неопзива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска 
гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини захтеваног аванса са ПДВ-ом, са роком 
важења 30 дана дужим од уговореног рока за завршетак посла. Ако се за време трајања уговора промени 
уговорени рок за завршетак посла, извођач је дужан да промени рок банкарске гаранције за повраћај 
авансног плаћања.  
 
 Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања 
уколико извођач радова не буде оправдао примљени аванс у роковима и на начин предвиђен уговором. 
(извођач доставља само ако је тражио исплату аванса). 
 
          Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року 
 
 Изабрани понуђач је дужан да приликом примопредаје објекта Наручиоцу достави банкарску 
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. у висини од 5% од вредности уговра (без ПДВ-а), 
која мора трајати 5 дана дуже од истека гарантног рока,  а која ће бити са клаузулама: неопзива, 
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор  
 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико изабрани понуђач не буде извршавао своје 
гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 
 Уколико изабрани понуђач не достави банкарску гарацију у траженом року, Наручилац ће 
уновчити банкарску гаранцију као средство обезбеђења за добро извршење посла. 
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7.15  ГАРАНТНИ РОК 
 
           Дужину гарантног рока за изведене радове навешће понуђач у својој понуди, и он почиње да   
тече од примопредаје радова. 
 
 За изведене радове важи минимални гарантни рок од 2 године од дана примопредаје радова, ако 
за поједине радове није законом предвиђен дужи рок. 
 
 За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме, који тече од дана примопредаје 
објекта 
 
           Гаранција за испоручену опрему назначена је на гарантном листу произвођача опреме, и не може 
бити мања од 12 месеци. Изабрани понуђач је у обавези да уз испоручену опрему достави наручиоцу 
припадајућу документацију за коришћење и одржавање, атесте, гарантне листове са списковима 
овлашћених сервиса. 
  
 
7.16  ПОДАЦИ О ОРГАНИМА КОД КОЈИХ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА ИЗВРШЕЊЕМ 

УГОВОРА КАДА ЈЕ ПОЗИВ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ 
 

           Позив у предметној јавној набавци није објављен на страном језику. 
 
 
7.17  ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ 

 
 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 наведена ознака ''ПОВЕРЉИВО'', а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача. 
          Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
          Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди. 
          Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 
елемената критеријума и рангирање понуда. 
          Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о 
поднетим понудама до отварања понуда. 
          

7.18 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
 
           Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 

 
  Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, одговор доставити у писаном облику 
поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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              Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама, 
тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда и то радним данима од 
понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова. 
  
 Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са 
припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број 
телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује 
комуникација у поступку јавне набавке. Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин 
прописан чланом 20. Закона о јавним анабавкама, а то је писаним путем, односно путем поште, 
електронске поште или факсом. У случају да је од стране наручиоца или понуђача достављен документ 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа што је друга страна дужна да учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева 
послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници 
  Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: Министарство спољних послова, ул. Кнеза Милоша 
бр.24-26, 11000 Београд, или имејл адресу: javne.nabavke@mfa.rs , са назнаком: Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима за јавну набавку број  ЈН ОП 4/2015. 
                
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено. 

  
 

7.19 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  
 
           Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
 
           Наручилац може уз сагласност понуђача да исправи рачунске грешке уочене приликом 
разматрања понуде по оконачном 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 такву понуду одбити као 
неприхватљиву.  
 
            

7.20 ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ – НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
 важи само за понуђаче који се налазе на списку негативних референци 
 

  Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а 
који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је 
дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено у тачки 7.14, у понуди достави писмо о намерама 
банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 15% од 
вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем. 
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  Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 15 
дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока. Ако се за време трајања уговора 
промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи рок важења банкарске гаранције за добро 
извршење посла 
 

 
7.21 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
           Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом 
критеријума „најнижа понуђена цена“            

 
7.22  ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДЕ СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА            
 
           У случају да после отварања и оцене понуда, две исправне понуде, понуде идентичну цену, 
наручилац ће међу њима  изабрати понуду оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова. 
 
7.21  ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
           Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 7.22  КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
 
           Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
 
7.23 ТЕРМИН ПЛАНА И ДИНАМИКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛА 
 

Изабрани понуђач је у обавези, да самостално или са члановима групе понуђача, пре почетка 
извођења радова наручиоцу  достави Динамички план извођења радова, којим ће бити дефинисани 
динамика и рокови извођења радова по врстама и позицијама, који мора одговарати понуђеном року. 
Динамички план извођења радова мора бити исправно и прецизно сачињен, потписан и оверен). 

 

7.24 ОСИГУРАЊЕ 

          Изабрани понуђач је у обавези да код осигуравајућег друштва осигура од уобичајених ризика 
радове, материјал, опрему, раднике запослене на радовима који су предмет јавне набавке и 
одговорности за штету трећим лицима.  

 
Понуђач подноси «Изјаву понуђача» да ће извршити осигурање свих радова, радника, опреме, 

материјала и осигурање од одговорности за штету трећим лицима.  
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7.25  РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА 
 
          Рок завршетка радова који су предмет ове јавне набавке не може бити дужи од 90 календарских 
дана од увођења извођача у посао, што ће бити констатовано у грађевинском дневнику. 

 
7.26  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 
           Захтев за заштиту права подноси се (насловљава) Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања. 
 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 
заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке, 
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока 
за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека рока. 
 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати републичку 
административну таксу за јавну набавку у отвореном поступку ЈН ОП 4 /2015.  
 
Потврда о извршеној уплати таксе треба да садржи следећ да буде издата од стране банке (поште) и да 
садржи печат банке  (поште); 
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је 
налог за уплату таксе, односно налог за  пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 
- износ од 80.000,00 динара; 
- жиро рачун број: 840-30678845-06; 
- шифра плаћања:153 или 253; 
- позив на број: редни број јавне набавке; 
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке; 
- корисник: Буџет Републике Србије; 
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 
  таксе; 
- потпис овлашћеног лица банке (поште) 
 
7.25  ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
           Уговор о јавној набавциће бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, а у случају из члана 112. став 2. тачка 5) Закона, наручилац 
може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 
           Ако понуђач чија је понуда изабрана, не приступи закључењу уговора о јавној набавци, 
Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће писмено 
обавестити све понуђаче.  
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 8.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ        
                                                   са структуром понуђене цене 
 
 
Назив понуђача: ______________________________ 
Место и адреса: _______________________________ 
Датум:                _______________________________ 
Понуда је заведена под пројем :__________ 
 
Цена:     

a) Укупна ценa за јавну набавку - извођење радова:  
«Реконструкција кухиње и ресторана друштвене исхране у згради Министарства спољних 
послова, V фаза“ је:          ______________________динара без ПДВ-а                                                                 

      
b) Порез на додатну вредност:            ______________________ дин 

      
c) Укупна понуђена цена са ПДВ-ом (а + б): ________________ дин 
 

Рок завршетка посла: 
 
Рок за завршетак посла који је предмет ове јавне набаке не може бити дужи од 90 календарских 
дана од дана увођења извођача у посао. 
 
У својству понуђача дајем рок од--------------------календарских дана за завршетак посла. (уписати 
број календарских дана)  
 
Плаћање ће се вршити у складу са одредбама дефинисаним у моделу уговора који је саставни део 
конкурсне документације. 
 
Предмет јавне набавке извршићемо (заокружити и доставити одговарајућу изјаву): 
а) самостално 
б) са подизвођачем _________________________ из _______________________ 
в) група понуђача (заједничка понуда) 
 
Гарантни услови: 
 
Гаранција за испоручену опрему назначена је на гарантном листу произвођача опреме, и не може 
бити мања од 12 месеци.  
 
Гарантни рок за изведене радове је ------- месеци од извршене примопредаје радова. ( не може бити 
мањи од 24 месеца) 
 
Понуда важи ____________дана од дана јавног отварања. (не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 
 
 Захтевани аванс је 
 
аванс у износу од ____________%, од вредности уговора. (максимални износ аванса може бити 
40% од вредности уговора) 
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Напомена: Саставни и обавезни део понуде чини Предмер и предрачун радова, приказан у писаној 
форми, на обрасцу предмера из преузете конкурсне документације наручиоца .  

 
Обавезујемо се да ћемо одмах отклонити све примедбе дате у поступку техничке контроле и да 
ћемо радове извести према усвојеној техничкој документацији, прописима, правилима струке и 
стручним захтевима наручиоца. 
 
 
 
 
 
 
  Место и датум                                      М. П.                             Потпис овлашћеног лица понуђача    
                         
_______________                                         _____________________________ 
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8.2 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   
Назив јавне набавке: Радови на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у 

згради Министарства спољних послова, V фаза  
 

 
 
 

        Место и датум                              М. П.                      Потпис овлашћеног лица понуђача  

                           

     _________________                                                         _________________________________ 

 
 
 
 
 

Тачан назив фирме   

Адреса  

Седиште/ град поштански број  

Одговорно лице  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

Особа за контакт  

Телефон / мобилни телефон  

Факс  

Е-mail  

Број рачуна  

Назив и седиште пословне банке  

Порески идентификациони број  

Матични број   
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8.3 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
Назив јавне набавке: Радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у 

згради Министарства спољних послова, V фаза  
 
                                                                                                                

1. Назив подизвођача 
 
 

2. Адреса 
 
 

3. Седиште/град, поштански број 
 
 

4. Број телефона 
 
 

5. Број телефакса 
 
 

6. Е-маил  
 
 

8. Контакт особа / број телефона  

11. 
 

Матични број   

12. 
 

Порески и идентификациони број  

14. Назив и адреса пословне банке 
 
 

15. Број текућег рачуна 
 
 

17. Лице одговорно за потписивање уговора 
 
 

 
 
НАПОМЕНА: У случају већег броја подизвођача копирати образац и доставити за сваког 
подизвођача попуњен образац 
 
 
 

      Место и датум                          М. П.           Потпис овлашћеног лица понуђача    

                         

  _________________                                          ________________________________                           
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8.4   ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
Назив јавне набавке: Радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради 
Министарства спољних послова, V фаза  
 

 
 
 

      Место и датум                          М. П.                          Потпис овлашћеног лица понуђача       

                      

   ________________                                                        _________________________________                          
 
 
НАПОМЕНА: У случају већег броја учесника у заједничкој понуди  копирати образац и доставити 
за сваког члана попуњен образац. 
 
 

Тачан назив фирме   

Адреса  

Седиште/ град поштански број  

Одговорно лице  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

Особа за контакт  

Телефон / мобилни телефон  

Факс  

Е-mail  

Број рачуна  

Назив и седиште пословне банке  

Порески идентификациони број  

Матични број   
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8.5  ИЗЈАВА  О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
 

У поступку јавне набавке, наступам: 
 
А) самостално 
 
Б) са подизвођачем: 
 
 
 
В)подносим заједничку понуду са следећим члановима групе: 
 
 
 

 

 
 

(заокружити начин на који се подноси понуда) 
 
 
 
 

 
М.П.                        Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
                                                                       ______________________________ 
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8.6  И З Ј А В А  
 
 

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ____ %  

укупне вредности набавке, а што се односи на: ___________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 

Напомена:  Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу  
                       не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета  
                       набавке који ће се извршити преко подизвођача. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                  М.П.                                    Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
                                                                                             __________________________ 
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8.7 ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 
 
                                                                                                                                                     

Назив 
референтног 
наручиоца:________________________________ 
 
Седиште:_________________________________ 
 
Улица и број:_____________________________ 
 
Телефон:_________________________________ 
 
Матични број:____________________________ 
 
ПИБ:____________________ 
 
 
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам 
 
 

П О Т В Р Д У 
 
 

којом потврђујемо да је ____________________________________________________________у 2012,  
                                                                   
 
2013, 2014. години, извео радове који су исти или слични предмету ове јавне набавке у укупној вредности  
 
од ________________________динара (словима: ___________________________________________ 
динара), без ПДВ-а. 
 
Потврда се издаје на захтев ____________________________________________________________ 

 
ради учешћа у јавној набавци број ЈНОП 4/2015, чији је предмет извођење радова на реконструкцији 
кухиње и ресторана друштвене исхране у згради Министарства спољних послова, у улици Кнеза Милоша 
бр. 24-26, V и у друге сврхе се не може користити. 

 
Место 
 
Датум: 
                                                                                                            Наручилац-Купац 
 
 
                                                                                                   ____________________________ 
                                                                                                  (потпис и печат овлашћеног лица) 
 
 
Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 
                      наручиоце-купце из референтне листе 
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8.8.СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА 

 

Ред. 
бр. 

Списак наручилаца  
(правна лица) 

Датум 
закључења 
уговора 

Предмет уговора  

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
  
Напомена: По потреби овај образац копирати у више примерака. Уз ову потврду доставити и 
потврде референтних наручилаца којима се доказује да је референтни уговор реализован као и 
вредност извршених радова (образац 8.7). 
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   8.9   ИЗЈАВА 

 
О ОСИГУРАЊУ ОБЈЕКТА У ТОКУ  ТРАЈАЊА  РАДОВА И ОСИГУРАЊЕ ОД 

ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 
 
 
Изјављујем под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, да ћу у својству 
Извођача радова за јавну набавку извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана 
друштвене исхране у згради Министарства спољних послова, V фаза, пре почетка радова о свом 
трошку осигурати све радове, објекте и раднике према важећим прописима о осигурању и да ћу 
полису осигурања у свако доба ставити Наручиоцу на увид. 
 
Осигурање ће бити извршено на начин да су Наручилац и Извођач у потпуности обезбеђени и 
заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове вредности. 
 
Поред осигурања објекта, радника и радова из Уговора, извршиће се осигурање од одговорности 
према трећим лицима (о трошку понуђача) за све штете нанете било ком лицу или имовини које се 
могу појавити у току извођења радова из Уговора.  
 
Наручиоца ћу обештетити за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које 
настану изван урбанистичке локације, а које сам изазвао као Извођач.  
 
Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Место и датум                          М. П.                                 Потпис овлашћеног лица понуђача                            

____________                              ______________________________ 
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8.10  ДИНАМИЧКИ ПЛАН РАДОВА 

 
за  јавну набавку извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у 
згради Министарства спољних послова, V фаза  

 
 
Упутство: 
 
Направити детаљан Динамички план извођења радова, којим ће бити дефинисани динамика и 
рокови извођења радова по врстама и позицијама у понуђеном року зa завршетак посла који је 
предмет ове јавне набавке, на основу кога ће се пратити динамика, и по потреби примењивати 
мере које су предвиђене у уговору за случај кашњења. Рок завршетка посла не може бити дужи од 
90 календарских дана од дана увођења  извођача у посао. 

 
Понуђач је у обавези да самостално, или са члановима групе понуђача, направи Динамички план 
извођења радова и достави га у понуди, а  који показује да ће се посао који је предмет јавне 
набавке реализовати у понуђеном року.  

 
Динамички план извођења радова, који понуђач доставља као саставни део понуде, мора бити 
читко  написан, јасан, прецизно приказан, оверен и потписан од стране овлашћеног лица 
понуђача. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Место и датум                                                   М. П.                Потпис овлашћеног лица понуђача 

                   

_____________                                                                            ______________________________  
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8.11 Obrazac strukture cena

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

           ( Kuhinja i restoran V -faza)

Predmet: Sadržaj priloga ( tehnička specifikacija i obrazac strukture cene )
,
1) Građevinsko-zanatski radovi;

*  Pripremni radovi;
*  Rušenja i demontaže,
*  Zidarski radovi,
*  Izolaterski radovi,
*  Bravarski radovi,
*  Keramičarski radovi,
*  Stolarski radovi,
*  Molersko farbarski radovi,
*  Razni radovi.

2) Energetski radovi; 
*  Demontažni radovi,
*  Instalacija osvetljenja,
*  Instalacija priključnica,
*  Instalacija uzemljenja,
*  Ostalo.

