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Конкурсна документација ЈН ВВ 

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гл
бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка
образовању комисије за јавн
припремљена је конкурсна документација за
ауто кампа са пратећим садржајем на Потпећком језеру
 
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ

 
1. Подаци о наручиоцу:  

Назив наручиоца:    Општина Прибој   
Адреса наручиоца:  12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој   
Матични број :         071582
ПИБ:                          101207254     
Шифра делатности:  8411    
Интернет страница наручиоца:   

     Врста наручиоца:    орган локалне самоуправе   
 

2. Врста поступка јавне набавке:
За предметну јавну набавку спроводи се
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
уговора са изабраним понуђачем.
 

3. Предмет јавне набавке: 
Потпећком језеру, ЈН 
конкурсне  документације.

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

5. Контакт:  Екрем Хоџић и 
 

II ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 
   Предмет јавне набавке:

Потпећком језеру 
 

 Ознака из ОРН -

 Предмет јавне наба

ЈН ВВ бр.3/19                                                                                                         

. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гл
Одлуке о покретању поступка 03 бр. 404-128 од 13.06.2019. год. и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку 03 бр. 404-128-1 од 
припремљена је конкурсна документација за отворени поступак јавне
ауто кампа са пратећим садржајем на Потпећком језеру. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Општина Прибој    

Адреса наручиоца:  12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој    
07158289 
101207254      
8411     

Интернет страница наручиоца:   www.priboj.rs 
Врста наручиоца:    орган локалне самоуправе    

Врста поступка јавне набавке: 
За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак јавне набавке 

ним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15
уговора са изабраним понуђачем. 

Предмет јавне набавке: радови - Изградња ауто кампа са пратећим садржајем на 
ЈН ВВ бр.3/19, у складу са Предмером радова

конкурсне  документације. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 

Екрем Хоџић и Огњенка Удовичић, е-mail:nabavke@priboj.rs.

НАБАВКЕ 

набавке: Изградња ауто кампа са пратећим садржајем на 

- 45212120 – радови на изградњи тематских паркова

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 124/12, 14/15 и 
. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, 
.2019. год. и Решења о 

од 13.06.2019. године, 
отворени поступак јавне набавке - Изградња 

јавне набавке сходно члану 32. 
14/15 и 68/15), ради закључења 

Изградња ауто кампа са пратећим садржајем на 
Предмером радова који је саставни део ове 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 

nabavke@priboj.rs. 

Изградња ауто кампа са пратећим садржајем на 

радови на изградњи тематских паркова. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Врста, количина и обим радова дати су у поглављу XIV ПРЕДМЕР РАДОВА, који је саставни део 
конкурсне документације. 

Приликом извођења радова, извођач је дужан да се придржава важећих техничких прописа и 
стандарда. 

Рок извођења радова:  највише 60 календарских дана од дана увођења у посао. 

Место извођења радова: Кат. парцела бр.  4039 KO Бања 

 
Начин спровођења контроле: 
 
Понуђач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова и да поступи по свим 
примедбама наручиоца и стручног надзора одређеног од стране наручиоца, а које се односе на 
количину и квалитет изведених радова, уграђеног материјала, уређаја и опреме. 
 
Гарантни рок: Гарантни рок за изведене радове који су предмет јавне набавке не може бити краћи од 
24 месеца од дана примопредаје радова. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
А)  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

1) Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) Закона) 
 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда;  
 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе заједничке 
понуде. 
 

2) Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 
1. тач. 2) Закона). 
 
Доказ:  
 
Правна лица:  

1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала;  

3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 
да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 
да достави доказ за сваког од њих.   
 
Предузетници и физичка лица:  
 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 
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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта) 
 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе 
заједничке понуде. 
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3) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
Закона) 
 

Доказ:  
 

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе  

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода.  

 
  Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Овај доказ подносилац понуде 

доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе заједничке понуде.  

Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за 
одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних 
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и 
потврде осталих локалних органа/организација/установа. 

4) Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), и то:  

- Да поседује решење Министарства унутрашњих послова којим се правном лицу/предузетнику издаје 
лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке 
инвеститора. 

- Доказ:  Фотокопија решења. 

5) Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

Доказ:  

Потписан и оверен образац „Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона“ (образац XI). 

Овај образац подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе. 

 

Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ које понуђач мора да испуни сходно чл. 76. ЗЈН 

 
1) Кадровски капцитет: 

 
Потребно је да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по 
основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова носиоце лиценци:  

 
 400 или 401 или 410 или 411………..  најмање 1 извршилац; 
 450 . ………..  најмање 1 извршилац . 

 



Конкурсна документација ЈН ВВ бр.3/19                                                                                                         7 од  45  

Доказ:  
 

- Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије и потврда ИКС-а о важењу лиценце; 
- за носиоца лиценце који је запослен код понуђача:  фотокопија М-А обрасца ; 
- -за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа 

            (уговор о привременим и повременим пословима; уговор о делу, уговор о допунском раду). 
 

Напомена: Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за 
реализацију радова који су предмет ове јавне набавке, потребно је приложити Анекс уговора којим се 
то дефинише.  

 
В) ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

1. Испуњеност обавезних услова из става А може се доказивати достављањем наведених доказа 
ИЛИ достављањем Изјаве понуђача (члана групе) о испуњавању обавезних услова- 
ОБРАЗАЦ VIII, односно, ОБРАЗАЦ IX - Изјаве подизвођача о испуњавању обавезних услова 
(ако понуђач наступа са подизвођачем). 

2. Доказ за услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН као и доказе којима се доказује испуњеност додатних 
услова из става Б) понуђач доставља уз понуду.  

 
3. Пре доношења одлуке о додели уговора, понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије за 

јавну набавку оцењена као најповољнија, дужан је, на захтев наручиоца, да достави на увид 
доказе (оригинале или оверене фотокопије). Ако понуђач у остављеном, примереном року који 
не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова. Довољно је приложити копију Решења о упису у Регистар 
понуђача. 

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

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 

6. Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН 
или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су 
тражени подаци јавно доступни. 

 
7. 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. 