3) Klimatizacija;
*  Kablovi i kablovski pribor,
*  Razvodni orman,
*  Dodatni radovi.

4) Mašinski radovi;
*  Ventilacija,
*  Klimatizacija,
*  Automatika,
*  Prečišćavanje vazduha,
*  Pripremi-završni radovi,

5) Radovi na vodovodu i kanalizaciji
*  Građevinski radovi,
*  Demontaža,
*  Vodovod,
*  Kanalizacija
*  Sanitarna oprema,

6) Radovi na instalacijama slabe struje;
*  Dojava požara,
*  Telefonska i informatička instalacija objekta,
*  Izrada projekta izvedenog stanja
*  Telekomunikacione i signalne instalacije (WiFi  i Ozvučenje)
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I - РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ ЈМ КОЛ. ЈЕД.ЦЕНА УКУПНО ИЗНОС УКУПНО

  БЕЗ ПДВ-а      БЕЗ ПДВ-а ПДВ-а СА ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6+7
Демонтажни радови, уколико је то наведено, подразумевају утовар у камион и одвоз
демонтираног материјала и шута на градску депонију удаљену до 15 километара од места
извођења радова. Ценом предвидети све трошкове одвоза материјала и шута са градилишта
на градску депонију, укључујући и таксе градских комуналних организација.

1
Демонтажа унутрашњих врата, комплет плотови, довратници и фиксни елементи. Елeменте
које Инвестиртор задржава записнички предати у присуству Надзорног органа, а остало
транспортовати на депонију.
Обрачун по комаду демонтираних врата.
ПОС 4 - 128/225цм ком 3   
ПОС 7 - 128/255цм ком 1   

2

Демонтажа спуштеног плафона старијег типа (касетирани елементи са наглашеним
фризовима од масива), комплет са припадајућом подконструкцијом. Елeменте које
Инвестиртор задржава записнички предати у присуству Надзорног органа, а остало
транспортовати на депонију.
Обрачун по м2 плафона - велика сала м2 87,31   

 

3

Демонтажа заштитних украсних дрвених лајсни од масива у нивоу парапета у великој сали
ресторана (заштита зидова од наслона столица). Елeменте које Инвестиртор задржава
записнички предати у присуству Надзорног органа, а остало транспортовати на депонију.

 
Обрачун по м1 демонтираних лајсни м1 29,36   

 

4
Уклањање челичне решетке на улазу у ходник ресторана (код лифта), комплет два крила и
шток. Елeменте које Инвестиртор задржава записнички предати у присуству Надзорног
органа, а остало транспортовати на депонију.  
Обрачун по комплету. компл. 1,00   

 

ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
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5
Уклањање дрвеног штока на улазу у ходник ресторана (код лифта) са одвозом на депонију.

 
Обрачун по комплету. компл. 1,00   

6
Обијање зидних керамичких плочица, са чишћењем и одвозом шута на депонију.
Позицијом је обухваћено и рушење свих постојећих сокли и холкела, са везним
материјалом, комплет до опеке, што се неће посебно обрачунавати.
Обрачун по м2 обијених плочица. м2 96,41   

7
Рушење постојећих зидова од опеке д=12цм заједно са припадајућим серклажима и
надвратницима, са чишћењем и одвозом шута на депонију.
Обрачун по м2 - магацински простор м2 8,79   

 

8
Обијање дотрајалог малтера са зидова, комплет до опеке, са чишћењем и одвозом шута на
депонију.
Обрачун по м2 м2 86,52   

9
Пробијање отвора у зиду од опеке д=12цм, димензија 120/220цм, са чишћењем и одвозом
шута на депонију. Пре пробијања отвора извршити ојачавање зида изнад отвора челичним
профилoм U120мм. 
Обрачун по ком ком 1,00   

10

Пробијање отвора у зиду од опеке д=80цм димензија 81/220цм са чишћењем и одвозом
шута на депонију. Пре пробијања отвора извршити ојачавање зида изнад отвора челичним
профилима 2U160мм. Након пробијања горње трећине отвора извршити повезиванје
челичних профила варењем флахова 50/5/700мм.
Обрачун по ком ком 1,00   

11
Пробијање отвора у зиду од опеке д=80цм димензија 50/50цм за пролазак термотехничких
инсталација, са чишћењем и одвозом шута на депонију.
Обрачун по ком ком 4,00   

12 Керновање отвора фи 90мм у зиду од бетона за пролазак ТТ и електро инсталација 
Обрачун по ком ком 4,00   
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13
Рушење привремене преграде од једнострано постављених ГК плоча са уклањањем
остатака дрвене застакљене преграде у оси исте, са одвозом на депонију. Димензије
комплетне преграде 2.50х2.70м.
Обрачун по комплету комп. 1,00   

14
Рушење привремене ГК маске око кућишта хидранта и обрада зидова у складу са
постојећом обрадом и бојом. 
Обрачун по комплету комп. 1,00   

15

Рушење постојећих подова од тераца, виназ плоча или керамичких плочица, заједно са свим 
припадајућим подслојевима, просечне дебљине д=15цм, са чишћењем и одвозом шута на
градилишну депонију. Позицијом је обухваћено и рушење свих припадајућих сокли и
холкела, са везним материјалом, комплет до опеке, што се неће посебно обрачунавати.
Приликом рушења водити рачуна да се не оштети постојећа, стара керамика у приступном
холу. У овој комуникацији, које се директно везују са степенишним простором, ће се
изводити рестаурација старих подова.
Обрачун по m2 m2 46,86    

                                ∑ безПДВ-а  ∑ саПДВ-ом  

II- ЗИДАРСКИ РАДОВИ ЈМ КОЛ. ЈЕД.ЦЕНА УКУПНО ИЗНОС УКУПНО

  БЕЗ ПДВ-а      БЕЗ ПДВ-а ПДВ-а СА ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6+7

1

Набавка материјала, транспорт и зидање преградних зидова од пуне опеке d=12цм у свему
према мерама из пројекта, у продужном малтеру 1:3:9 (цемент, креч, песак), тако да се
сваки четврти ред убацује у постојеће конструктивне зидове. У цену зидања урачунат је
хоризонтални АБ серклаж који се изводи у висини надвратника, дуж свих зидова,
димензија 12x20цм, МБ 20, армиран са 4Ø10, узенгије Ø6 на 20цм, анкерован у бочне
конструктивне зидове. Пре почетка зидања на бетонску подну плочу сутерена поставити
траку "кондора" d=4мм, ширине l=50цм од које треба започети са зидањем. 

Ценом радова су обухваћене све потребне оплате и скеле и њихова премештања.

Јединична цена мора садржати све елементе готовог производа према датим описима и опису из општих услова извођења радова

ОПШТИ ОПИС
Материјал за зидање мора бити првокласан, а извођење радова са ангажовањем квалификоване радне снаге. Опека предвиђене марке, песак потпуно 
Користити квалитетну, добро печену опеку са оштрим и правим ивицама и током зидања стално контролисати вертикалност зида и хоризонталност 
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Обрачун по м2 стварно озиданих зидова, укључујући сва потребна штемовања на
сучељавању нових и постојећих зидова, са одбијањем свих отвора. 
магацински простор м2 32,02   
Набавка материјал транспот и шприцање ("пачокирање") зидова и плафона цементним
млеком, са додатком оштрог просејаног, речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидну
површину треба наквасити. Слој који се наноси не сме бити дебљи од 3-4мм, а спојнице се
не смеју сасвим испунити.
Обрачун по м2 наношења цементног шприца, са одбијањем разлике отвора за преко 3м2.

магацински простор са великом салом м2 287,26   

Набавка материјала, транспорт и малтерисање унутрашњих зидова од опеке продужним
малтером 1:3:9 (цемент, креч, песак), при погодној температури, минималне дебљине
d=2,5цм, у два слоја: основни слој "грунт" и фино пердашење на крају, као подлога за
молерску обраду зидова.
Површине зидова морају бити равне, без таласа, глатке и потпуно верикалне, сучељавања
под правим углом, а ивице потпуно праве, оборене за 1мм.
Обрачун по м2 малтерисања, са одбијањем разлике отвора за преко 3м2.
магацински простор са великом салом м2 287,26   

4
Разна крпљења зидова после проласка инсталација. Све шлицеве који су шири од 8цм
претходно рабицирати. Позиција се односи на просторе у којима није предвиђено
комплетно скидање постојећих облога са зидова.
Обрачун по м1 завршеног крпљења.
магацински простор са великом салом м2 50,00   

5

Припрема бетонске подне плоче за извођење хидроизолације. По завршеном рушењу
постојећих подова извршити фино равнање подне плоче, са скидањем свих оштрих комада
и испуњавањем рупа густим, чистим цементним малтером, како би се добила уједначено
равна површина за налегање хидроизолације, без опасности од њеног пробијања. На свим
сучељавањима пода са зидовима извести холкеле максималног радијуса р=1цм, како би се
обезбедило лучно савијање хидроизолације уз обимне зидове, без оштрих ломова.
Холкелима посветити посебну пажњу, како не би дошло до подизања нивоа готовог пода
због њихове грубе и непрецизне израде.

Обрачун по м2
магацински простор са великом салом м2 46,86   

2

3
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6

Набавка материјал транспорт и израда цементне кошуљице размере 1:3, армиране влакнима
"фибрин"-а, просечне дебљине д=6цм, преко изведене хидроизолације. Уз обимне зидове
поставити стиропор д=1цм, х=10цм. У свим просторијама са пројектованим подним
сливницима кошуљицу иyвести у паду од 0,5% према изливном месту. 

Обрачун по м2
магацински простор са великом салом м2 46,86    

                                ∑ безПДВ-а  ∑ саПДВ-ом  

III - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ ЈМ КОЛ. ЈЕД.ЦЕНА УКУПНО ИЗНОС УКУПНО

  БЕЗ ПДВ-а      БЕЗ ПДВ-а ПДВ-а СА ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6+7

1

Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне хидроизолације пода на тлу (ниско
приземље), високовредном изолационом траком на полиестер филцу, са оплемењеним
битуменима д=4мм, са преклопима мин. 10цм вареним по целој дужини и површини траке.
Хидроизолацију подвити уз обимне зидове у висини h=15цм, а на местима уградње туш
када h=10цм од горње ивице уграђене каде. Све продоре (канализационе цеви, сливници,
шахтови и сл.) обрадити са 3 слоја полиазбитола и 2 мрежице. Пре постављања траке
подлогу отпрашити хладним премазом битулитом.
Обрачун по м2 стварно изведених површина
magacinski prostor i velika sala м2 64,44   

2

Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације пода на тлу, преко изведене
хидроизолације, од тврдих термоизолационих плоча д=5цм проко које се поставља ПВЦ
грађевинска фолија са преклопима од 10цм. Уз обимне зидове поставити стиропор d=1цм,
h=10цм, да би се обезбедило одвајање цементних кошуљица од зида и тако спречило
преношење структурне буке. (Све цементне кошуљице које се изводе преко термо и звучне
изолације морају бити армиране.)
Обрачун по м2 стварно изведених површина

Хидроизолације извести преко претходно припремљених подлога које морају бити потпуно равне, без избочина које би евентуално могле оштетити 

Јединична цена мора садржати све елементе готовог производа према датим описима и према опису из општих услова извођења радова

ОПШТИ ОПИС
Изолатерске радове извести у свему према усвојеном пројекту и важећим стандардима и нормама у грађевинарству. Користити само материјале 
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 кухиња са малом салом и ходником м2 46,86   
                                ∑ безПДВ-а  ∑ саПДВ-ом  

IV - БРАВАРСКИ РАДОВИ ЈМ КОЛ. ЈЕД.ЦЕНА УКУПНО ИЗНОС УКУПНО

  БЕЗ ПДВ-а      БЕЗ ПДВ-а ПДВ-а СА ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6+7

1
Пос I - унутрашња, једнокрилна, пуна врата дим. 91x220цм, снабдевена цилиндар бравом са
3 кључа.

ком 4
  

2
Пос II - унутрашња, једнокрилна, пуна врата дим. 81x220цм, снабдевена цилиндар бравом
са 3 кључа.

ком 2
  

3
Пос V - унутрашња, двокрилна асиметрична, пуна врата дим. 126x220цм, снабдевена
цилиндар бравом са 3 кључа.

ком 1
  

1

Пос ПП1 - унутрашња, двокрилна пуна противпожарна и противдимна врата дим.
181/232цм. Ватроотпорности 60мин. Снабдевена пумпом за самозатварање и цилиндар
бравом са 3 кључа за закључавање са спољне старне и антипаник бравом са унутрашнје
стране врата. Врата су без прага.

ком 2

  
                                ∑ безПДВ-а 0,00 ∑ саПДВ-ом 0,00

Обрачун по комаду комплет уграђене позиције на објекту.

УНУТРАШЊА ПРОТИВПОЖАРНА БРАВАРИЈА
Обрачун по комаду комплет уграђене позиције на објекту.

Штокови од алуминијумских профила сечених према мерама из пројекта и прописно везани за обимне зидове. Међупростор између штока и зида 

ОПШТИ ОПИС
Сви браварски радови морају бити изведени стручно и квалитетено, од првокласног материјала. Пре почетка израде све мере се морају контролисати 
Алуминијумску браварију извести у свему према опису из шема алуминарије, финално пластифицирати у белој боји, застаклити и готов производ 
Јединична цена мора садржати све елементе готовог производа према датим описима и према опису из општих услова извођења радова

УНУТРАШЊА АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА
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V - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ ЈМ КОЛ. ЈЕД.ЦЕНА УКУПНО ИЗНОС УКУПНО

  БЕЗ ПДВ-а      БЕЗ ПДВ-а ПДВ-а СА ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6+7

Набавка материјала, транспорт и облагање подова керамичким плочицама у простору
магацина и осталих пратећих технолошких просторија. Плочице су домаће производње,
беле боје, глазиране, противклизне. Слог плочица је фуга на фугу, на додир - без наглашене
фуге. Димензија према расположивим на тржишту које задовољавају захтеване услове
уградње у великим кухињама. 

Обрачун по м2 стварно изведених радова                                МАГАЦИН м2 37,49   
Oблагање подова керамичким плочицама у простору ресторана и ходника. Плочице требају
бити сличне типу MARAZZI - систем B, комбинација 2 боје BASE CORDA MKHM и
BASE AVORIO MKHK. Слог плочица је фуга на фугу, на додир - без наглашене фуге.
Понудом предвидети ласерско сечење плочица (10% ), како би се формирала бордура у
свему према пројекту ентеријера. Само уградња, плочице набавља инвеститор.

Обрачун по м2 стварно изведених радова               
СА ПРИПАДАЈУЋОМ СОКЛОМ  
РЕСТОРАН ВЕЛИКА САЛА + ХОДНИК м2 115,03   
Набавка материјала, транспорт и облагање зидова керамичким плочицама у простору
магацина и осталих пратећих технолошких просторија. Плочице су домаће производње,
беле боје, глазиране, противклизне. Слог плочица је фуга на фугу, на додир - без наглашене
фуге. Димензија према расположивим на тржишту које задовољавају захтеване услове
уградње у великим кухињама. 

Обрачун по м2 стварно изведених радова                                МАГАЦИН м2 86,85   
набавка, транспорт и уградња алуминијумске прелазне лајсне на споју старе и нове подне
керамике
Обрачун по м1 стварно изведених радова                                м1 15   

                                ∑ безПДВ-а  ∑ саПДВ-ом  

3

Јединична цена мора садржати све елементе готовог производа према датим описима и према опису из општих услова извођења радова

ОПШТИ ОПИС

1

2

4

Сви керамичарски радови морају бити изведени стручно и квалитетено, од првокласног материјала у својој категорији. Сви примењени материјали 
Плочице се лепе атестираним лепком на припремљену подлогу. Прилоком полагања плочица избегавати комаде који су мањи од половине плочице. 
Ценом обухватити сва резања, украјања и геровања керамике, што се неће посебно наплаћивати. Посебну пажњу обратити на обраду разних продора 
Ценом обухватити уградњу угаоних, алуминијумских, "гер" лајсни на свим сучељавањима керамике.
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VI - СТОЛАРСКИ РАДОВИ ЈМ КОЛ. ЈЕД.ЦЕНА УКУПНО ИЗНОС УКУПНО

  БЕЗ ПДВ-а      БЕЗ ПДВ-а ПДВ-а СА ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6+7

1
Постојеће прозоре прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити
тако да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. Све труле и оштећене делове
прозора, труле ветар лајсне окрпити или заменити. 
Обрачун по комаду комплет завршене позиције
Прозори - двоструки са широком кутијом, четворокрилни (крила у 2 реда: прозор +
надсветло):
Пос 18 - дим 140/216цм ком 2   
Пос 19 - дим 177/216цм ком 2   
Пос 19а - дим 235/216цм ком 1   
Демонтажа старих и набавка и уградња нових бравица и месинганих ручица за затварање
прозора, у свему као постојеће. Узарак ручице доставити Инвеститору ради усвајања.

Обрачун по комаду комплет завршене позиције
магацин са великом салом и ходником ком 64,00   
Демонтажа старих и набавка и уградња нових механизама за затварање прозора, у свему
као постојећи. Узарак ручице механизма доставити Инвеститору ради усвајања. 

Обрачун по комаду комплет завршене позиције
магацин са велико салом и ходником ком 12,00    
Набавка и уградња нових дихтунг гума на спољним крилима прозора.
Обрачун по комаду
магацин са великом салом и ходником ком 5,00   
Израда нових прозорских дасака од чамове, столарске грађе у свему као постојеће на
објекту ширине 20до40цм.
Обрачун по м1 м1 3,54   

Јединична цена мора садржати све елементе готовог производа према датим описима и према опису из општих услова извођења радова

2

4

ОПШТИ ОПИС
Сви столарски радови морају бити изведени стручно и квалитетено, од првокласног материјала у својој категорији, а према описима конкретних 
Количине стварно изведених радова ће се утврдити према јединицама мере датим уз описе појединих позиција радова.

3

5
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                                ∑ безПДВ-а  ∑ саПДВ-ом  

VII - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ЈМ КОЛ. ЈЕД.ЦЕНА УКУПНО ИЗНОС УКУПНО

  БЕЗ ПДВ-а      БЕЗ ПДВ-а ПДВ-а СА ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6+7

Стругање старе боје са постојећих плафона пре поновног глетовања и бојења, са
претходним наношењем подлоге.
Обрачун по м2.                                                                            МАГАЦИН м2 46,32   
велика салa и ходник - ЗИДОВИ м2 118,57   
Набавка материјала, транспорт и бојење зидова дисперзивном, перивом бојим у бело у
најмање 2 премаза, са претходним глетовањем у два слоја. После сваког глетовања
извршити шмирглање зидова. Све остало као у општем опису и општим условима извођења
радова.
Обрачун по м2 обојених зидова са одбијањем разлике отвора преко 1,0м2 и додатком 20%
висине подножја (бојења изнад керамичких плочица).

ВЕЛИКА САЛА И ХОДНИК м2 180,41   
Набавка материјала, транспорт и бојење зидова магацинског простора полудисперзивном 
бојим у боји по избору Инвеститора у најмање 2 премаза, са претходним глетовањем у два
слоја. 
магацин - ЗИДОВИ м2 141,53   
Набавка материјала, транспорт и бојење плафона (постојећих и нових спуштених)
дисперзивном бојом по избору инвеститора у најмање 2 премаза, са претходним
глетовањем у два слоја. После сваког глетовања извршити шмирглање плафона. Све остало
као у општем опису и општим условима извођења радова.
Обрачун по м2 обојених плафона.                         ВЕЛИКА САЛА И ХОДНИК м2 124,49   
Набавка материјала, транспорт и бојење плафона магацина полудисперзивном у боји по
избору Инвеститора у најмање 2 премаза, са претходним глетовањем у два слоја. 
магацин - ПЛАФОНИ, ХОРИЗОНТАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА м2 38,15   

ОПШТИ ОПИС
Сви молерско-фарбарски радови морају бити изведени стручно и квалитетено, од првокласног материјала у својој категорији. Сви примењени 
Јединичном ценом обухватити сва потребна чишћења и прања. По завршетку молерско фарбарских радова све остале, већ изведене позиције морају 

3

2

Количине стварно изведених радова ће се утврдити према јединицама мере датим уз описе појединих позиција радова.
Јединична цена мора садржати све елементе готовог производа према датим описима и према опису из општих услова извођења радова

4

5

1
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Скидање старе боје са постојећих прозора, комплет са прозорским даскама и врата
паљењем и шмирглањем. Набавка материјала, гитовање и фарбање основном бојом.
Завршна обрада врата у квалитету и боји према пројекту ентеријера, сва спољна крила
прозора се боје у бело, унутарња према пројекту ентеријера.
Обрачун по комаду комплет завршене позиције
Унутрашња врата:
Пос 4 - дим 128/255цм - унутрашња једнокрилна врата према ходнику ком 2   
Пос 18 - дим 140/216цм двоструки са широком кутијом, четверокрилни (крила у 2 реда:
прозор + надсветло) ком 2   
Пос 19 - дим 177/216цм двоструки са широком кутијом, четверокрилни (крила у 2 реда:
прозор + надсветло) ком 2   
Пос 19а - дим 235/216цм ком 1   
Прозори - двоструки са широком кутијом, четворокрилни (крила у 2 реда: прозор +
надсветло):

Набавка материјала и фарбање радијатора заштитном бојом - радијатор лаком, са
претходним шмирглањем и чишћењем челичном четком.
Обрачун по комаду обојеног ребра
висине h= 60цм ком 104   
Набавка материјала и фарбање видних цеви заштитном бојом - радијатор лаком, са
претходним шмирглањем и чишћењем челичном четком.
Обрачун по м1 обојене цеви м1 50   

                                ∑ безПДВ-а  ∑ саПДВ-ом  

VIII -РАЗНИ РАДОВИ ЈМ КОЛ. ЈЕД.ЦЕНА УКУПНО ИЗНОС УКУПНО

  БЕЗ ПДВ-а      БЕЗ ПДВ-а ПДВ-а СА ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6+7

Количине стварно изведених радова ће се утврдити према јединицама мере датим уз описе појединих позиција радова.

ОПШТИ ОПИС
Сви разни радови морају бити изведени стручно и квалитетено, од првокласног материјала у својој категорији, а према описима конкретних 

8

6

7
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1 Заштићивање дрвених врата и штокова на великој сали ресторана, филцом и фолијом, како
се иста не би оштетила приликом извођења радова адаптације. 
Обрачун по комаду врата. Димензије врата 110/220цм ком 3   

2 Демонтажа постојеће двострано склопиве "Хармоника" решетке са фиксним рамом, са
унутрашње стране спољних врата за излаз на паркинг, одвоз на депонију и уградња нове, у
свему према постојећој. Боја решетке према избору Наручиоца. 
Обрачун по м2. м2 6,48   

3 Набавка и монтажа мрежице за заштиту од уласка инсеката и глодара на прозору магацина
кухиње.
Обрачун по комаду. Димензије прозора 140/216цм ком 1   

4 Набавка материјала, транспорт и монтажа облоге плафона ГК плочама у великој сали и
ходнику. Плафон на конструкцији од UD-CD профила, d=12,5мм. Спојеви плоча
избандажирани у квалитету Q2 воал тракоми глетоватиi, што улази у јединичну цену
позиције. Јединичном ценом, такође, обухватити формиранје свих каскада, отвора за
расвету, вентилацију и сл. 
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције плафона. м2 122,23   

5 Набавка материјала, транспорт и монтажа ревизија у плафону дим. 60/60цм
велика сала и ходник
Обрачун по комаду. ком 20   

6 Демонтажа постојећег кућишта за хидрант, израда и монтажа новог, од инокс лима, према
димензијама постојећег.
Обрачун по комаду. ком 1   

7 Набавка материјала, транспорт и монтажа облоге видних инсталација на зидовима гипс
картонским плочама на ЦД УД профилима са бандажиранјем спојева.
велика салa и ходник 
Обрачун по м2. м2 12,65   

8 Обрада уложине зида у складу са постојећом површином зида, на месту уклоњених
штокова, на улазу у ходник ресторана (код лифта), не укључујући штуко соклу, која је
приказана у посебној позицији.
Обрачун по комплету. компл. 1   
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9 Репарација оштећених делова сокле од штуко малтера, у складу са постојећом шаром, на
базису два стуба поред лифта, на улазу у ходник ресторана (код лифта) и на делу ходника
реторана према излазу на паркинг.
Обрачун по комплету. м2 19,6   

10 Крпљење пода на месту уклоњених штокова, на улазу у ходник ресторана (код лифта),
керамичким плочицама у складу са постојећим слогом. Керамичке плочице обезбеђује
Инвеститор.
Обрачун по комплету. компл. 1   

11 Набавка, транспорт и монтажа мобилног акустичног зида холандске фирме ESPERO типа
SONICO 85 (звучна изолација Rw=43 dB, вешање у једној тачки, завршна обрада меламин
бојен у RAL тон по избору инвеститора) или одговарајући. Димензија комплетног зида
5,70х2,80м.
Обрачун комплет зид, уграђено. компл. 1   

12 Уградња расхладне монтажне коморе, израђене од панела д=80мм, полиуретан убризган
директно у конструкцију панела, на воденој бази (еколошки), облога челични
пластифицирани лим РАЛ 9010 претходно галванизован 200 микрона, пресвучен ПВЦ
фолијом. Хоризонталне и вертикалне ивице заобљене, монтажни панели за под, зидове и
плафон, врата са ручком, дим. 950х2000мм, монтажа мултисистем са дуплим ефектом
забрављивања. Под без клизања, осветљење коморе, са полицама од инокса. Димензије
1590х1390х2400мм, м3=3,90

Расхладни зидни моноблок, режим хлађења -2+8⁰С, херметик компресор, кондензатор за
охлађен ваздух, електронска контрола, аутоматско отапање топлим гасом или електричним
грејачем. Директно извлачење кондензата, гас R404A, спољна температура 43⁰С. Модел:
GUR-M-6-10, P (WATT) 903/1015, Volt/Pf/Hz 230/1/50, или одговарајуће.

Обрачун комплет уграђено и пуштено у рад. компл. 1   
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13 Уградња расхладне монтажне коморе, израђене од панела д=100мм, полиуретан убризган
директно у конструкцију панела, на воденој бази (еколошки), облога челични
пластифицирани лим РАЛ 9010 претходно галванизован 200 микрона, пресвучен ПВЦ
фолијом. Хоризонталне и вертикалне ивице заобљене, монтажни панели за под, зидове и
плафон, врата са ручком, дим. 950х2000мм, монтажа мултисистем са дуплим ефектом
забрављивања. Под без клизања, осветљење коморе, са полицама од инокса. Димензије
1590х1390х2400мм, м3=3,90

Расхладни зидни моноблок, режим хлађења -10-25⁰С, херметик компресор, кондензатор за
охлађен ваздух, електронска контрола, аутоматско отапање топлим гасом или електричним
грејачем. Директно извлачење кондензата, гас R404A, спољна температура 43⁰С. Модел:
GUR-M-6-10, P (WATT) 730/1870, Volt/Pf/Hz 230/1/50, или одговарајуће.

Обрачун комплет уграђено и пуштено у рад. компл. 1   

14 Израда испорука и уградња дрвених маски фен којлера, у малој и великој сали ресторана, у
складу са захтевима ентеријера, уз сагласност Наручиоца. 
Обрачун по комаду. ком. 7   

15 Израда пројекта изведеног стања, који обухвата архитектонско-грађевински, ВиК,
машински и електро пројекат, све комплетирано у 3 примерка.

  

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

УКУПНО ТАБЕЛЕ ОД 1 - 8:

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
БРАВАРСКИ РАДОВИ
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
РАЗНИ РАДОВИ
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Е.1. Демонтажни радови

Јед. 
мере

Фактури-
сана 

количин
а

 Јед.цена 
без ПДВ-а 

 Укупно без 
ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а

Укупно са 
ПДВ-ом

1    2    3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7

1.

ком. 60   

2.
 

ком. 40   

3.
ком. 1   

Е.2. Инсталација осветљења

Јед. 
мере

Фактури-
сана 

количин
а

 Јед.цена 
без ПДВ-а 

 Укупно без 
ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а

Укупно са 
ПДВ-ом

1    2    3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7

1.

Укупно 
са ПДВ-

ом

Сви радови морају бити изведени материјалом првокласног квалитета по важећим југословенским стандардима и стручном 

Демонтажа светиљки у простору ресторана и кухиње, монтиране
на висини од 3м и предаја Инвеститору уз записник

Демонтажа утичница у простору ресторана и кухиње, монтиране у
зид и на зид и предаја Инвеститору уз записник

                                                                                                                 Укупно Е.1.без ПДВ  

Демонтажа старог РО, уграђеног у зид трпезаријског дела 
ходника ресторана.

Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места
за прикључење лампи у техничким простору, са полагањем 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
уз главни пројекат електроинсталација

Позицијама овог предмера је предвиђена  комплетна набавка, транспорт и испорука, монтажа, уградња и повезивање свих 
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ком. 48   

2.

ком. 6   

3.

3.1 -

ком. 27   

3.2 -

ком. 7   

3.3 -

ком. 1   

3.4 -

ком. 5   

3.5 -

ком. 2   

3.6 -

ком. 4   

3.7 -

ком. 2   

Надградна светиљка, са FL 2x36W, у компензованом
споју, са ПЦ дифузором, ИП65, (кухиња), тип 2, сл.типу 

Надградна светиљка, са FL 1x36W, у компензованом
споју, са ПЦ дифузором, ИП65, (трокадеро), тип 3, 

Надградна светиљка, са FL 2x18W, у компензованом
споју, ИП40, (кухиња), тип 4, сл.типу Intra Lighting 5500

Надградна светиљка, са FL 1x18W, у компензованом
споју, ИП40, (огледало WC), тип 5, сл.типу Intra Lighting 

Уградна светиљка, са FL 2x36W, у компензованом споју,
ИП55, (WC), тип 6, сл.типу Buck Etna

Уградна светиљка, са FL 2x18W, у компензованом споју,
ИП55, (WC), тип 7, сл.типу Buck Etna

Уградна светиљка, са флуо компакт цевима FLC 2x26W,
ИП20, (ресторан), тип 1, сл.типу Intra Lighting Nitor 4260

Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места
за прикључење противпаничних лампи, са полагањем 

Испорука, постављање и повезивање светиљки, комплет са
предспојним справама и изворима светлости, следећих типова:
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3.8 -

ком. 5   

3.9 -

ком. 1   

4.

- ком. 11   
- ком. 8   

5.

ком. 3   

Е.3. Инсталација прикључница и извода

Јед. 
мере

Фактури-
сана 

количин
а

 Јед.цена 
без ПДВ-а 

 Укупно без 
ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а

Укупно са 
ПДВ-ом

1    2    3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7

1.

ком. 18   

2.

ком. 18   

Укупно 
са ПДВ-

ом
 

Испорука материјала и израда инсталације монофазног
прикључног места за сет прикључница од 3 монофазне 

Испорука, монтажа и повезивање надградних инсталационих
прекидача, 250V, 10А, ИП44 

једнополних
наизменични

Хаваријски печуркасти тастер, у кућушту, у заштити ИП54,
(кухиња)

                                                                                                               Укупно Е.2.без ПДВ  

Испорука, постављање и повезивање сета прикључница od 3
монофазне приклључнице, 250V, 16А, у цену је укључена и 

Надградна светиљка са FL 1x8W, са натписом EXIT, или
стрелицом, са NiCd батеријама за аутономију од 3h, 

Надградна светиљка са FL 1x8W, са натписом EXIT, или
стрелицом, са NiCd батеријама за аутономију од 3h, 
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3.