 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација ЈН ВВ бр.3/19                                                                                                         8 од  45  

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке радова - Изградња ауто кампа са пратећим 
садржајем на Потпећком језеру је најнижа понуђена цена. 

 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор ће се доделити 
понуђачу који је понудио краћи рок извођења радова. 
 
У ситуацији да два или више понуђача, који су понудили исту цену, имају исти рок извршења 
предметних радова, уговор ће бити додељен жребањем, јавно, у присуству понуђача чије су понуде 
једнаке.  
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену.  Извлачење путем жреба наручилац ће извршити тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 
одакле ће извући само један папир. О поступку жребања водиће се записник.  
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

  
    VI   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. Језик 
 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику. 
 

Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик и 
оверени од стране судског тумача. 

 
2. Упутство о начину попуњавања обрасца 

Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена 
печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, свако белење 
или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача. 

 
3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ  

● VII  Образац понуде 

У обрасцу понуде под 1) уписати назив понуђача и све податке о понуђачу; под 2) заокружити  
понуђени одговор А или Б или В у вези са наступом понуђача; под 3) и 4) уписати податке о 
подизвођачу односно члану групе; под 5) попунити образац Опис предмета набавке: заокружити ДА 
или НЕ за начин, рок и услове плаћања и уписати рок извођења радова, рок важења понуде, гарантни 
рок и укупну цену радова, са и без ПДВ-а. 
 
Уколико понуђач наступа са заједничком понудом, потребно је доставити и “Споразум чланова 
групе“. 
 VIII Образац  изјавe понуђача  (члана групе) о испуњавању обавезних услова; 
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 IX Образац  изјавe подизвођача о испуњавању обавезних  услова  
           (ако понуђач наступа са подизвођачем); 

 X Образац изјаве о независној понуди  
 ХI Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона  
 
 ХII Образац трошковa припреме понуде (није обавезно доставити) 
 ХIII Модел уговора  
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, односно овлашћени члан 
групе понуђача је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са 
Моделом уговора. 
У Моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно сви понуђачи из групе понуђача. 

     Подаци унети у Моделу уговора морају бити истоветни са подацима наведеним у понуди.  
 

 ХIV Предмер радова 
 Документација којом се доказује испуњеност условa из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН и додатних услова 

из прилога IV. став Б) Додатни услови које понуђач мора да испуни сходно чл. 76. ЗЈН. 
 оригинал писмo о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла. 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити до 15.07.2019. год. 
(понедељак) до 12,00 на адресу  Општина Прибој, 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, са назнаком НЕ 
ОТВАРАТИ - понуда за изградњу ауто кампа, ЈН ВВ бр. 3/19. 

На полеђини коверте уписати тачан назив и адресу подносиоца понуде. У случају подношења 
заједничке понуде на полеђини коверте уписати назив и адресу свих чланова. 

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

4.2. Подношење понуде са подизвођачем 

Ако понуђач у Обрасцу понуде наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу 
дужан је да попуни одговарајуће обрасце који се односе на подизвођаче. 

Ако понуђач ангажује подизвођача дужан је да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу,  који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 
Закона. Начин доказивања испуњености услова исти је као за самосталног понуђача. Подизвођачи не 
могу  да испуњавају додатне услове уместо понуђача. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
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Понуђач не може да ангажује подизвођача који није наведен у приложеној конкурсној документацији, 
осим у случајевима прописаним Законом. 

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач у другој 
понуди. 

Једно правно или физичко лице може да буде подизвођач код више понуђача у истој јавној набавци. 

Уколико је подизвођач ангажован од стране једног понуђача, не може се појавити као учесник у 
заједничкој понуди, у истој јавној набавци. 

4.3. Подношење заједничке понуде 

Саставни део заједничке понуде је “Споразум чланова групе“ којим се понуђачи из групе понуђача 
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. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Уколико споразум групе понуђача не садржи дате податке понуда групе понуђача биће одбијена 
као неприхватљива. 

Пожељно је да споразум чланова групе садржи и податке о: 
1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
3) понуђачу који ће издати рачун; 
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају и доказују заједно. 

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који 
је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
 
У случају да се измена понуде односи на понуђену цену, нова цена мора бити изражена у динарском 
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износу (без ПДВ-а), а не у процентима. Уз измену (допуну) понуде морају се доставити нови 
одговарајући обрасци који прате измену (допуну). 
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити у затвореној коверти на адресу наручиоца 
Општина Прибој, 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој до 15.07.2019. год. до 12,00 часова са назнаком: 
 „Измена понуде за изградњу ауто кампа, ЈН ВВ бр. 3/19 - НЕ ОТВАРАТИ“ или  
„Допуна понуде за изградњу ауто кампа, ЈН ВВ бр. 3/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Опозив понуде за изградњу ауто кампа, ЈН ВВ бр. 3/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за изградњу ауто кампа, ЈН ВВ бр. 3/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

7. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, 
15.07.2019.год. у 12,15 часова у просторијама Општинске управе општине Прибој. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача. Пре 
почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати 
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму 
Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.  
 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНТНИ РОК, КАО 
И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
8.1 Начин и рок плаћања: Плаћање се врши по пријему окончане и привремених ситуација 
потписаних од стране одговорног извођача радова и стручног надзора, у рокуод 45 дана. 
 
Плаћање се врши уплатом на текући рачун добављача. Авансно плаћање није предвиђено. 

8.2 Рок извођења  
Рок извођења предметних радова је највише 60 календарских дана од дана увођења у посао. 

8.3 Место извођења предметних радова: Кат. парцела бр.  4039 KO Бања 

8.4 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека 
рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока 
важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 

8.5 Гарантни рок: Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана 
примопредаје радова. 
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана 
извршене примопредаје радова Наручиоцу.Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок његова понуда 
биће одбијена као неприхватљива. 
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9. ВАЛУТА И ЦЕНА 
Цена мора бити изражена у динарима без и са ПДВ-ом.  
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне 
набавке (трошкови чувања и обезбеђења градилишта,трошкови механизације, материјала, радне снаге 
и сл.) 
Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 
поступити у складу са чланом 92. Закона. 