ком. 18   

4.

ком. 3   
 

5.

ком. 18   

6.

ком. 3   

7.

ком. 1   

8.

ком. 3   

9.

ком. 2   

10.

ком. 12   

11.

ком. 9   

Испорука материјала и израда инсталације трофазног
прикључног места за утичнице 400V, проводником N2XH-Ј 

Испорука материјала и израда инсталације монофазног
прикључног места за напајање бојлера кухиње, проводником 

Испорука материјала и израда извода за напајање монофазног
прикључног места, извод у кухињи, проводником Н2XH-Ј 

Испорука материјала и израда извода за напајање трофазног
прикључног места, трофазни извод у кухињи, проводником 

Испорука материјала и израда извода за напајање трофазног
прикључног места, трофазни извод у кухињи, проводником 

Испорука материјала и израда извода за напајање трофазног
прикључног места, трофазни извод у кухињи, проводником 

Испорука, постављање и повезивање монофазних утичница са
поклопцем (L+N+PE), 250V, 16А, за уградњу на зид, степена 

Испорука, постављање и повезивање трофазних утичница са
поклопцем (L+N+PE), 500V, 16А, за уградњу на зид, степена 

Испорука материјала и израда инсталације монофазног
прикључног места за утичнице 230V, проводником N2XH-Ј 
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12.

м. 15   

13.
- м 30   

- м 30   

14.
-  50 mm м 40   

-  36 mm м 40   

-  25 mm м 30   

-  16 mm м 30   
 

Е.4. Instalacija uzemljenja

Јед. 
мере

Фактури-
сана 

количин
а

 Јед.цена 
без ПДВ-а 

 Укупно без 
ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а

Укупно са 
ПДВ-ом

1    2    3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7

1.
kom. 14   

2.
kom. 9   

3.
paušal. 1   

Укупно 
са ПДВ-

ом
 

Ispitivanje instalacije za uzemljenje, provera galvanske povezanosti 

ПНК 100 мм
ПНК 200 мм

Челичне савитљиве "САППА" цеви:

                                                                                                         Укупно Е.3. без ПДВ-а  

Isporuka materijala i izrada instalacije izjednačenja potencijala u 

Spoj na pokretne delove vrata izveden bakarnom pletenicom 16 

Испорука материјала и израда трасе у поду ресторана и дела
кухиње, ПВЦ цевима ф50мм, за напајање технологије кухиње 

Перфорирани носачи каблова - регали ПНК, комплет са 
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Е.5. Остало

Јед. 
мере

Фактури-
сана 

количин
а

 Јед.цена 
без ПДВ-а 

 Укупно без 
ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а

Укупно са 
ПДВ-ом

1    2    3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7

1.

пауш. 1   

2.

пауш. 1   

3.

кг 5   

  

  

Укупно 
са ПДВ-

ом

Укупно 
са ПДВ-

ом
 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

Е.1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

Е.2. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА

                                                                                                            Укупно Е.4. без ПДВ-а  

Испитивање постојеће и новопројектоване електричне
инсталације и пуштање у рад.

Сва потребна мерења постојеће и новопројектоване инсталације
са издавањем атеста, од стране овлашћене организације.

Затварање свих отвора после полагања каблова противпожарном
масом.

                                                                                                             Укупно Е.5. без ПДВ-  
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Укупно са 
ПДВ-ом

                                                                                                Укупно од Е1 до Е5 без ПДВ-а 

Е.4. ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА

Е.5. ОСТАЛО

Е.3. ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА
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I КАБЛОВИ И КАБЛОВСКИ ПРИБОР

Јед. 
мере

Факту
ри-
сана 
колич
ина

 Јед.цена 
без ПДВ-а 

 Укупно без ПДВ-
а 

Износ ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7
1.1 Набавка, испорука и монтажа

каблова од РО-КЛ1 и РО-КЛ2 до
вентилатора потиса, одсиса,
кровних вентилатских секција и
елемената аутоматике у пољу
клима сале и вентилаторских
секција  

- N2XH  2 x 1.5  mm2 м 180   
- N2XH-J  3 x 1.5  mm2 м 180   
- N2XH-J  4 x 1.5  mm2 м 190   
- N2XH-J  3 x 2.5  mm2 м 120   
- N2XH-J  5 x 2.5  mm2 м 30   
- NHXHX-J  5 x 6  mm2 м 45   
- NHXHX-J  5 x 16  mm2 м 28   
- NHXHX FE180/E90  4 x 2,5  mm2 м 180   
- NHXHX FE180/E90  7 x 1,5  mm2 м 180   

NHXHX FE180/E90  7 x 2,5  mm2 м 250   
- NHXHX FE180/E90  2 x 1,5  mm2 м 60   
- JH(St)H 2x2x0.8mm м 90   
- JH(St)H 1x2x0.8mm м 100   
- LiHCH 2x0.75mm м 100   

1.2 Перфорирани носачи каблова -
регали ПНК, комплет са
припадајућим прибором: 

- ПНК 50 мм м 10   
  

КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА
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1.3 Одстојне обујмице, Е90, са атестом 
о ватроотпорности.   
(fi 16mm) ком 200   
(fi 23mm) ком 600   
(fi 36mm) ком 1433   

1.4 Челичне савитљиве "САППА" цеви:

-  50 mm м 40   
-  36 mm м 40   
-  25 mm м 25   
-  16 mm м 25   

1.5 Хаваријски печуркасти тастер, у
кућушту, у заштити ИП54 ком 1   

 ∑са ПДВ-ом  

II РАЗВОДНИ ОРМАНИ

Јед. 
мере

Факту
ри-
сана 
колич
ина

 Јед.цена 
без ПДВ-а 

 Укупно без ПДВ-
а 

Износ ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7
2.1 РАЗВОДНИ ОРМАН РО-КЛИМА 2

Орман за монтажу на зид.
Степен заштите ормана је ИП 54

У орман уградити следећу опрему:

- Трополна гребенаста склопка,
двоположајна са нултим положајем
(0-1), за уградњу на врата ормана,
сличне типу:
GS-63 ком 1   

                                         ∑ без ПДВ-а
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- Трополни контактор, за категорије
погона АЦ3, за вертикалну
монтажу, са намотајем за напон
220 V, 50 Hz, са 2 радна и 2 мирна
помоћна контакта, са Р-Ц чланом,
називне струје:

16А ком 5   
25А ком 1   

- Аутоматски осигурач:
10А ком 3   
16А ком 7   

- Растављач - носач осигурача 
(дришер), са патронима:
НВ00 25А ком 1   

- Помоћни реле, напона напајања
220V, са 4 преклопна контакта
220V/6А, са заштитном диодом.

ком 4   

- Временски реле, напона напајања
220V, са 2 преклопна контакта
220V/6А ком 2   

- Сигнална сијалица, за уградњу на
врата ормана, ф22 мм, напона
напајања 220 V, зелене, црвене и
жуте боје према датој графичкој
документацији ком 9   

- Тастер за 1 радним и 1 мирним
контактом, за уградњу на врата
ормана, ф 22 мм, црне боје

ком 1   
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- Двополна гребенаста склопка,
двоположајна са нултим положајем
(А-С; Л-З; 0-1), за уградњу на
врата ормана, сличне типу:

GS-10 ком 6   

- Биметално реле:
(0.9-2.7) ком 2   

- Шкаро клеме
1.5-4мм2

- Ситни неспецифицирани монтажни
материјал : бакарне сабирнице,
уводнице, папучице, P/F
проводник, плочице за
обележавање, ознаке клема и
проводника, ПВЦ каналице, Cu
плетеница и др.

2.2 РАЗВОДНИ ОРМАН РО-
АУТОМАТИКА
Електро орман, слободостојећи,
израдјен од два пута декапираног
лима, пластифициран.

Са предње стране ормана налазе
се заптивајућа врата са бравом и
универзалним кључем. Са
унутрашње стране врата се налази
џеп за једнополну шему и атест
ормана.

На горњој страни ормана
предвидети довољан број уводница
за каблове као и за резерву. 
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Ожичење опреме извести помоћу
бакарних "П" проводника. Све
флексибилне везе извести
финожичним проводницима. Све
крајеве проводника прописно
завршити.

Са предње стране ормана налази
се натписна плочица са ознаком
ормана, ознакама прекидача,
тастера и сигнализације.

Степен заштите ормана је ИП 54

Унутар ормана уградјена је 
следећа опрема:

- Трополни аутоматски заштитни
прекидач, за 400V, 50Hz, ознаке
АS250, са поднапонским окидачем
за искључење 220V, 50Hz

ком 1   

- Трополна гребенаста склопка,
двоположајна са нултим положајем
(0-1), за уградњу на врата ормана,
сличне типу:
GS-100 ком 2   

- Аутоматски осигурач:
6А ком 12   
10А ком 15   
16А ком 22   
20А ком 6   
32А ком 9   
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- Трополни контактор, за категорије
погона АЦ3, за вертикалну
монтажу, са намотајем за напон
220 V, 50 Hz, са 2 радна и 2 мирна
помоћна контакта, са Р-Ц чланом,
називне струје:

16А ком 14   
25А ком 3   
40А ком 2   

 
- Двополна гребенаста склопка,
двоположајна са нултим положајем
(А-С; Л-З; 0-1), за уградњу на
врата ормана, сличне типу:

GS-16 ком 9  
GS-10 ком 19   

- Помоћни реле, напона напајања
220V, са 4 преклопна контакта
220V/6А, са заштитном диодом.

ком 22   

- Временски реле, напона напајања
220V, са 2 преклопна контакта
220V/6А ком 2   

- Сигнална сијалица, за уградњу на
врата ормана, ф22 мм, напона
напајања 220 V, зелене, црвене и
жуте боје према датој графичкој
документацији ком 25   

 
- Тастер за 1 радним и 1 мирним
контактом, за уградњу на врата
ормана, ф 22 мм, црне боје

ком 4   
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- Трансформатор 220/24V, 150VА
ком 2   

- Светиљка са флуо цеви 18W, са 
прекидачем, комплет ком 1   

- Шкаро клеме
4-16мм2
1.5-4мм2

- У орману оставити слободно место
за уградњу фреквентног
регулатора брзине асинхроног
трофазног мотора снаге 2.2кW (1
ком)

- У орману оставити слободно место
за уградњу регулатора ЦСНУ (3ком
тип SIEMENS RLU 200).

- Ситни неспецифицирани монтажни
материјал : бакарне сабирнице,
уводнице, папучице, P/F
проводник, плочице за
обележавање, ознаке клема и
проводника, ПВЦ каналице, Cu
плетеница и др.

РО-AUTOMATIKA компл. 1   

Укупно РО-
клима-2 

без ПДВ-а  

Укупно РО-
клима-2 са 

ПДВ-ом  
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Укупно III: (Додатни радови)
  

 

      Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А  Укупно без ПДВ-
а ( I-III) 

Укупно са ПДВ-ом (I-
III)

 

  

  

  

УКУПНО климатизација и
вентилација:

Са ПДВ-ом  Без ПДВ-а  

III  ДОДАТНИ РАДОВИ

I  КАБЛОВИ И КАБЛОВСКИ ПРИБОР

II  РАЗВОДНИ ОРМАНИ
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REKAPITULACIJA

Glavnog projekta rekonstrukcije termotehničkih instalacija
KUHINJE I RESTORANA
MINISTARSTA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

Pozicija N A Z I V Bez PDV-a Sa PDV-om
A Ventilacija kuhinje   
B Klimatizacija   
C Automatika   
E Prečišćavanje vazduha   
D Pripremno završni radovi   

UKUPNO:   
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B

Rbr Opis poslova Јед. 
мере

Kолич
ина

 Јед.цена без 
ПДВ-а 

 Укупно без ПДВ-а Износ ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7

1.
Nabavka, isporuka i montaža komponenti VRF
klimatizacionog sistema proizvod "Fujitsu" (Airstage V-
II)
Napomena:U predhodnoj fazi radova isporučen je i 
montiran deo VRF klimatizacionog sistema navedenog 
proizvođača.
Isporučena je i spoljna jedinica koja je predviđeno 
da radi kao "Master" uređaj i određeni broj 
unutrašnjih jedinica

1.1.
Spoljna jedinica VRF sistema predviđena da radi 
kao "Slave" uređaj tip AJHA72LALH
rashladni kapacitet -22,4kw (Ts=35C)
grejni kapacitet -25kw (Ts=7C)
KOM komp. 1   

1.2 Unutrašnje jedinice VRF sistema
tip ARXD14GALH (slimm duct)

rashladni kapacitet -4,5kw
grejni kapacitet -5kw kom. 4   

tip ARXA36GBLH (duct)
rashladni kapacitet -11,2kw
grejni kapacitet -12,5kw kom 1   

tip AUXB14LALH (compact cassette)
komplet sa pumpom za kondenzat i strujnim panelom

rashladni kapacitet -4,5kw
grejni kapacitet -5kw kom 1   

KLIMATIZACIJA RESTORANA
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1.3 Daljinski kontroleri
tip UTY-RNKY
KOM kom. 5   

1.4
nabavka i ugradanja račvi za freonsku instalaciju-
komplet za gasnu i tečnu fazu freona
tip UTR-CP567X- spoljna kom. 1   
tip UTR-BP-567X kom. 1   
tip UTR-BP-180X kom. 1   
tip UTR-BP-090X kom. 1   

1.5
Nabavka, isporuka i montaža rekuperatorske jedinice 
za svež vazduh tip UTZBD100B
količina vazduha -950 m3/h
eksterni pad pritiska -105Pa
opseg rada -10C do +40C
dimenzije 1322x1134x388mm
težina -83kg
KOM kom 1   

2.

Isporuka i montaža postolja za rashladni  uređaj -
toplotnu pumpu, izrašenu od čeličnih kutijastih profila, 
komplet sa elastičnim podmetačima na mestima 
oslanjanja.Postolje je potrebno zaštičeno osnovnom 
bojom u dva premaza, a zatim bojeno zavrsnom bojom

dimenzije rashladne masine 930x765mm
visina postolja 500mm
težina rashladne mašine 220kg
KOM kom 1   
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3.
Nabavka, isporuka i montaža kanalskog, dvostepenog 
elektro grejača snage N=5kw za ugradnju u usisni deo 
kanalskog rekuperatora 
dim kanala 250x250mm
 kom 1   

4.
Isporuka i montaža bakarnih cevi za povezivanje 
spoljašnjih i unutrašnjih jedinica klimatizacionog 
sistema.
tvrde cevi u šipkama
fi 35x1mm m 20,0   
fi 28x1mm m 35   
fi 22x1mm m 20   
fi 18x1mm m 20   
fi 15x1mm m 50   
meke cevi u koturu  
fi 12x1mm m 52   
fi 10x1mm m 25,0   
fi 8x1mm m 5   
fi 6x1mm m 40   

5.
Nabavka, isporuka i montaža bakarnog fitinga (lukova,
spojnica isl.) vešaljki, obujmica, tiplova za beton,
šrafova, podloški, matica isl.
60% vrednosti stavke 4.
% % 1   

6.

Isporuka i montaža cevne izolacije sa parnom branom
na bazi ekspandirane sintetičke gume. Izolacija mora
biti samogasiva i da prilikom sagorevanja ne stvara
otrovne gasove
fi 35x13mm m 20   
fi 28x9mm m 35   
fi 22x9mm m 20   
fi 18x6mm m 20   
fi 15x6mm m 50   
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fi 12x6mm m 52   
fi 10x6mm m 25   
fi 8x6mm m 5   
fi 6x6mm m 40   

7.
Isporuka i montaža samolepljive trake za spojeve
krajeva izolacije tip K-FLEX St 3mmx50mmx10m
KOM kom 10   

8.
Isporuka i montaža zaštitne opšivke spoljne izolacije
izrađene od al lima debljine 0,5mm
 m2 6   

 
9. Dopuna sistema freonom R410A  

 kg 14   

10.
Izvlačenje freona postojećeg sistema u spoljnu jedinicu

PAUŠALNO pauš 1   

11.
Isporuka i montaža komunikacionog kabla za vezu 
spoljnih i unutrašnjih jedinica VRF sistema
M1 m1 135   

12.
Štemovanje zidova od opeke za postavljanje freonskih 
vodova
dimenzije šlica 100x80x3500mm
KOM kom 4   

13.
Nabavka, isporuka i montaža tvrdih plastičnih cevi za 
instalaciju odvoda kondenzata sa unutrašnjih jedinica

fi 20mm m1 15   
fi 32mm m1 35   
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14.

Nabavka, isporuka i montaža cevnih nastavaka-mufova, 
T komada, lukova, obujmica, vešaljki, navojnih šipki, 
tiplova, šrafova, matica, podloški i sl

60% od vrednosti stavke 13.
60% % 0,6   

15.
Nabavka, isporuka i montaža ventila za ubacivanje 
vazduha u prostoriju
tip DVS-P-160
KOM kom 1   

16.
Nabavka, isporuka i montaža linijskog difuzora tip LD 
13/1 ili sličan
L=1000mm, 100m3/h
Difuzor se isporučuje sa termoizolovanom kutijom i 
priključnom štucnom fi 100mm
KOMPLET kompl 1   

17.
Isporuka i montaža vrtložnih difuzora tip OD-
4/RD/Y/S/M-vel.400 ili slično
Difuzor se isporučuje sa termoizolovanom kutijom i 
priključnom štucnom fi 200mm
KOM kom 4   

18.
Isporuka i montaža anemostata za izvlačenje vazduha 
sa regulatorom protoka vel. 400x400mm
Anemostat se isporučuje sa termoizolovanom kutijom i 
priključnom štucnom fi 200mm
KOM kom 4   

19.
Nabavka, isporuka i montaža regulatora protoka za 
okrugle kanale
fi 100mm kom 1   
fi 160mm kom 1   
fi 200mm kom 8   
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20.
Nabavka, isporuka i montaža spoljne protivkišne 
rešetke tip BN ili slična
dim. 400x400mm
KOM kom 2   

21.

Isporuka i montaža termoizolovanog priključnog 
plenuma od pocinkovanog lima za montažu spoljne 
rešetke dim 400x400mm, L=400mm, sa priključkom 
250x250mm
KOM kom 1   

22.
Nabavka, isporuka i montaža mrežice u ramu dim 
400x400mm sa okcima 10x10cm
KOM kom 1   

23.
Nabavka, isporuka i montaža centrifugalnog ventilatora 
u aero boxu tip CBM/6-270/270 T 373 W proizvod S&P 
ili slično
protok vazduha Vh=950m3/h
napor H=200Pa
KOM kom 1   

24.
Nabavka, isporuka i montaža monofaznog reostata 
REM 5
KOM kom 1    

 

25.
Nabavka, isporuka i montaža elastičnih veza sa 
prirubnicama
dim 1000x250mm kom 2   
dim 265x288mm kom 2   
dim 250x250mm kom 4   

26.
Nabavka, isporuka i montaža savitljivih izolovanih 
kanala
fi 102mm m1 3   
fi 160mm m1 5   
fi 203mm m1 12   
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27.
Nabavka, isporuka i montaža kanala od pocinkovanog 
lima pravougaonog i kružnog preseka, debljine prema 
tehničkim uslovima
KG kg 410   

28.
Nabavka, isporuka i montaža diht trake, zavrtnjeva, 
podloški, matica i amortizera za elastično vešanje 
kanala
50% od stavke 27
% % 0,50   

29.

Nabavka, isporuka i montaža termičke izolacije sa 
parnom branom kanala ubacnog i povratnog vazduha. 
Materijala za izolaciju mora biti negoriv, klase gorivosti 
A
m2 m2 60   

30.

Nabavka, isporuka i montaža aluminijumskih traka za 
spojeve izolacije sa parnom branom, samolepljivi ekseri 
za montažu izolacije i sl. Uzima se 30% OD 
VREDNOSTI STAVKE 29
% % 0,30   

31.

Nabavka maerijala i izrada platforme od čeličnih 
kutijastih profila dim 80x80mm za nošenje rekuperatora 
toplote, unutrašnje kanalske jedinice, ventilator i 
kanalskog razvoda. Kutijaste profile očistiti od rđr i 
obojiti sa dva premaza osnovne boje.

KG kg 320,00   

32.
Elektro povezivanje svih elementa VRF sistema, 
rekuperatora i ventilatora
PAUŠALNO pauš 1,00   
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33.
Prosecanje spoljne zaštitne rešetke dim 400x400mm 
zbog montaže otpadnog vazduha rekuperatora

KOM kom 2,00   

34. Probijanje otvora u betonskim zidovima 
debljina zida 800mm
dimenzije otvora 400x350mm kom 4   

35. Probijanje otvora u zidu od opeke
debljina zida 800mm
dimenzije otvora 400x350mm kom 2   
dimenzije otvora fi 50mm kom 2   

 Укупно са ПДВ-ом                                                                                                                  Укупно под B без ПДВ-
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C Automatika

Napomena:

Редни 
број Јед. мере Kоличина

 Јед.цена 
без ПДВ-а 

 Укупно без 
ПДВ-а 

Износ ПДВ-а
Укупно са ПДВ-

ом

1 3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7
1. Kanalski senzor temperature QAM2120040 kom. 1   
2. Sobni senzor temperature QAA24 kom. 1   
3. Spoljni termostat (-20/30C) EQF-01 kom. 1   
4. Kanalski termostat (0/70C) EC-6D kom. 1   

5. Diferencijalni presostat     (20/300 
Pa) 604.9010002 kom. 1   

6. Diferencijalni presostat (50/500 
Pa) 604.9110002

kom. 1   

7. Regulator RLU236 kom. 1   

8.

Povezivanje svih elemenata 
automatike sa elektro kablovima. 
Razvod elektro kablova do mesta 
ugradnje elemenata sistema 
automatike je obaveza izvođača 
elektro radova

9. Dokumentacija i uputstvo za rukovanje kompl 1   
10. Obuka korisnika kom 1   

 Укупно са ПДВ-ом

Опис послова и елементи 
уградње2

                                                                                                                Укупно под C без ПДВ-а

Svi elementi automatike su "Siemens" ili slično
Isporuka i montaža elementa automatske regulacije sistema klimatizacije

Page 77 of 119



D. Sistem za prečišćavanje otpadnog vazduha sa kuhinjske haube

Редни 
број

Јед. 
мере

Kоличи
на

 
Јед.цена 
без ПДВ-

а 

 Укупно без 
ПДВ-а 

Износ ПДВ-
а

Укупно са ПДВ-
ом

1 3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7
1. 

Demontaža dela kanalskog razvoda otpadnog vazduha sa kuhinjske haube, 
izrađenog od crnog čeličnog lima debljine d-2mm

kg 50    
2.

 Isporuka i montaža elektrostatičkog filtera za neutralisanje masnih para  iz 
otpadnog vazduha, tip ESP 4500 E (protok vazduha sa haube 6500 m3/h) ili 
sličan, komplet sa mehaničkim filterima ispred ulaza u elektrostatički filter 
karakteristike elekrostatičkog filtera:

    -protok-7500 m3/h
    -napon: 220/240V, 50 HZ
    -snaga: 50 W
    -težina 140 kg
    -radna temperatura: 4/56◦C   
    -max vlažnost: 75% kompl 1    

3. Isporuka i montaža postolja od čeličnih profila za montažu
elektrostatičkog filtera. Postolje je potrebno obojiti osnovnom
bojom u dva premaza a zatim završnom bojom kg 40    

4.

Isporuka i montaža prelaznih komada kanala od čeličnog lima, debljine  d= 2 
mm.

kg 80    

5.

isporuka i montaža neutralizatora mirisa tip O.N.100, ili sličan,komplet sa 
jednom bocom tečnosti

kompl 1    
6. Elektro povezivanje elektrostatičkog filtera i neutralizatora mirisa kompl 1    

Укупно са ПДВ-

Опис послова и елементи уградње

2

                                                                                                                Укупно под  D без ПДВ-а
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E. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 
Ре
дн
и 
бр
ој

Kоличина
 Јед.цена 
без ПДВ-а 

 Укупно без 
ПДВ-а 

Износ ПДВ-а
Укупно са ПДВ-

ом

1 2 3 4 5=4 x 3 6 7=5+6
1 Pripremno radovi, koji obuhvataju:

* Upoznavanje sa objektom i već izvedenim tehničkim 
instalacijama u predhodnoj fazi. Provera 
usaglašenosti projekta termotehničkih instalacija sa 
projektima ostalih radova. Izrada dinamičkog plana 
izvođenja radova. Davanje podataka i 
sinhronizovanost sa izvođačima elektro radova

* 3% vrednosti radova na izvođenju termomašinskih 
instalacija 0,03     

2 Završni radovi, koji obuhvataju:
* proba instalacije klimatizacije na zaptivenost, na radni 

pritisak od 40 bara u trajanju 48h
* ispitivanje funkcionalnosti svih elemenata automatike

* ispitivanje funkcionalnosti VRF klimatizacionog 
sistema

* merenje protoka vazduha u instalaciji i uregulisavanje 
svih distributivnih elemenata od strane ovlašćenog 
preduzeća sa izradom elaborata merenja u 3 
primerka

* izrada projekta izvedenog stanja termotehničkih 
instalacija u 3 primerka

* izrada uputstva za rukovanje i održavanje u 3 
primerka

* obuka stručne službe investitora
paušalno 3% vrednosti radova na termo tehničkim 
instalacijama 0,03    

 Укупно са ПДВ-ом  

Опис послова

                                                                        Укупно под  E без ПДВ-а
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REKAPITULACIJA

Glavnog projekta rekonstrukcije termotehničkih instalacija
KUHINJE I RESTORANA
MINISTARSTA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

Pozicija N A Z I V Bez PDV-a Sa PDV-om
A Ventilacija kuhinje   
B Klimatizacija   
C Automatika   
E Prečišćavanje vazduha   
D Pripremno završni radovi   

UKUPNO:   
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ПОС ОПИС   РАДОВА Јед. 
мере

Kоличина
 Јед.цена без 

ПДВ-а 
 Укупно без ПДВ-а Износ ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7
 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Пре почетка било којих радова на објекту , обавезно извршити затварање
постојеће канализационе мреже и ревизионих силаза и водоводних прикључака 
 који се налазе на предметној локацији.

1 Разбијање постојећег бетонске пода

Разбијање постојећег пода у кухињи
 и гаражи ради постављања канализационе 
мреже 
У цену је обрачунат сав потребан 
рад и материјал, са одвозом шута
 на депонију
Обрачун и  плаћање је по м2 разбијене 
бетонске подлоге

м2 20,71     

2 Ископ ровова за полагање цевовода и
шахтове 

Извршити ископ ровова 
са правилним одсецањем бочних страна и 
дна рова, а према датом пројекту,
за полагање канализационих, ширине 0.80м.
Одбацивање ископаног материјала 
обавезно мин. 1.о м од ивице рова са 
једне стране, док се друга страна користи 
за транспорт цеви и осталог материјала. 
Дно рова мора бити ископано и поравнато 
према котама датим у пројекту. 
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Потребно је стриктно остваривање пада 
између задатих тачака. Дуж трасе урадити 
проширења за шахтове, односно ревизионе 
силазе и окно за сепаратор. У случају 
прекопа вишак се мора попунити 
набијеним шљунком о трошку извођача. У 
случају посебних услова, материјала који 
изискују специјални рад и алат, исти ће се 
накнадно обрачунавати у договору са 
надзорним органом. 
При ископу водити рачуна да се неоштете
постојеће подземне инсталације. 
У цену је обрачунато и обавезно 
подграђивање рова за дубине рова
веће од 1.5м.
Обрачун и  плаћање је по м3 ископане  
земље. м3 16,57   

3 Насипање песка у ров

Извршити набавку и насипанје песка у 

ров, око и изнад цеви до пуне дубине рова
Пошто се изврши испитивање и 
премеравање цеви песак насути до доње 
коте будућег пода.
 Песак не сме бити од трошне стене 
нити имати крупне комаде камена ни
грудве земље у себи. Песак мора бити
уједначене гранулације, без примеса
органских материја.
Ширина рова 0.80м.
Обрачунава се и плаћа по м3  песка у 

набијеном стању према општим условима и
овом опису. м3 11,39   

Page 82 of 119



4 Транспорт преостале земље

Извршити транспорт преостале земље од 
ископа, после затрпавања ровова на 
депонију која је за то одређена. Ценом је
обухваћен утовар, истовар и грубо 

планирање на депонији. Даљина транспорта 
је до 5 км. 
Плаћа се по м3 транспортоване земље. м3 16,57   

5 Бетонирање  пода

Бетонирање  разбијеног дела
бетонског пода, д=0.25цм, бетоном
истог квалитета и обрадом завршног слоја 
као што је био и пре разбијања
Плаћа се и обрачунава по м2 уграђеног 
бетона заједно са обрадом завршног 
слоја м2 20,71   

6 Керновање темељних греда

керновање темељних греда од армираног
бетона и зидова дебљине д=80,0цм за
пролазак канализационе цеви ф160мм ком 2   
керновање темељних греда од армираног
бетона и зидова дебљине д=80,0цм за
пролазак канализационе цеви ф110мм ком 3,00   

Укупно-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: Без ПДВ-а Са ПДВ-ом
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ПОС ОПИС   РАДОВА Јед. 
мере

 Количина
 Јед.цена без 

ПДВ-а 
 Укупно без ПДВ-а Износ ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7
 

ДЕМОНТАЖА У САНИТАРНИМ 

1 Отварање вертикалних инсталација

Отварање вертикалних инсталационих  канала 

и штемовање зидова ради откривања вертикала 
и хоризонталног развода и прикључка на
постојеће инсталације.
У јединичн цену позиције улази и сав 
потребан рад и материјал, са одношењем 
шута на за то предвиђену депонију
у сагласности са Надзорним органом
и враћање истих у првобитан изглед.
Обрачунава се и плаћа по комаду
 водоводна мрежа ком 1,00    
канализациона мрежа ком 6,00   
BEZ VRAĆANJA U PRVOBITNI IZGLED

2 Демонтажа постојеће инсталације 

Демонтажа постојече инсталације 
водовода и канализације ради 
повезивања нове инсталације
У јединичну цену је урачунат сав потребан 
рад и материјал
Обрачунава се и плаћа паушално
 водоводна мрежа пауш  
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канализациона мрежа пауш 1,00   

3 Штемовање зидова и подне конструкције

Штемовање зидова и подова ради откривања 
постојеће инсталације водовода и 
канализације, са одвозом шута на за то 
предвиђену депонију у сагласности са
са Надзорним органом.
У јединичну цену је урачунат сав потребан 
рад и материјал.
Обрачунава се и плаћа паушално
 водоводна мрежа пауш  
канализациона мрежа пауш 1,00   

4 Демонтажа санитарних уређаја

Демонтажа санитарних уређаја и 
одвожење на за то одређено место, у 
сагласности са Надзорним ограном.
У јединичну цену је урачунат сав 
потребан рад и материјал.
Обрачунава се и плаћа паушално пауш 1,00   

Укупно: Без ПДВ-а Са ПДВ-ом  
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ПОС ОПИС   РАДОВА Јед. 
мере

 Количина
 Јед.цена без 

ПДВ-а 
 Укупно без ПДВ-а Износ ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7
 

ВОДОВОД

1
Челично поцинковане водоводне цеви

Набавкаи монтаза челичних поцинкованих 

водоводних цеви са свим одговарајућим 

фитинзима. 