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
10.1 Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање 
банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да 
понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, 
са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не 
сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику 
банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

 
10.2 Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да 
понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од 5% укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у 
конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати 
садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за 
банку, као гаранта.  
 Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 
 
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења 
уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности 
који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 
извршење посла мора се продужити. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 

 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се 
обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне 
вредности уговора, у корист Наручиоца Општине Прибој. Рок важности банкарске гаранције мора бити 
5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном 
року.  
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 По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења 
ће бити враћена.  

 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ

 СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 
12. ПОВЕРЉИВИ  ПОДАЦИ 

 
Податке који се сматрају поверљивим у смислу Закона о јавним набавкама и другим позитивним 
прописима понуђач је дужан да у понуди назначи са позивом на акт којим је на поверљивост утврђена 
(поверљиви подаци се обележавају на маргини са ознаком „пов“). 
 
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима понуда садржане у понуди 
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве подносилац понуде означио у 
понуди. 
 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде 
који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ул. 12. јануар бр. 108, 
31 330 Прибој или на e-mail: nabavke@priboj.rs тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне 
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5  (пет) дана пре истека рока за 
подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави 
одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Додатне информације или 
појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, ЈН ВВ бр.3/19”. 
 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено. 

 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГПОДИЗВОЂАЧА 
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева 
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93.Закона). 
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Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да 
поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код 
његовог подизвођача. 

 
 

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПOШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привреде 
Београд, интернет адреса:www.poreskauprava.gov.rs. 
 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Београд, 
интернет адреса:www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине 
Београд, интернет адреса:www.merz.gov.rs . 
 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

 

17. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи (избели или прецрта) и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда. 

 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин: 

- уколико постоји разлика у износу израженим бројем и словима, износ изражен 
словима сматраће се тачним; 

- у случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 

 
18. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

 
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 
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складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. 
 

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач не достави тражена средства обезбеђења; 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 
или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од предходне три (3) године. 
Наручилац ће одбити понуду и у другим случајевима прописаним законом и конкурсном 
документацијом. 
 
19. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања 
понуда, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда 
и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца у року од три дана 
од дана доношења. 

 
20. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 
Прибој а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 
јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 

 
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 
nabavke@priboj.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева. 

 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 
од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
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уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1. назив и адресу подносиоца захтева и лице законтакт; 
2. назив и адресу наручиоца; 
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6. потврду о уплати таксе из члана 156.ЗЈН; 
7. потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 
налога. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 

динара; (4) број рачуна:840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштитуправа; 
(7) сврха: ЗЗП; Општина Прибој, ул. 12.јануар бр.108, ЈН ВВ бр.3/19; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 

 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1,или 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
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отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава),или 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом.Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 160.ЗЈН. 

 
21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року 
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона. Ако 
изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, наручилац задржава право да 
у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени комисије друга на ранг 
листи. 
 

22. ОБУСТАВА ПОСТУПКА 
 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 
доделу уговора. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком 
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних 6 месеци.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр.____________ од ________.2019. год. за ЈН ВВ бр.3/19- Изградња ауто кампа 
са пратећим садржајем на Потпећком језеру. 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

Седиште (општина и адреса) понуђача: 

Матични број понуђача: 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

Телефон: 

e-mail: 

Име особе за контакт: 

Текући рачун понуђача и назив банке: 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
 
 
 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име лица за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име лица за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
 
 
 
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име лица за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
 
 
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“попуњавају они понуђачи који 
подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Изградња ауто кампа са пратећим садржајем на 
Потпећком језеру. 

 
 

Укупна цена без ПДВ-а 

 

 

ПДВ   

Укупна цена са ПДВ-ом   

Начин, рок и услови плаћања: 
Плаћање се врши по пријему окончане и привремених ситуација 
потписаних од стране одговорног извођача радова и стручног 
надзора, у року од 45 дана. 
Плаћање се врши уплатом на текући рачун Извођача радова. 
Авансно плаћање није предвиђено. 

 
 

 
     ДА                         НЕ  

Рок важења понуде 
(минимум 60 дана од дана отварања понуде) 

     ____________ дана 

Рок извршења предмета јавне набавке  
(највише до 60 календарских дана од дана увођења у посао) 

    _____календарских дана 

Гарантни рок  
(најмање 24 месеца од примопредаје радова) 

     ______________месеци 

 

 

НАПОМЕНА: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 

 

                                                                                                                      ПОНУЂАЧ 

 
               Место и датум                                                                            Име и презиме овлашћеног лица 
               ___________________                                М.П.                           ____________________________ 
                                                                                                                      Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                              ___________________________ 
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VIII 

понуђача о испуњавању обавезних услова
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу дајем

 
 

 
Понуђач (члан групе) 

 

  
(навести назив понуђача-

 

у поступку јавне набавке ЈН
на Потпећком језеру, испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то

 
 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 
 

   Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 
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;

 
   Понуђач је измирио доспеле порезе,

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

 
 

датум,  2019.

 
 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
 
Образац копирати у потребном броју примерака у случају подношења заједничке понуде.
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И з ј а в а 
понуђача о испуњавању обавезних услова

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу дајем следећу 

И З Ј А В У 

 из  
-члана групе) 

ЈН ВВ бр. 3/19 – Изградња ауто кампа са пратећим садржајем 
испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то 

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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 

преваре; 

Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

2019. год. М.П.  ПОТПИС 
ПОДНОСИОЦА

(овлашћено лице групе понуђача)

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Образац копирати у потребном броју примерака у случају подношења заједничке понуде.
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понуђача о испуњавању обавезних услова 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 

  

Изградња ауто кампа са пратећим садржајем 
испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно услове дефинисане конкурсном 

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

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 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

ПОТПИС 
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 

(овлашћено лице групе понуђача) 

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

Образац копирати у потребном броју примерака у случају подношења заједничке понуде.
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IX 

подизвођача о 
 

У складу са чланом 77. став 4.Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу дајем следећу

 

 
Подизвођач   

(навести назив
  

у поступку јавне набавке ЈН
на Потпећком језеру, испуњава све услове из члана 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и

 
 

  Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

 
   Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривичн
или давања мита, кривично дело

 
  Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 

 
  Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења

 
 
 
 
 
 
 

датум,  2019.
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И з ј а в а 
подизвођача о испуњавању обавезних услова

У складу са чланом 77. став 4.Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу дајем следећу 

И З Ј А В У 

 из 
(навести назив подизвођача) 

ЈН ВВ бр. 3/19 – Изградња ауто кампа са пратећим садржајем 
испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

2019. год. М.П.  
ПОДИЗВОЂАЧА
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испуњавању обавезних услова 

У складу са чланом 77. став 4.Закона, под пуном материјалном и кривичном 

  

пратећим садржајем 
Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) односно услове дефинисане конкурсном 

регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

а дела против животне средине, кривично дело примања 

Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

понуде. 