Цеви за зидове морају бити причвршћене 

обујмицама на сваких 1.5 - 2.00 м. Цеви 

у земљи и кроз конструкцију морају бити 

премазане једанпут битулитом, затим 

битуменом и обавијене битуминизираном 

јутом. Развод у зиду обавезно изоловати 

Декородал траком или филцом, тако да се 

избегне сваки контакт са малтером. 

Целокупна водоводна инсталација пре 

затварања жљебова и малтерисања мора 

бити испитана на притисак  према 

важећим прописима. 

У цену је урачуната и потребна

термоизолација цеви.

Обрачунава се и плаћа по м' монтиране

 водоводне мреже.

Ø 25 мм    м' 11,24    

Ø 20 мм     м' 8,5   

Ø 15 мм     м' 9,83   
29,57   

2 Равни пропусни вентили

Page 86 of 119



Набавка и монтажа равних 

пропусних вентила са точкићем за 

затварање  на местима

означеним у пројекту

Плаћа се по комаду монтираног вентила.

Ø 25 мм   ком 1   

Ø 20 мм ком 2   

Ø 15 мм   ком 2   

3 Угаони "ЕК" вентил са капом

Набавка и монтажа угаоних "ЕК" вентила 

са капом. Вентил мора одговарати 

ЈУС.М.Ц.5. 281.

Плаћа се по комаду уграђеног вентила.

Ø 1/2" ком 2   

Ø3/8" ком 2   

4 Испитивање на водоиздржљивост

Извршити испитивање монтиране мреже на 

водоиздржљивост према датим Упутствима. 

Потребну количину воде за испитивање 

обезбеђује извођач. 

Обрачунава се и плаћа по м' цевовода. м' 29,57   

5 Дезинфекција водоводне мреже

Извршити дезинфекцију водоводне мреже у 

објекту према важећим Прописима

Обрачунава се по м' цевовода. м' 29,57   
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6 Испитивање квалитета воде

Испитивање квалитета воде из ново 

монтиране мреже изврсити после 

дезинфекције водоводне мреже у 

хигијенском заводу

Плаћа се по испостављеном рачуну.

оријентационо 1   

Укупно-ВОДОВОД: Без ПДВ-а  Са ПДВ-ом  
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ПОС ОПИС   РАДОВА Јед. 
мере

 Количина
 Јед.цена без 

ПДВ-а 
 Укупно без ПДВ-

а 
Износ ПДВ-а

Укупно са ПДВ-
ом

1 2 3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7
 

КАНАЛИЗАЦИЈА

1 Пластичне канализационе цеви

Набавка и монтаза пластицних

канализационих цеви које се уградјују у

објекат изнад терена. Цеви испод сваког 

муфа прицврстити гвозденим рам шелнама.

Сва потребна штемовања И пробијања

зидова од опеке И бетона не плацају се 

посебно, вец улазе у цену дузног метра

цеви. Недоврсене делове мрезе, везе за

вертикале или санитарне објекте до њиховог

уградјивања затворити привременим 

дрвеним чеповима одговарајуцег 

прецника.

Обрачунава се И плаћа по м' монтиране и

испитане мреже, мерене по осовини цеви и

фазонских комада.

Ø160 м' 10,1    
Ø 110 м' 33,62   
Ø75 м' 6,72   
Ø 50 м' 12,46   

4 Сифон за одвод воде 

Набавка и монтажа  сифона 

на местима датим пројектом
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Плаћа се у свему монтирано по комаду.

Ø50 ком 1,00   
Ø70 ком 6,00   

5 Сифон за одвод конденза

Набавка и монтажа  сифона 

на местима датим пројектом

Плаћа се у свему монтирано по комаду.

HL 136N или слично ком 1,00   

6 Подни сливник

ACO Inox EG сливник 200x200 од

нерђајућег челика са сифоном и

вертикалним изливом DN100,AISI 304

Плаћа се по комаду у свему монтираног сливника. ком 2,00   

11 Подни сливник

Набавка и монтажа подног сливника са 

уграђеним сифоном и решетком од  

месинганог лима са металном 

хромираном површином АCO

Испод и око сливника извести хидроизолацију и 

повезати је са хидроизолацијом пода.

Плаћа се по комаду у свему монтираног сливника.

вертикални ø100 са бочним прикључком ком 4,00   

12 Вентилационе клапне

Набавка и постављање вентилационих 

клапни  HL900N
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Монтажу извршити према упутству

произвођача.

Обрачунава се и плаћа по комаду

монтиране  у свему готове вентилационе клапне

Ø 110 ком 1,00   

14 Испитивање канализације

Испитивање И испирање монтиране 

канализације на водонепропусност у 

присуству Надзорног органа.

Обрачунава се по м’ испитане мреже. м' 62,90   

Укупно-КАНАЛИЗАЦИЈА: Без ПДВ-а  Са ПДВ-ом  
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ПОС ОПИС   РАДОВА Јед. 
мере

 Количина
 Јед.цена без 

ПДВ-а 
 Укупно без ПДВ-а Износ ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7
 

САНИТАРНИОБЈЕКТИ И ПРИБОР

Општи опис

1 Трокадеро

Набавка и уградња трокадера – komplet sa 
trokadero rešetkom, vodokotlić, prelaz na 
kanalizaciju, ispirno crevo i baterija ком 1,00    

UKUPNO: Без ПДВ-а  Са ПДВ-ом  

Набавка санитарних уређаја може се извршити тек на основу 
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Red.broj Ukupno bez PDV‐a Ukupno sa PDV‐om
1. GRADJEVINSKI RADOVI    
2. DEMONTAŽA    
3. VODOVOD    
4. KANALIZACIJA    
5. SANITARNA OPREMA    

UKUPNO po vrstama radova od 1‐5    

                                 REKAPITULACIJA
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АДП и рачунарска инсталација
МАГАЦИН И РЕСТОРАН Министарства иностраних послова

Редни 
broj ОПИС РАДОВА Јед. 

мере
Kоличи
на

 Јед.цена 
без ПДВ-а 

 Укупно без 
ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а

Укупно са 
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7
     

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  МАГАЦИНА И 
РЕСТОРАНА МИП-а РС
У цену је урачунато                                                                                                                        
-Испорука опреме и транспорт на локацију градње                                                                    
- функционално испитивање опреме у радионици испоручиоца опреме                                  
- Локални транспорт и чување опреме до монтаже                                                                    
-Примопредају опреме и инсталације и учествовање у техничком прријему                           
- пробни рад и гаранција по уговору                                      

I ДОЈАВА ПОЖАРА

1.1
Modul za proširenje postojeće centrale za dojavu požara za dodatne 2 petlje, tip B5-DXI2 
Securiton Švajcarska.  0,00 54.000,00   

1
Испорука и монтажа адресабилних оптичких детектор пожара (проиѕвођач Securiton))

ком  38,00   

2
Ручни јављач са кућиштем - директно активирање (разбити стакло и притиснути), 
испорука и монтажа (проиѕвођач SECURITON) ком  8,00   

3 Испорука и уградња паралелних индикатора (проиѕвођач SECURITON) ком  18,00   
4 Натписна плочица ком 46,00  

5

Алармна конвенциална сирена, са јачином звука већом од 105dB/1m, подешавање 24
различитих упозоравајућих тонова, за монтажу на зид, механичка категорија заштите IP
54, израђена од беле ABS пластике, испорука и монтажа.

ком 3,00   

6
Модул за проширење постојеће централе за дојаву пожара за додатну петљу
(проиѕвођач SECURITON) ком 1,00   

7

Испорука и монтажа са повезивањем адресибилног улаза/ излазног модула са
(проиѕвођач SECURITON)

ком 2,00   
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8

Инсталација кабла JH(st)H2x2x0,8 mm FE180/E30 за повезивања детектора, ручних
јављача пожара, адресибилних улазно-излазних модула и алармних сирена са ППЦ-ом

м 150,00   

9
Инсталација кабла JH(st)H2x2x0,8 mm за повезивања детектора, ручних јављача пожара,
адресибилних улазно-излазних модула. м 420,00   

10
Инсталација кабла NHXHX FE180/E90 3 x 1,5 mm2 за повезивања извршних функција
са  ППЦ-ом м 250,00   

11 Набавка испорука и полаганје ребрастих цеви ф20мм  у зиду испод малтера м 30,00   

12
Набавка испорука и полаганје ребрастих цеви ф20мм без халогених елемената у
спуштеном плафону м 350,00   

13

Набавка испорука и монтажа одстојне обујмице, Е90, са атестом о ватроотпорности до
fi16mm.

м 500,00   

14

Набавка испорука и монтажа одстојне обујмице, Е90, са атестом о ватроотпорности до fi
23mm.

м 800,00   

15
Обрада продора каблова кроз ПП зидове, противпожарном масом са атестом ИМС,
према детаљу у пројекту. Обрачун је по продору. ком 5,00   

16
Испитивање инсталације, провера пожарних јављача, програмирање, пуштање у рад
система и обука корисника. пауш 1,00   

                                                                                       УКУПНО ДОЈАВА ПОЖАРА Без ПДВ-а  Са ПДВ-ом  
II ТЕЛЕФОНСКА И КОМПЈУТЕРСКА ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА

1

Испорука и полагање кабла С/ФТП 4x2x0,57mm cat.6, са омотачем без халогених 
елемената, за повезивање телефонских утичница и  постојећег ормана са новим  РЕК 
орманом  м  460,00   

2 Набавка испорука и полаганје ребрастих цеви ф20мм  у зиду испод малтера м  20,00   

3
Набавка испорука и полаганје ребрастих цеви ф20мм без халогених елемената у 
спуштеном плафону м  180,00   

4
Набавка, испорука и уграднја модуларне кутије за шест модула  за уградњу у зид, кутија 
обухвата дозну, носач модула и маску ком  4,00   

5
Набавка, испорука и уграднја модуларне кутије за два  за уградњу у зид, кутија обухвата 
дозну, носач модула и маску ком  2,00   

6 Испорука и уградња надзиднихRJ-45 модула у модуларној дозни ком 12,00   

7

Испорука и монтажа на зид каналице, без халогених елемената, са поклопцем 40x20, у 
коплету са потребним пратећим материјалом (лепак, лепљива трака, спојнице и сл.)

м 10,00   
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8

Испорука и монтажа на зид каналице, без халогених елемената, са поклопцем 20x20, у 
коплету са потребним пратећим материјалом (лепак, лепљива трака, спојнице и сл.)

м 20,00   

9

Испитивање изведене инсталације, мерење линкова и издавање одговоарајућег
протокола мерења, конфигурисање опреме и програмирање, пуштање у рад система и
основна обука корисника. пауш 1,00   

                                       УКУПНО ТЕЛЕФОНСКА И КОМПЈУТЕРСКА ИНСТАЛАЦИЈА Без ПДВ-а  Са ПДВ-ом  

III                    ИЗРАДА ПРОЈЕКТА  ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

1
Израда пројекта изведеног станја аутоматске дојаве пожара  и рачунарске мреже. 
Пројекат доставити у два штанпана примерка и у елктрнској форми на ЦД-у.

пауш  1,00   
Без ПДВ-а  Са ПДВ-ом  

 
IV ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Редни 
broj ОПИС РАДОВА Јед. 

мере
Kоличи
на

 Јед.цена 
без ПДВ-а 

 Укупно без 
ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а

Укупно са 
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6=4 x 5 7 8=6+7
     

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  МАГАЦИНА И 
РЕСТОРАНА МИП-а РС
У цену је урачунато                                                                                                                        
-Испорука опреме и транспорт на локацију градње                                                                    
- функционално испитивање опреме у радионици испоручиоца опреме                                  
- Локални транспорт и чување опреме до монтаже                                                                    
-Примопредају опреме и инсталације и учествовање у техничком прријему                           
- пробни рад и гаранција по уговору                                      

I WiFi

1

Испорука и полагање кабла С/ФТП 4x2x0,57mm cat.6, са омотачем без халогених 
елемената, за повезивање телефонских утичница и  постојећег ормана са новим  РЕК 
орманом  м  240,00

  

2 Набавка испорука и полаганје ребрастих цеви ф20мм  у зиду испод малтера м  240,00   

                                                  УКУПНО ИЗРАДА ПРОЈЕКТА  ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА
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3

Набавка, испорука, уградња и повезивање Приступног ПоЕ+ свича који испуњава следеће
карактеристике и могућности:
8 порт 110/100/1000  ПоЕ (802.3ат)  
800-Сериес Лаyер 2 свич са Qуад 1Гб уплинком
104W ПоЕ буџета у скаду са 802.3ат стандардом са регулацијом снаге по порту 
 проток 14.9 Mpps
 капацитет 20 Gbps
 ВЛАН подржан  255
 802.3аф/802.3ат Интероперабилан, 
Сличан моделу Еxтреме Нетwоркс 08G20G2-08P 

ком 1,00   

4

Безична 802.11абгн и 802.11ац приступна тацка која испуњава следеце карактеристике и
могуцности:
Пуна подрска за 802.11н стандард
 Пуна подрска за 802.11ац стандард
 Подрска за рад без контролера без утицаја на приступ безицној мрези
 Пропусна моц од најмање 1.17 Гбпс по АПу
2x2 МИМО, Дyнамиц Цханнел Цонтрол
 Подрска за 802.11и, WЕП, WПА, WПА2, ТКИП, АЕС
 Подрска за WММ, 802.11е, У-АПСД
 Пропусна моц зицног порта од 40к пакета по секунди
 Најмање 16 ССИДова по АПу
 Најмање 254 корисника по АПу
 Подрска за WИДС/WИПС у истом фреквенцијском каналу
 Подрска за полисе које ограницавање и филтрирање саобрацаја
 Носаци за монтирање на зид
 Напајање путем ПоЕ стандарда 802.3аф
 Слична моделу Еxтреме Нетwоркс 3805и

ком 4,00   

5
Лиценце неопходне за пустање у рад преко цлоуд контролера (користе се контролери
који су код провајдера), и пуштанје система у рад ком 1,00   

6 Рутер сличан типу Huawei  USG2160 ком 1,00   

7

Набавка, испорука и уградња самостојећег 19˝ Рек ормана 32U, димензије 1525/600/600
са вертикалним елементима за уредно ранжирање каблова, предњим провидним
вратима са бравом и сетом за уземљење, сличан типу ДС326060-А, произвођача
SCHRACK

ком

1,00

  

8
Набавка, испорука и уградња 19" кровног вентилаторског панела са 3 вентилатора и
термостатом, сличан типу ДЛТ44803-А, произвођача SCHRACK ком 1,00   

9
Испорука и монтажа у  у РЕК орман са повезивањем, печ панела 24п. 24xРЈ45 кат.6, 1 U ком 1,00   
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10
Набавка , испорука и монтажа 19˝ Панел за хоризонтално ранжирање каблова,1U ком 1,00   

11
Набавка , испорука и монтажа 19˝ фиксне полице, 1U, сличан типу ДФС14865-Ц,
произвођача SCHRACK; ком 1,00   

12
Напојни панел са прикључцима за напајање, сличан типу ИУ070107-Б произвођача
SCHRACK ком 1,00   

 
УКУПНО WiFi Без ПДВ-а  Са ПДВ-ом  

II ОЗВУЧЕЊЕ

1
Испорука и полагање кабла LiHCH 2x1.5mm, са омотачем без халогених елемената, за
повезивање  озвучења м 550,00   

2
Набавка испорука и полаганје ребрастих цеви ф20мм без халогених елемената у 
спуштеном плафону м  550,00   

3

Плафонски ПА звучник изводне снаге 6-3-1.5W/100В, ефикасности ≥ 89дБ СПЛ,
фреквенцијског опсега 80 Хз - 16 кХз са фире доме кућиштем и прибором за уградњу
сличан типу BOSCH, LC1-UM06E8

ком
15,00   

4

Набавка, испорука, уградња и повезивање извор звука са даљинским управљачем.
Подршка за МП3 плаyбацк фром СД цард анд УСБ инпутс . АМ/ФМ тјунер са 15
меморијских локација. Посебни излази и контроле нивоа за плејер и тјунер. Стерео
цинцх(РЦА) излази. Димензије: 19", 2U,  слично типу BOSCH, PLN-SDT

м

1,00   

5
Набавка, испорука, уградња и повезивање а, 4 каналног појачалала 100V/8Ω/4Ω са
излазом јачине 254 W / 27 W / 6 W, слично типу BOSCH, PLM-4P220 PLENA м 1,00   

6
Испитивање инсталације, програмирање, пуштање у рад система и обука корисника.