 ПОТПИС 
ПОДИЗВОЂАЧА 
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X 
 
У складу са чланом 26. Закона,  из  , 

(назив понуђача) 
 
 

у поступку јавне набавке  ЈН ВВ бр. 3/19 – Изградња ауто кампа са пратећим 
садржајем на Потпећком језеру, као одговорно лице понуђача, дајем 

  
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова – Изградња ауто кампа са пратећим садржајем на 
Потпећком језеру, за коју наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

датум,  2019. год. М.П.  ПОТПИС 
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 

 
 

(овлашћено лице члана групе) 
 
 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

Образац копирати у потребном броју примерака у случају подношења 
заједничке понуде. 
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XI                                          ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 
 

 
 
 
Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, ________________________________________,  

назив понуђача 
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача),  дајем следећу  

 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

 
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуђач 
_______________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
                            назив понуђача  

 

Изградња ауто кампа са пратећим садржајем на Потпећком језеру, ЈН ВВ бр. 3/19, 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Датум:                 М.П.       Потпис понуђача 

   

 
 

 
 
 

 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII                            ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 
На основу члана 88. став 1. Закона, _____________________________________________  

(назив понуђача) 
понуђач доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 
   

 
 
 
 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени 
у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
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XIII 

МОДЕЛ УГОВОРА 

о јавној набавци радова 

  Изградња ауто кампа са пратећим садржајем на Потпећком језеру 
 

Закључен дана  2019. год, између: 
 
 
НАРУЧИЛАЦ  
Општина Прибој, ул. 12.јануар бр.108, 31 330 Прибој, ПИБ 101207254, коју заступа Лазар 
Рвовић, председник општине Прибој (у даљем тексту: Наручилац),  
 
и 
 
ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 
________________________________________са седиштем у _______________________________  

назив извођача 
ул.________________________________ бр. ______, ПИБ_______________кога заступа ________ 

адреса 
_____________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова). 
 
или  
 
Носилац посла _______________________________са седиштем у __________________________ 

назив носиоца посла 
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ_____________________ кога заступа 

адреса 
_____________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе  
 
__________________________________________са седиштем у _____________________________  

назив члана групе 
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_________________________ и 

адреса 
 

__________________________________________са седиштем у _____________________________  
назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ___________________________  
 
или 
 
Носилац посла ________________________________са седиштем у _________________________  

назив носиоца посла 
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ________________ кога заступа 

адреса 
_____________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем 
 
___________________________________________са седиштем у ____________________________  

назив  подизвођача 
ул.__________________________________________бр. ______, ПИБ_________________________  

адреса 
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Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- Да је Наручилац у складу са чланом 32. и 62. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке - 
Изградња ауто кампа са пратећим садржајем на Потпећком језеру, ЈН ВВ бр. 
3/19; 

- да је Извођач у поступку јавне набавке ЈН ВВ бр.3/19 доставио понуду која је код 
Наручиоца заведена под бројем ______од_________године (број уписује Наручилац);  

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку 
о додели уговора бр._______од________2019. године (број уписује Наручилац), којом је 
уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова; 

- да  је  Извођач доставио Наручиоцу Споразум бр._______ од ___________2019. год.   
потписан   и   оверен  од стране свих чланова групе понуђача, којим је 
____________________овлашћен да буде  носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

- да ће Наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на рачун 
_________________________ отворен код пословне банке ________________________. 

Предмет уговора 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи ауто кампа са пратећим 
садржајем на Потпећком језеру, у складу са Понудом бр._________ од ________2019. год. 
(број уписује наручилац) и Предмером радова који су саставни делови овог уговора.  

Вредност радова – цена 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора 
износи:______________ динара са ПДВ-ом (словима: _______________________________),од 
чега је ПДВ_____________ (словима:_______________________________________), што без 
ПДВ-а износи ______________(словима:__________________________________) а добијена је на 
основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број _________ од __________2019. 
године (број уписује наручилац). 

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

Цена обухвата све трошкове материјала, транспорта, радне снаге, трошкове одвоза шута 
на депонију, организације, чувања и обезбеђења градилишта, мера за омогућавање безбедног и 
несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова, као и све друге зависне трошкове које 
понуђач има при реализацији предметне јавне набавке. 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору се врши по пријему оверене 
окончане и привремених ситуација потписаних од стране одговорног извођача радова и стручног 
надзора, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. 
 

Плаћање се врши уплатом на текући рачун Извођача радова. Авансно плаћање није 
предвиђено.
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Рок за завршетак радова 

Члан 5. 

Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изведе у року од 
___календарских дана, од дана увођења у посао. 

Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику. Рок за почетак извођења 
радова је најдуже пет дана од дана пријема писменог налога или налога путем електронске поште 
од стране надзорног органа или наручиоца. 

Рок завршетка радова може се продужити услед више силе, непредвиђених и 
нескривљених околности. 

Околности из става 3. овог члана констатују се заједнички у грађевинском дневнику оног 
дана када су настале и оног дана када су престале. 

Уговорне стране су сагласне да, уколико извођач не изведе радове у уговореном року 
својом кривицом, Наручилац стиче право ангажовања другог извођача ради завршетка радова на 
терет средстава првобитног извођача, као и право на наплату банкарске гаранције за добро 
извршење посла. 

Обавезе извођача 

Члан 6. 

Извођач ће предметне радове извести стручно и квалитетно, по важећим прописима и 
стандардима за ову врсту радова. 