пауш 1,00   

УКУПНО ОЗВУЧЕЊЕ Без ПДВ-а  Са ПДВ-ом  

I WiFi   

II OЗВУЧЕЊЕ   
Без ПДВ-а Са ПДВ-ом  

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Т Т  И  С И Г. И Н С Т А Л А Ц И Ј Е

СВЕГА:
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I ДОЈАВА ПОЖАРА   
II ТЕЛЕФОНСКА И КОМПЈУТЕРСКА ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА   
III УКУПНО ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОФГ СТАЊА   
IV ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   

                                             У К У П Н О Без ПДВ-а Са ПДВ-ом

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А     С Л А Б Е  С Т Р У Ј Е
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Ministarstvo spoljnih poslova V faza ‐ Kuhinja i restoran

Red.br. VRSTA RADOVA Iznos iz grupnih rekapitulacija bez PDV‐a Iznos iz grupnih rekapitulacija sa PDV‐om

1. Građevinsko zanatski radovi
2. Energetika i klimatizacija
3. Mašinski radovi
4. Vodovod i kanalizacija (VIK)
5. Instalacije slabe struje
   
6.  NEPREDVIDJENI RADOVI

(5%OD UKUPNE VREDNOSTI SVIH RADOVA)

  UKUPNO:  
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Uputstvo za popunjavanje tabela:

Kolona br. 5 - Upisati jediničnu cenu usluge/dobra bez poreza na dodatu vrednost (PDV-a);
Kolona br. 6 - Upisati ukupnu vrednost bez PDV-a,  množenjem  količina iz kolone br. 4 sa jediničnom cenom iz kolone br.5
Kolona br. 7 - Upisati iznos PDV-a
Kolona br. 8 - Upisati ukupnu vrednost usluge/dobra sa porezom na dodatu vrednost, sabiranjem iznosa iz kolone 6 i 7

Napomena: U Tabeli.br.IX  (Građevinsko zanatski radovi-Razni radovi) u polju "naknadni i nepredviđeni radovi u vrednosti 5% 
u polju označenom sa "X", upisati zbirni iznos svih prethodnih tabela "ukupno bez PDV-a kao i
polja u Tabeli IX  označenih sa crvenom zvezdicom.

Место и датум М. П. Потпис овлашћеног лица 

понуђача                  
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8.11     ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
 СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 
За понуду бр. ___________ од ____________ 2014.године 
 
1, Врста  радова:  
 

- Грађевинско-занатски радови    -----------------------------------------        динара без ПДВа 
 
- Инсталације водовода и канализације   -------------------------------        динара без ПДВа 

 
          -     Електро-енергетске инсталације  ---------------------------------------        динара без ПДВа 
 
          -    Термомашинске инсталације ---------------------------------------------        динара  без ПДВа         
 
          -     Вишак радова  5%  ------------------------------------------------------------       динара без ПДВа 
 
 
2, Укупно ПДВ  за све ставке   ------------------------------- 
 
3. Укупна цена са ПДВ ом   ----------------------------------------------- 
 
 
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, печатом овери и потпише, 
чиме потврђује да су тачни подаци наведени у Обрасцу. 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
Образац структуре цене попуне, печатом овере и потпишу сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
печатом оверити и потписати образац структуре цене.          
 
Упутство како да се попуни Образац структуре цене 
 
Под редним бројем 1. понуђач уписује цене по ставкама  без обрачунатог ПДВ; 
 
Под редним бројем 2 уписује износ ПДВ на укупну цену;  
 
Под редним бројем 3 понуђач уписује укупну цену са обрачунатим ПДВ. 
 
Јединичне цене за предметну јавну набавку приказане су у преузетом обрасцу предмера, који је 
саставни део конкурсне документације. 
 

Место и датум М. П. Потпис овлашћеног лица понуђача   
 
 
 
 
 
 

Page 102 of 119



 

 

 
 
 

9. МОДЕЛ УГОВОРА  
 

За извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради 
Министарства спољних послова, V фаза  

 
                          
закључен између:      1. Републике Србије - Министарства 

спољних послова, са седиштем у Београду, ул. 
Кнеза Милоша бр. 24-26, које по овлашћењу 
министра број 536-1/12 од 05.05.2014.год., 
заступа Вељко Одаловић, в.д. генералног 
секретара (у даљем тексту: Наручилац) 

  
и 
 

 2. ____________________________________, 
са седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
________________________________________, 
директор (у даљем тексту: Извођач) 
- са подизвођачем _______________________, 
са седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
__________________________, директор;  
- односно са члановима групе понуђача: 
____________________________________,  са 
седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
_______________________________, директор 
и __________________________________,  са 
седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
_______________________________, директор 

 
 
 
Уговорене стране констатују: 
 
 да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) спровео отворени поступак за јавну набавку 
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„Извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у 
згради Министарства спољних послова, V фаза“,  

 да је Извођач доставио (самосталну/заједничку/са подизвођачем) Понуду бр._____ 
од ____. ____.2015. год. (биће преузето из понуде - попуњава Извођач), која у 
потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације, налази 
се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 

 да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона, на основу Одлуке о додели 
уговора, број ---------------- од-------------- 2015. године  (попуњава Наручилац) и 
Понуде Извођача број----------од -----------2015. године (попуњава Извођач), 
изабрао Извођача за „Извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана 
друштвене исхране у згради Министарства спољних послова, V фаза “. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 
 Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна, 
у вези са извођењем радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у 
згради Министарства спољних послова, V фаза, и то:  
 

            - Грађевинско-занатски радови; 
            - Инсталације водовода и канализације; 
            - Електро-енергетске инсталације; 
            - Термомашинске инсталације; 
            - Пројекат изведеног стања; 
            - Вишак радова 5%; 

Члан 2. 
 

 Извођач ће радове на реконструкцији кухиње и ресторана извести у свему према  
пројектној и конкурсној документацији, у складу са усвојеном Понудом Извођача број 
______од _________. године, сагласно уговореном року из чл. 8. овог Уговора, према 
законима, прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова, правилима 
техничке струке, техничким прописима и спецификацијама.  

 
Члан 3. 

 
 Све јединичне цене дате у Понуди садрже све елементе (материјал, радну снагу, 
потребну механизацију и специјалне алате, све помоћне радове, обавезе према заједници – 
порезе и таксе, друге даџбине, акумулацију и др.) и подразумевају комплетно завршену 
сваку позицију радова, те се не могу мењати у току извођења радова због евентуално 
некомплетног описа позиција. 

 
 
 

 
ВРЕДНОСТ РАДОВА - ЦЕНА  

 
Члан 4. 
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 Укупно уговорена цена износи ____________________________________ динара 
(словима:______________________________динара), без ПДВ,-а 
односно_________________________динара (словима: ___________________ динара) са 
ПДВ-ом.  
 Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на 
основу којих је одређена, осим у случајевима прописаним законом.  
 Уговорена цена обухвата цену предметних  радова, пратећих услуга и уграђене 
опреме и све остале трошкове који су потребни за завршетак посла. 
 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
                                                                        Члан 5. 
 
 Наручилац ће уговорену цену из члана 4. овог Уговора плаћати Извођачу радова на 
следећи начин: 

1) _____ % од уговорене вредности радова, што износи ___________ динара, 
на име аванса, у року од 15 дана од дана пријема авансног предрачуна и 
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања; 

2) Преосталих _____ % од уговорене вредности радова, што износи 
__________________ динара, сукцесивно, у року од 15 дана од дана 
пријема привремених и окончане ситуације.  

           Даном пријема сматра се дан наведен на заводном печату Наручиоца. 
 
 Правдање примљеног аванса Извођач ће вршити умањењем месечних ситуација 
сразмерно проценту уплаћеног аванса. 
 
 Плаћање ће се вршити на рачун Извођача број ____________________ који се води 
код _______________________  банке. 
 
 Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са 
могућностима извршења буџета Републике Србије. 
 
  
КОНТРОЛА И ИСПЛАТА ПРИВРЕМЕНИХ И ОКОНЧАНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

Члан 6. 
 
 Неавансирани део уговорене цене Наручилац ће плаћати Извођачу на основу 
уредно оверених привремених и окончане ситуације, сачињених на основу оверених 
листова грађевинске књиге изведених позиција радова и јединичних цена из усвојене 
Понуде бр. ___ од ____. ___. 2015. године, потписаним и овереним од стране Надзорног 
органа. 
 Привремене и окончана ситуација се достављају у 5 оригиналних истоветних 
примерака. Уз сваки примерак ситуације доставља се копија грађевинске књиге и 
грађевинског дневника, оверене од стране одговорног извођача радова и вршиоца 
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стручног надзора, с тим што се уз окончану ситуацију доставља и Записник о извршеној 
примопредаји радова.  
 
 Наручилац ће извршити исплату неспорног износа привремених ситуација, и 
окончане ситуације које је оверио Надзорни орган.  
 О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести 
Извођача у року од 5 дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у 
том року не обавести Извођача о својим примедбама, сматра се да нема примедби на 
обрачунате радове. 
 
ВИШКОВИ РАДОВА И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
 

Члан 7. 
 

 Јединичне цене за све позиције радова из предмера и предрачуна радова усвојене 
Понуде Извођача бр.____ од ___.___. 2015. године, за које се утврди постојање вишкова 
радова, остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова који не прелазе 5% 
укупно уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 
 Чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац може да дозволи 
промену цене, вишак количина, који се плаћа по уговореној јединичној цени, што 
прописују Посебне узансе о грађењу („Службени лист СФРЈ, број 18/77“), ако не прелази 
5% од уговорених количина радова. 
 Уговорне стране могу, уколико се испуне законом предвиђени услови, у случају 
појаве непредвиђених радова, исте уговарати на начин прописан чланом 36. став 1. тачка 
5) Закона о јавним набавакама.  
 
           
РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА И ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 8. 
 
 Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ календарских дана, 
рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном Динамичком плану, који је 
саставни део овог Уговора. 
 Датум увођења Извођача у посао констатује се у грађевинском дневнику. 
 Датум увођења Извођача у посао је дан након окончане безбедносне провере 
ангажованих извршилаца радова (са достављеног списка) од стране надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије.  
 У Динамичком плану радова табеларно ће бити  приказани сви рокови за 
појединачне фазе и активности у извођењу радова по календарским данима.  
 Извођач је дужан да се придржава Динамичког плана радова, а у случају да 
Извођач 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.  
 У случају значајних одступања која доводе у сумњу могућност Извођача да заврши 
радове, Наручилац може отказати овај Уговор. 
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 Продужење рока из разлога за које Извођач одговара могуће је само изузетно, на 
писани захтев Извођача, поднет у року од 5 дана од дана сазнања за ове разлоге, уз 
њихово детаљно образложење. Одлуку о продужењу рока доноси Наручилац.
 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о 
томе постигну писани споразум. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂАЊА 
 

Члан 9. 
 
Извођач радова је у обавези да достави: 
 Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини од 
.......................динара, од уговорене цене, са ПДВ-ом, у року од 10 дана, од дана закључења 
Уговора, при чему Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими банкарску 
гаранцију за повраћај авансног плаћања, а која ће бити са клаузулама: неопзива, 
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за 
повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, са роком 
важења који је 30 дана дужи од уговореног рока.  
 Ако се за време трајања Уговора промени уговорени рок, Извођач је дужан 
да промени рок банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.  
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања 
уколико Извођач не буде оправдао примљени аванс у роковима и на начин предвиђен 
Уговором. (Извођач доставља само ако је тражио исплату аванса). 
  
 Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у моменту закључења 
уговора односно у року од 10 дана од дана закључења истог, а која ће бити са клаузулама: 
неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од вредности Уговора без 
ПДВ-а, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока.  
 Ако се за време трајања Уговора промени уговорени рок, Извођач је дужан 
да продужи рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла.  
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима на начин предвиђен овим Уговором, 
или уколико приликом примопредаје објекта не достави банкарску гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року. 
 
 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у тренутку 
коначне примопредаје радова, а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, 
наплатива на први позив и без права на приговор.  
 Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се у 
висини од 5% од вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важења који је за 5 дана дужи од 
гарантног рока. 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
гарантном року уколико Извођач не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и 
на начин предвиђен овим Уговором .   
 Уколико Извођач не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
гарантном року, Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за за добро извршење посла.  

Page 107 of 119



 

 

 Ниједна банкарска гаранција не може садржати додатне услове за исплату, 
краће рокове од оних које је одредио Наручилац, мањи износ од оног који је одредио 
Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 
 
ОСИГУРАЊЕ 
 

Члан 10.  
 

 Извођач је дужан да у року од 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора 
Наручиоцу достави полису осигурања радова, радника, објекта, опреме и материјала и 
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих 
лица за све време извођења радова, тј. до предаје објекта Наручиоцу.  
 
           Осигурање је извршено на начин да су Наручилац и Извођач у потпуности 
обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне 
њихове вредности. 
 
 Ако за време трајања овог Уговора дође до промене уговореног рока, Извођач је 
дужан да продужи рок важења полиса осигурања. 
 
Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима. 
 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 
                                                                    Члан 11. 
 

 
1. Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао, предајући му техничку 

документацију и грађевниску дозволу, уколико радови подлежу овој обавези и 
омогући му несметан приступ месту извођења радова;   

 
2. Током извођења радова Наручилац је дужан да обавештава Извођача о свим 

околностима које су од значаја за извођење радова, да му даје упутства о извођењу 
радова када их он затражи, као и да се пред државним органима и трећим лицима 
појави као Наручилац онда када за тим постоји потреба; 

 
3. Наручилац се обавезује да пре почетка извођења радова писмено обавести 

Извођача о именовању лица која ће вршити стручни надзор над извођењем 
уговорених радова; 

 
4. По завршетку извођења радова, Наручилац је дужан да учествује у раду Комисије 

за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и 
Извођачем. 
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НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА 
 

Члан 12. 
 
 Наручилац обезбеђује стручни надзор над извођењем уговорених радова.  
 Именовани Надзорни орган је овлашћен да у име Наручиоца издаје налоге и ставља 
примедбе извођачу. Примедбе и налози Надзорног органа уписују се у грађевински 
дневник. 
 Наручилац може опозвати сваки налог и примедбу Надзорног органа, писаним 
обавештењем Извођачу, а у хитним случајевима и усмено. 
 Стручни надзор обухвата:  

- контролу извођења радова у складу са понудом и техничком документацијом; 
- праћење поштовања уговорених рокова; 
- контролу трошења средстава по намени, динамици и висини; 
- контролу уношења података у грађевински дневник; 
- контролу и проверу квалитета извођења радова и примену прописа, стандарда и 

техничких норматива; 
- контролу и оверу количина изведених радова; 
- оверу анализе цена и привремене ситуације; 
- проверу постојања доказа о квалитету материјала, опреме и инсталација који се 

уграђују; 
- давање упутстава Извођачу; 
- давање налога за све накнадне радове уколико се стекну законски услови; 
- сарадњу са Извођачем ради обезбеђења технолошких и организационих решења 

за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења 
радова; 

- непосредно учешће у изради коначног обрачуна и у поступку предаје радова. 
   