Извођач је одговоран за квалитет употребљеног материјала и изведених радова. Недостатке 
који се појаве у току извођења радова, Извођач ће отклонити благовремено, тако да тиме не 
омета динамику извођења радова. 

Извођач преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до 
примопредаје. Уколико у том времену дође до било каквог оштећења на изведеним радовима и 
материјалу Извођач ће о свом трошку отклонити штету на начин да изведени радови приликом 
примопредаје буду у потпуности у складу са одредбама овог уговора. 

Извођач радова је дужан да уредно и по важећим прописима води грађевински дневник и 
грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписани од надзорног органа 
и одговарајућег руководиоца радова уз обавезу да Наручиоцу пре почетка радова достави 
решење о именовању одговорног извођача радова. 

Извођач је дужан 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. 

Обавезе наручиоца 

Члан 7. 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 
обавеза Извођача радова. 

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао. 
Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди 

несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора. 
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и изради 

коначног обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 



Конкурсна документација ЈН ВВ бр.3/19                                                                                                         30 од  45  

Финансијско обезбеђење 

Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 
(седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист 
Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да 
евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења 
гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 
 Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне 
вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека 
гарантног рока.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року 
уколико изабрани понуђач не отклони грешке и недостатке уочене на извршеним радовима у 
гарантном року. 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 9. 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са 
уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују 
њихову. 

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи _________ месеци/а и рачуна се од 
датума примопредаје радова.  

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току 
гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у 
погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране 
Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова 
захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње 
материјала неодговарајућег квалитета. 

Вишкови и мањкови радова 

Члан 10. 

За свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести 
Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.  

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без 
сагласности Наручиоца. 

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају 
се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених 
радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: 
Узансе). 
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Хитни непредвиђени радови 

Члан 11. 

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они 
радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради 
спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, 
неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем. 

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности 
наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.   

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење 
хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.  

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су 
морали бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова 
уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити 
Извођача радова.  

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући 
део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове. 

Непредвиђени радови 

Члан 12. 

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 
18/77 у даљем тексту: Узансе)су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али 
су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег 
извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају 
радови дефинисани чланом 10. и 11. овог уговора. 

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности 
наручиоца.  

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење 
непредвиђених радова. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали 
бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена 
цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача 
радова.  

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући 
део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове. 

 
Примопредаја изведених радова 

Члан 13. 

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, 
а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 7 (седам) дана од 
завршетка радова. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, стручног надзора 
и извођача. 

Комисија сачињава записник о примопредаји. 
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те 
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недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у 
разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на 
терет Извођача радова. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по 
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  
Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на 

коришћење изведене радове. 
Раскид Уговора 

Члан 14. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико је Извођач радова 
пропустио да почне радове у року из члана 5. став 2.овог уговора или задржава напредовање 
радова, након истека 3 (три ) дана од дана добијања писаног упозорења наручиоца. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови 
не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди 
Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора или из 
неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није 
омогућио несметан приступ грађевинском дневнику на захтев стручног надзора и Наручиоца. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као 
подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 
1. тачка 4. ЗЈН. 

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 писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 
другој уговорној страни. 

Измене уговора 

Члан 15. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о 
јавним набавкама. 

Сходна примена других прописа 

Члан 16. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће 
одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони 
односи. 

Саставни део уговора 

Члан 17. 

Саставни делови овог Уговора су: 
- понуда понуђача бр._______  од_____ 2019. године (уписује наручилац); 
- предмер радова; 



Конкурсна документација ЈН ВВ бр.3/19                                                                                                         33 од  45  

- конкурсна документација ЈН ВВ бр.3/19. 

Решавање спорова 

Члан 18. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума 
не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу. 

 

Број примерака уговора 

Члан 19. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких примерака, од којих 4 (четири) за наручиоца и 
2 (два) за Извођача радова. 
 
 
 
 
 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА  ЗА НАРУЧИОЦА 
Општина Прибој 

   
 
 

МП. 

  
 

МП. 
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ПРЕДМЕР РАДОВА 
Изградња ауто кампа са пратећим садржајем на Потпећком језеру 

 
 
1. ПРИПРЕМНИ  И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

 Опис ј. 
м. Колич. Цена  без ПДВ Износ без ПДВ  

1.1 Рашчишћавање терена, сечење шибља и 
стабала дрвећа пречника до 20цм. Борова 
стабла очистити од грана скратити на 
стандардне дужине  и одложити на место 
које одреди надзорни орган. 
Обрачун по м2 м2 1.500,00   

1.2 Геодетско обележавање трасе, 
карактеристичних тачака објеката и 
нивелационих тачака. 
Обрачун паушално     

1.3 Широки ископ земље III категорије за 
формирање приступног пута и платоа за 
аутокамп парцеле и планиране објекта , са 
грубом нивелацијом терена на 
пројектовану коту. Терен у засеку и 
насипу се фини шкарпира на нагиб 1:1. 
Земљом из ископа се формира планирани 
насип, а вишак се одгура и распланира по 
околном терену.  
Обрачун по м3 м3 480,00   

1.4 Машински ископ земље III категорије за 
формирање прилазне рампе за поривање 
чамаца на обали језера у планираном 
нагибу 10% и у ширини 5м. 
Обрачун по м3 м3 25,00   

1.5 Израда доњег  носећег  слоја  испод 
коловоза и камп парцела од шљунковито 
песковитог каменог матетријала крупноће 
0/63 mm дебљине 15cm у уваљаном стању.                    
У цену је урачунат транспорт материјала 
до 10 km. 
Обрачун по м3 м3 130,00   

1.6 Израда носећег  слоја на прилазном путу 
дебљине 10cm, од дробљеног каменог 
агрегата 0/31.5 mm. 
Обрачун по м3 м3 20,00   

1.7 Хумусирање косина и камп парцела са 
засађивањем парк траве. 
Обрачун по м2 м2 400,00   

1.8 Набавка и уградња бетонских цеви Ø 300 
за цевасти пропуст на прикључку пута на 
главни прилазни пут. 
Обрачун по м1 

 
 
 
м1 5,0   

СВЕГА  ПРИПРЕМНИ  И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  
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2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 

 Опис ј. м. Колич. Цена  без ПДВ Износ без ПДВ  
2.1 Бетонирање прилазних пешачких стаза  

бетоном  МБ25, д=8цм на подлози од 
уваљаног тампон слоја од 10цм. 
Обрачун по м2 м2 30,00   

2.2 Бетонирање степеништа са 
међуподестима на прилагођеном терену и 
одговарајућој оплати, ширине 1,5м, 
конструктивно армирано мрежом Q189.  
Обрачун по м1 м1 15,00   

2.3 Бетонирање рампе д=12цм за поривање 
чамаца у језеро на прилагођеном терену, и 
уваљаном тампон слоју д=15цм, ширине 
4,5м и дужине 10,0м, конструктивно 
армирано мрежом Q283.  
Обрачун по м1 м1 10,00   

СВЕГА  БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ  
 
3. МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ 
 

 Опис ј. 
м. Колич. Цена  без ПДВ Износ без ПДВ  

3.1  Изградња приземног монтажног објекта – 
„кафе ресторан“ по систему „кључ у руке“, 
са бетонским темељима и подном 
бетонском плочом, осим 
електроинсталација које се посебно нуде. 
Темељи се раде бетоном МБ30, подна 
плоча д=10 цм, армирана мрежом Q189   
на тампон слоју д=10-15цм. На делу 
темеља према тераси објекта остављају се 
анкер вијци Ø14мм за везу подних греда 
терасе. Конструкција објекта је масивна 
градња у класичном бондрук систему 
д=14цм, изграђен од чамове грађе пресека 
14/14 (стубови, греде, косници), 10/14 
(рогови) 14/16(гребењаче, подне греде 
терасе), са класичним тесарским везама  
или лагана монтажна градња. Кров је 
четвороводни са класичном једноструком 
столицом на деловима објекта са мањим 
распонима и једноструком вешаљком на 
распону од 8,0м (сала ресторана).Не 
постављају се тавањаче, плафон прати 
косину крова. Структура фасадних зидова 
од споља ка унутра је: полуоблица 40 
±2мм, паропропусна а водонепропусна 
фолија, камена минерална вуна 14 цм, 
парна брана,  полуоблица 20 ±2мм. У 
кухињи, делу шанка, мокрим чворовима и 
остави, унутрашња облога је од ГК 
водоотпорних плоча 12,5мм и керамике. 
Са вањске стране на спојевима 
полуоблица, као и код прозора и врата 
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поставља се чамова штафла 10/4цм. 
Унутрашњи преградни зидови су од 
водоотпорних ГК плоча на металној 
конструкцији д=12цм, са изолацијом од 
камене вуне. У кухињи, мокрим чворовима 
уграђује се зидна керамика. Кровна- 
плафонска конструкција од споља ка 
унутра: битуменска шиндра, бибер облик у 
браон боји, рендисана просушена чамова 
даска 24мм, камена минерална вуна 14 цм, 
парна брана, потконструкција, ГК плоче 
9мм (опционо може дирактно на рогове 
зависно од размака).  У оси сваког рога, 
преко ГК плоча поставља се чамова 
штафла 10/2,5 цм, као имитација рога. Сви 
видљиви делови конструкције су 
рендисани.Подна конструкција од унутра 
ка тлу:бродски патос 32мм, потпатосница 
6/6цм, експандирани полистирен 6 цм 
између потпатосница, хидроизолација 1х 
кондор 4, премаз битулитом, лакоармирана 
плоча 10цм, тампон слој 10-15цм. У 
кухињи, делу шанка, мокрим чворовима и 
остави иде керамика, кошуљица 5цм, 
експандирани полистирен 4цм, а остало је 
исто. Код наткривене терасе иде бродски 
под 46±2мм који се кује на греде 
14/16цм.Ограда је од рендисаних греда 
10/10цм. 
Комплетна дрвена конструкција је 
заштићена премазом против инсеката, а 
сви видљиви делови лазурним премазом у 
тону који одреди надзорни орган или 
пројектант. Столарија од пуног чамовог 
дрвета , финално премазана лазурним 
премазом у тону који одреди надзорни 
орган или пројектант. Сва врата и прозори 
опремљени квалитетним оковом, квакама 
и бравама. Ширина штокова прилагођена 
дебљини зида у који се уграђује. Прозори 
и клизна балконска врата застакљени 
термо стаклом 4+8+4 (16мм).Сва улазна 
врата у објекте опремљена бравама са 
„елзет“ улошком и три кључа. 
У ресторан сали, зида се класично камин 
огњиште од пуне опеке, (на смицање) ,са 
ложиштем димензија 70х35 цм, и  оџаком 
светлог отвора 20/20цм. Камин и оџак се 
не малтерише већ се спојнице фугују.Сви 
олуци су полукружног односно округлог 
пресека израђени од челичног 
пластифицираног лима у браон боји. 
Инсталације водовода и канализације су од 
пвц цеви, водоводне цеви се уграђују 
унутар конструкције зидова.Сви мокри 
чворови опремљени су комплетним 
санитарним прибором и уређајима.У 
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кухињи и шанку само се оставља довод и 
одвод на предвиђеним местима.  
Обрачун је по м2 бруто површине објекта.( 
у укупној површини наткривена тераса и 
трем има 34м2) 

 
м2 

 
131,00 

3.2 Изградња приземног монтажног објекта – 
„бунгалов са две независне собе са 
купатилима“ по систему „кључ у руке“, са 
бетонским темељима и подном бетонском 
плочом, осим електроинсталација које се 
посебно нуде. 
Опис исти као код позиције 3.1, с тим што 
је конструкција прилагођена због малих 
распона и што су наткривене терасе на 
бетонској подлози, а завршно је керамика. 
Такође бродски под је 20±2мм. 
Обрачун је по м2 бруто површине објекта.( 
у укупној површини наткривена тераса и 
трем има 10м2) 