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
                                                                     Члан 13. 
 
 Потписом овог Уговора Извођач потврђује да је упознат са комплетном Техничком 
документацијом потребном за извођење радова који су предмет овог Уговора, те не може 
накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену 
или продужетак рока извођења предметних радова;   
 
 По закључењу Уговора, а пре увођења у посао, Извођач је дужан да: 

- Oдреди лице коме ће поверити руковођење извођењем радова (одговорни извођач 
радова) и да о томе писмено обавести Наручиоца;    

- Предузме све потребне мере за формирање и обезбеђења места извођења радова, 
видно обележи градилиште одговарајућом таблом са приказом података о 
објекту, извођачу радова, одговорном извођачу радова, почетку извођења радова 
и року завршетка извођења радова; 

- достави Наручиоцу Динамички план радова; 
- достави Наручиоцу полисе осигурања из члана 10. овог уговора; 
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У току извођења уговорених радова Извођач је дужан да: 
 преузме пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до 

примопредаје; 
 да обезбеди сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине; 
 организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту 

околине за све време трајања радова; 
 постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења; 
 угради материјал, инсталације и опрему који одговарају техничким стандардима и 

стандардима квалитета, о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених 
организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње; 

 достави лицу које врши стручни надзор гарантне листове за уграђену опрему; 
 обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова; 
 да се у току извођења радова строго придржава постојећих прописа и мера заштите 

на раду, те да сходно томе обезбеди мере личне зашите свих радника који раде на 
радовима дефинисаним овим уговором; 

 да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеди књигу 
инспекције, у свему према Правилнику о садржини и начину вођења књиге 
инспекције и грађевинског дневника („Сл. Гласник РС“, број 105/2003); 

 испуни своје уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за 
ту врсту посла и у уговореном року; 

 да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења радова, пријема свих 
материјала и интерну контролу свих радова сагласно прописима и важећим 
стандардима; 

 да омогући вршење стручног надзора над радовима, да по захтеву Надзорног 
органа сарађује при вршењу надзора, а посебно да учествује приликом снимања, 
мерења, испитивања квалитета и слично. Уколико се Извођач не одазове захтеву, 
налози и измене Надзорног органа сматраће се исправним;    

 поступи по свим основаним примедбама и налозима Надзорног органа Наручиоца, 
датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, отклони недостатке у радовима: изврши поправку или 
рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног 
материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у 
доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова. Под основаним примедбама 
подразумевају се примедбе које се односе на одступања у извођењу радова у 
односу на уговорено. 

 
       Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извођач ће отклонити 
благовремено, тако да тиме не омета динамику извођења радова; 

 Уколико у времену извођења радова па до њихове примопредаје дође до било 
каквог оштећења на већ изведеним радовима и материјалу, Извођач ће о свом 
трошку отклонити штету на начин да радови приликом примопредаје буду у 
потпуности у складу са одредбама овог Уговора; 

 по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који 
је настао као последица извођења предметних радова; 

 сноси транспортне трошкове; 
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 именује чланове Комисије за примопредају радова, учествује у поступку техничког 
пријема радова, коначном обрачуну и примопредаји радова; 

 сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова, уколико се утврде 
неправилности и недостаци; 

 да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 
отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове мора да приступи у 
року од 15 дана од позива Наручиоца. 

 
 
ПРАВО НАРУЧИОЦА ДА ТРАЖИ СНИЖЕЊЕ УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ 
 

Члан 14. 
 

           Ако су се у време између закључења Уговора и испуњења обавезе Извођача цене 
елемената на основу којих је одређена уговорена цена снизиле за више од 10%, а радови 
су изведени у уговореном року, Наручилац има право да тражи одговарајуће снижење 
уговорене цене изнад тог процента.  

 
КВАЛИТЕТ УГРАЂЕНОГ МАТЕРИЈАЛА И  ОПРЕМЕ 
 

Члан 15. 
 

           Материјали који се употребљавају за извођење уговорених радова морају 
одговарати опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима, и 
одговорност за њихов квалитет сноси Извођач. 
           Извођач је дужан да на захтев Наручиоца поднесе потребне атесте о квалитету 
материјала, елемената, делова које уграђује у објекат, а по потреби и да испита квалитет 
материјала код за то овлашћеног стручног тела. 
           Опрему која се уграђује у објекат набавља Извођач, уз сагласност Наручиоца, и она 
мора одговарати техничкој документацији, техничким нормативима и утврђеним 
стандардима. 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 16. 
 
           Уколико Извођач својом кривицом не испуни предмет овог Уговора у року 
одређеном у  члану 8. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у 
висини од 2‰ (два промила) од уговорене цене за сваки календарски дан закашњења, с 
тим што укупан износ тако одређене уговорне казне не може прећи 5% (пет процената) од 
укупне вредности уговорених радова. 

           Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити умањењем рачуна наведеног у 
окончаној ситуацији, без претходног пристанка Извођача. 
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Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова 
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и 
износ штете Наручилац мора да докаже.  
 
 
ГРАНТНИ РОК 

Члан 17. 
 

           Гарантни рок за изведене радове износи ___ месеци, рачунајући од дана 
примопредаје радова, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок. 
 
           За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме, који није краћи од 12 
месеци, а који почиње да тече од дана примопредаје објекта. 
 
           Приликом примопредаје објекта Извођач је дужан да записнички преда Наручиоцу 
све гарантне листове за уграђене материјале и опрему као и упутства за руковање. 
 
           Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на 
објекту који су настали због тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у 
погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала. 
 
           Рок одазива на позив Наручиоца и приступање отклањању недостатака уочених 
и/или испољених у гарантном року је 15 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца. 
 
           Уколико Извођач не поступи у року и на начин предвиђен у ставу 5. овог члана, 
Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Извођача, да безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату за неизвршену обавезу, 
активирањем достављене банкарске гаранције из члана 9. овог Уговора. 
 Уколико банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 5. овог члана, 
Наручилац је овлашћен да од Извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова. 
 
 
КОНАЧНИ ОБРАЧУН И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 

 
 

Члан 18. 
 
 Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на 
коришћење део објекта  на којима су се изводили радови. 
 Коначно обрачунату цену Наручилац се обавезује да плати извођачу након 
извршене примопредаје и отклањања евентуалних недостатака утврђених приликом 
примопредаје, а у року од 15 дана од дана сачињавања коначног обрачуна. 
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 Примопредају изведених радова, Наручилац и Извођач радова ће извршити у 
присуству најмање два овлашћена представника Наручиоца и најмање једног овлашћеног 
представника Извођача радова. 
 Извођач о завршетку свих уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
 Предаја радова на коришћење Наручиоцу после уговореног рока сматра се 
кашњењем у извођењу радова. 
 Извођач је дужан да обавести Наручиоца о намери примопредаје радова најкасније 
15 дана пре дана планираног за примопредају и истовремено га, писаним путем, обавести 
о лицима овлашћеним да испред Извођача радова  присуствују примопредаји. 
 Наручилац је дужан да у року од 10 дана од дана пријема обавештења о намери 
примопредаје радова овласти најмање два запослена лица за пријем радова и о томе 
обавести Извођача. 
 Примопредаја радова се врши у присуству овлашћених лица Наручиоца и Извођача 
радова најкасније у року од 15 дана од завршетка радова,  уз присуство стручног надзора и 
одговорног извођача радова. 
 О примопредаји се сачињава Записник који садржи све податке од значаја за 
уредно и квалитетно извршење радова који су предмет овог уговора, као и датуме почетка 
поступка примопредаје и окончања тог поступка.              
 Записник потписују овлашћена лица Наручиоца и Извођача, а ако у поступку 
примопредаје учествују и друга лица, записник потписују и та лица.  
 Записником се констатује и које радове Извођач треба о свом трошку да доради, 
поправи или поново изведе и у ком року то треба да учини, о којим питањима техничке 
природе није постигнута сагласност између овлашћених представника Наручиоца и 
Извођача, датум завршетка радова и датум извршене примопредаје. 
 Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању употребне 
дозволе, Извођач радова се обавезује да комисији достави сву неопходну документацију и 
податке о изведеним радовима.  
 Извођач је дужан да све недостатке који буду утврђени приликом примопредаје 
отклони у року од 15 дана од дана утврђења, а у супротном ће се сматрати да су радови 
изведени по протеку уговореног рока.  
 
 
КОНАЧНИ ОБРАЧУН И ВРЕДНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 19. 
 
 Коначни обрачун изведених радова извршиће се у року од 15 дана од дана 
примопредаје радова, односно отклањања евентуалних недостатака утврђених приликом 
примопредаје. 
            Коначним обрачуном утврђује се и коначна вредност изведених радова, као и други 
трошкови који у складу са овим уговором чине цену предмета уговора.  
 Коначини обрачун обухвата и сва плаћања која су у складу са овим уговором 
извршена на име изведених радова, као и друга плаћања за која се умањује коначна цена 
предметног уговора.  
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 По завршеном коначном обрачуну сачињава се извештај у коме се између осталог 
констаује да ли су недостатци утврђени приликом примопредаје отклоњени а који 
потписују овлашћени представници Наручиоца и Извођача и окончана ситуција за 
изведене радове која је његов саставни део а коју оверава надзорни орган.  
  
  
ЧУВАЊЕ  ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ И БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА 
 

Члан 20. 
 
 Извођач је дужан да чува пословне тајне Наручиоца.  
 Извођач је дужан да у оквиру својих активности брине о угледу Наручиоца и 
његове делатности. 
 Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као 
поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, 
који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих 
података Наручиоца је саставни део Уговора. 
 
 Извођач је дужан,  да у року од три  дана од дана закључења уговора достави 
наручиоцу имена ангажованих извршилаца радова,  као и податке о возилима која ће 
користити, ради безбедносне провере од стране надлежне службе  Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије.  
 
  
ПРИЛОЗИ УЗ УГОВОР 

Члан 21. 
 

Саставни део овог Уговора чине: 
- Прилог 1 - Понуда Извођача број _________ од _______ 2015. године, 

заведена код Наручиоца под бројем _____________ од _______ 2015. године; 
- Прилог 2 - Техничка документација; 
- Прилог 3 - Динамички план извођења радова; 
 Изјава о поверљивости 

 
 
РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 22. 
 
         Свака уговорна страна може отказати овај Уговор и пре истека рока из члана 9. 
овог Уговора, достављањем писаног обавештења другој страни. 
           Уговор престаје да важи у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења. 
 Свака уговорна страна има право на раскид овог Уговора у случају неиспуњења 
уговорних обавеза друге уговорне стране 
 Наручилац има право да једнострано раскине овај Уговор уколико је над 
Извођачем покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или принудног поравнања 
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или ако Извођач пренесе или уступи овај Уговор, без сагласности Наручиоца у писаној 
форми, или ако је Извођач: 
 

1. одустао од  овог Уговора; 
2. без разумног оправдања пропустио да почне радове или задржава напредовање 

радова, након истека рока од петнаест (15) дана од дана добијања писаног 
упозорења Наручиоца; 

3. пропустио да одстрани материјале са објекта или да демонтира и поново монтира 
опрему, након истека рока од петнаест (15) дана од дана добијања писаног 
упозорења Наручиоца; 

4. упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 
спроводи радове у складу са Конкурсном документацијом или стално или свесно 
занемарује да извршава своје обавезе; 

5. пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или Надзорног 
органа да отклони уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова и рок 
извођења; 

6. без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора; 
7. пропустио да прибави тражене гаранције и/или осигурање, како је то дефинисано 

Конкурсном документацијом, 
8. својим радовима проузрокује штету трећим лицима и након упозорења од стране 

Надзора и других разлога предвиђених Законом о облигационим односима и 
другим прописима којима је регулисана предметна материја. 

 
Наручилац може једнострано раскинути Уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 
 
 Наручилац је дужан да обавести Извођача радова о својој намери да раскине Уговор у 
писаној форми, а из разлога дефинисаних у ставу 1. овог члана, Законом о облигационим 
односима и другим прописима којим је регулисана предметна материја. 
 
 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова, чије извођење је било 
предмет овог Уговора, заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно 
изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 
 
 Уговор се раскида у форми закључења уговора о раскиду уговора о извођењу 
радова који садржи основ за раскид Уговора. Уколико се ради о једностраном раскиду 
Уговора, Наручилац је у обавези да сачињени уговор о раскиду достави Извођачу радова. 
 
 У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува 
од пропадања све до примопредаје објекта, као и да Наручиоцу преда расположиву 
техничку и градилишну докумнтацију. 
 
 Наступањем околности за раскид уговора, уговорне стране су ослобођене својих 
обавеза, изузев обавеза на накнаду евентуалне штете, а што је регулисано чланом 124. и 
чланом 132. Закона о облигационим односима. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. 
 

 С обзиром на то да уговорне стране овај Уговор закључују у међусобном поверењу 
и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима савесности и 
поштења. 
 На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу. 
 На овај Уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према 
прописима Републике Србије. 

Члан 24. 
 

 Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у 
вези са овим Уговором решавати споразумно мирним путем. 
 Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су сагласне, 
што својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити Привредном суду у 
Београду. 

 
Члан 25. 

 
  Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај Уговор прочитан и 
протумачен, те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 
  Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника 
уговорних страна и достављања банкарских гаранција за повраћај авансног плаћања и 
добро извршење посла.  
  

Члан 26. 
 

  Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој 
уговорној страни припада по 3 (три) примерка. 
 
 
 

ЗА ИЗВОЂАЧА ЗА НАРУЧИОЦА 
 
 

_____________________ 

 
 

____________________ 
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10      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

Редни број ЈН ОТ: 4/2015 
Извођење радова: Реконструкција кухиње и ресторана друштвене исхране у згради Министарства 

спољних послова, ул. Кнеза Милоша бр.24-26 у Београду 
V фаза  

 
 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном поступку 
јавне набавке Извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у згради 
Министарства спољних послова, V фаза, имао следеће трошкове: 
 
 
НАЗИВ ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 
 динара........................без ПДВ-а 
 динара........................без ПДВ-а 
 динара....................... без ПДВ-а 
 динара....................... без ПДВ-а 
 динара....................... без ПДВ-а 
 динара........................без ПДВ-а 
 динара....................... без ПДВ-а 
 динара........................без ПДВ-а 
 динара........................без ПДВ-а 
 
 
У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде. 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијам наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС“ 
бр.29/2013), обавезни елемент конкурсне документације. 
 
НАПОМЕНА: Достављање ове Изјаве није обавезно. 
 
 
        Датум:                                       М.П.                                 Потпис овлашћеног  лица 
 
______________                                                                ________________________ 
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11      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОСТИ ПОНУДЕ 
Редни број ЈН ОТ: 4/2015 

 
 

Извођење радова: Реконструкција кухиње и ресторана друштвене исхране у згради Министарства 
спољних послова, ул. Кнеза Милоша бр.24-26 у Београду 

V фаза  
 
 
 
 
 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
      Датум:                                                           М. П.                              Потпис овлашћеног лица 
 
 
_____________                                                                                        _______________________ 
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12. 

 

 

И З Ј А В А 

 

о чувању поверљивих података ________________________________________________  

                                                                   (пословно име или скраћени назив)  

 

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и 
подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку 
предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као 
поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као 
пословну тајну, које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.  

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без 
обзира на степен те поверљивости. ( Изјава о чувању поверљивих података биће саставни 
део уговора)  

 

 

 

 

Датум: ____________                     М. П.                                         Потпис овлашћеног лица 

 

                                                                                                          ------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 119 of 119