 
м2 

 
44,00   

3.3 Изградња приземног монтажног објекта – 
„мокри чвор за камп“ по систему „кључ у 
руке“, са бетонским темељима и подном 
бетонском плочом, осим 
електроинсталација које се посебно нуде. 
Опис исти као код позиције 3.1, који се 
односи на конструкцију и мокре чворове. 
Мокри чвор је подељен на мушки и 
женски и садржи вц кабину са вц шољом, 
простор за умиваоник и туш кабину. За 
туш кабине уграђују се инстант грејач 
туша10A / 400kpa.  Испод улазне  
надстршнице поставља се прохромско 
корито димензија 3,6х0,4м са три славине 
за топлу и хладну воду. Корито се 
поставља на дрвену конструкцију где су 
сакривени- уграђени три проточна бојлера 
по 5л. 
Обрачун је по м2 бруто површине објекта.( 
у укупној површини надстрешница са 
коритом има 9м2). м2 19,00   

СВЕГА  МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ  
 
4. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

 Опис ј. м. Колич. Цена  без ПДВ Износ без ПДВ  
4.1 Машински ископ земље III категорије за 

каналске ровове ширине 40цм и дубине 
ископа 80цм. После затрпавања ровова 
вишак земље распланирати по околном 
терену.Обрачун по м1 

 
 
м1 

 
 

180,00   
4.2 Набавка и полагање водоводних цеви 

PEHD Ø25 u каналске ровове у слоју песка 
са ручним затрпавањем канала. У цену 
урачунати извођење прикључка на 
постојећем водомерном шахту, као и 
прикључење на кућну инсталацију 
објеката (три прикључка) Обрачун по м1 

 
 
 
 
 
 
м1 70,00   
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4.3 Набавка и полагање канализационих цеви 
PVC Ø110 у каналске ровове у слоју песка 
у пројектованом паду са ручним 
затрпавањем канала. У цену урачунати 
извођење прикључка на постојећу мрежу, 
као и прикључење на кућну инсталацију 
објеката (четири прикључка) 
Обрачун по м1 м1 80,00   

4.4 Набавка и уградња канализационих 
префабрикованих бетонских шахти Ø1000 
, висине 1м са одговарајућим фазонским 
прелазом и ливеногвозденим поклопцем  
Ø600 
Обрачун по ком ком 6   

СВЕГА  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
 
5. РАЗНИ  РАДОВИ 
 

 Опис ј. м. Колич. Цена  без ПДВ Износ без ПДВ  
5.1 Израда ограде од чамових полуоблица 

Ø80-100  са две пречке и стубовима на 
сваких 1,5 м, висине 60 и 80 цм. 
Обрачун по м1 м1 30,00   

5.2 Израда и уградња ознаке броја камп 
парцеле од чамове даске димензија 
20х20х5цм, са угравираним- издубљеним 
бројем парцеле(1-4),са стубом од 
полуоблице висине 80 цм 

 

 

ком 4   
СВЕГА  РАЗНИ  РАДОВИ  

 
6.ВИДЕО  НАДЗОР 
 

 Опис ј. м. Колич. Цена  без ПДВ Износ без ПДВ  
6. Камере спољне, водо-отпорне, снимају у 

мраку до 60м, 2Мpx резолуција. WDR 
функција.  Снимач 16 канала. Напајање у 
реку са електронском заштитом. Хард 
диск укупно 4TB, снимање континуирано 
до 30 дана. Даљински пренос слике. 
Опрема следећих ознака и произвођача 
или еквивалентна: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Kamera HIKVISION DS-2CE16DOT-IT3F 
3,6mm ком 15   
DVR снимач HIKVISION DS-711HQHI-K1 ком 1   
Хард диск 4TB HIKVISION  WD40PURX-
78 ком 1   
Напајање 15A/180W XED-15A12VX-18L ком 1   
 BNC мушки-F женски H3123 конектор ком 40   
Напојни DC кабл ком 20   

СВЕГА  ВИДЕО НАДЗОР  
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
 

1 ПРИПРЕМНИ  И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ  

3 МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ  

4 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  

5 РАЗНИ  РАДОВИ  

6 ВИДЕО НАДЗОР  
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A SPOLJNI ELEKTRO RADOVI I AUTOKAMP

PREDMER

elektroinstalaterskih i elektromontažnih radova

Investitor: OPŠTINA PRIBOJ

TURISTIČKI KOMPLEKS: pristupna saobraćajnica, auto kamp, kafe restoran, dva apartmana
kat. parcela  br. 4039 KO Banja

Ovim Predmerom predviđa se isporuka opreme i materijala navedenih u pozicijama kao i svog sitnog nespecificiranog
materijala potrebnog za kompletnu izradu i montažu, kako je to navedeno u pojedinim pozicijama, ispitivanje i puštanje u
ispravan rad kao i dovođenje u ispravno-prvobitno stanje svih oštećenih mesta na već navedenim radovima i
konstrukcijama.
Sav upotrebljeni materijal mora biti od prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa
stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema jugoslovenskim tehničkim propisima važećim za predmetne vrste
radova.
U cenu se uračunava cena svog navedenog materijala u pozicijama i cena montažnog nespecificiranog materijala, cena
radne snage i svi porezi i doprinosi i rad. Cena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije,
ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacija navedenih u pozicijama.

a) Jedinačna cena "isporuke" obuhvata cenu opremei/ili materijala franko fabrika proizvođača ili mesto kupovine, a
dodatno sadrži:      
 - Transport i osiguranje do gradilišta         
 - Specijalnu opremu i alat za pogon i održavanje opreme, ukoliko takve ima, sa upustvima za upotrebu                                                       
 - Pakovanje i zaštita opreme i/ili materijala     
 - Dokumentacija opreme i/ili materijala (atesti, crteži,upustva za montažu, rukovanje i održavanje itd.)

b) Jedinačna cena "montaže" obuhvata sve ostalo što nije sadržano u ceni "isporuka", odnosno sav rad mehanizacije i
radne snage, uključujući sve pripremno-završne radove i ostalo  

Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme i/ili materijala nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu
opremui/ili materija ali pod uslovom da ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao navedeni, a što potvrđuje
i overava stručno lice - nadzorni organ.

A SPOLJNI ELEKTRO RADOVI I AUTOKAMP

A.1 GRAĐEVINSKI RADOVI
1 Trasiranje energetske kablovske kanalizacije na deonici: 

postojeći stubni GRO - RT-RES - RO-AK m 120 x
2 Iskop kablovskog rova dimenzija (š x v x d) 0,6m x 0,8m x

120m, u zemljištu II i III kategorije, sa ponovnim zatrpavanjem
u slojevima od po 15-20cm i dovođenjem površine u prvobitno
stanje. m3 57,6 x

3 Isporuka i razastiranje sitnozrnaste zemlje ispod i iznad kabla
u slojevima od po 10cm m3 14,4 x

4 Isporuka i postavljanje pvc GAL štitnika iznad kabla m 120 x
5 Isporuka i postavljanje pvc upozoravajuće trake na 0,5m iznad 

kabla m 120 x
6 Isporuka i postavljanje pvci, HDPE PE-100 OKITEN PN10 Ø

40, elektroizolacione korugovane cevi, postavljene u zemlji.
Kroz cev se polaže telekomunikaciona instalacija i provodnik P

1x6mm2, radi kasnijeg provlačenja kabla. m 80 x
7 Geodetsko snimanje podzemne instalacije paušal 1 x

A.2 ELEKTROMONTAŽNI RADOVI x
1 Isporuka i polaganje kabla PP00-A 4x25mm2, u već

pripremljeni rov, sa izradom potrebnih veza na priključcima, na
deonici GRO-RT-RES, GRO-RO-AK. U kanalu odvojiti
elektroenergetske i telkomunikacione kablove na udaljenosti
od 50cm. m 170 x

2 Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 5x4mm2, u već
pripremljeni rov, sa izradom potrebnih veza na priključcima, na
deonici RT/RES - RT/A1, RT/A2 U kanalu odvojiti
elektroenergetske i telkomunikacione kablove na udaljenosti m 60 x

3 Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x2,5mm2, u već
pripremljeni rov, sa izradom potrebnih veza na priključcima, na
deonici RO/AK - doking stanica za snabdevalje kamp
parkinga. m 50 x

4 Isporuka i polaganje kabla FTP cat6e, u već pripremljeni rov i
kroz već položenu cev Ø 40 sa izradom potrebnih veza na
priključcima, na deonici postojeći GRO/SS - RESTORAN ,
RESTORAN - APARTMANI. U kanalu odvojiti
elektroenergetske i telkomunikacione kablove na udaljenostielektroenergetske i telkomunikacione kablove na udaljenosti
od 50cm. m 120 x

5 Isporuka i postavljanje trake Fe-Zn 25x4 mm u kanalu, sa
izradom potrbnih veza. m 120 x
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6 RO-AK. Razvodni orman, zidni, u stepenu zaštite IP65, od
presovanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima, dimenzija
600x370x235 kom 1
Zaštitni uređaj diferencijane struje, 230VAC, 25A/2p/0,03A kom 4
Automatski osigurač, jednopolni, nazivne struje 16A, k-ke
okidanja B, prekidne moći 6 kA kom 4
Sitan montažni materijal, bakarne sabirnice, brojevi za redne
kleme, DIN šine, oznake elemenata. Povezivanje elemenata
prema projektnoj dokumentaciji i ispitivanje veza. kpl 1

Komplet ožičen,obeležen, montiran i povezan. Obračun po
kopletu. kompl. 1 x

UKUPNO A:

B KAFE - RESTORAN

B.1 RAZVODNE TABLE

RT-RES. Razvodna tabla, ugradna, u stepenu zaštite IP40, od
samogasivog halogen free materijala, sa transparentnim
dimovanim vratima, modularnosti M36, sličan tipu Easy
Pragma, Schneider Electric kom 1
Zaštitni uređaj diferencijane struje, 230VAC, 40A/4p/0,3A kom 1
Automatski osigurač, jednopolni, nazivne struje 20A, k-ke
okidanja B, prekidne moći 6 kA kom 6
Automatski osigurač, jednopolni, nazivne struje 16A, k-ke
okidanja B, prekidne moći 6 kA kom 22
Automatski osigurač, jednopolni, nazivne struje 10A, k-ke
okidanja B, prekidne moći 6 kA kom 4
Sitan montažni materijal, bakarne sabirnice, brojevi za redne
kleme, DIN šine, oznake elemenata. Povezivanje elemenata
prema projektnoj dokumentaciji i ispitivanje veza. kpl 1
Komplet ožičen,obeležen, montiran i povezan. Obračun po
kopletu. kompl. 1 xkopletu. kompl. 1 x

C.2 KABLOVI
1 Isporuka materijala i izrada instalacije napajanja monofaznih

priključnica i priključnih mesta, kablom tipa N2XH 5x2,5mm2

Kabal se polaže po zidu ispod maltera. Obračun po metru
dužnom. m 20 x

2 Isporuka materijala i izrada instalacije napajanja monofaznih

priključnica i priključnih mesta, kablom tipa N2XH 3x2,5mm2

Kabal se polaže po zidu ispod maltera. Obračun po metru
dužnom. m 350 x

3 Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije sijaličnih i

prekidačkih mesta, kablom tipa N2XH 5x1,5mm2. Kabal se
polaže po zidu ispod maltera. Obračun po metru dužnom. m 40 x

4 Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije sijaličnih i

prekidačkih mesta, kablom tipa N2XH 3x1,5mm2. Kabal se
polaže po zidu ispod maltera. Obračun po metru dužnom. m 150 x

5 Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije SKS-a,
kablom tipa FTP cat6e - HF, u gibljivom crevu Ø16 - HF. Kabal
se polaže po zidu ispod maltera kroz zaštitne instalacione
cevi. Obračun po metru dužnom kabla i creva. m 45 x

6 Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije TV-a, kablom
tipa RG6-75W- HF, u gibljivom crevu Ø16 - HF. Kabal se
polaže po zidu ispod maltera kroz zaštitne instalacione cevi.
Obračun po metru dužnom kabla i creva. m 25 x

C.3 INSTALACIONI MATERIJAL
1 Nosač mehanizma i okvir u kompletu sa pvc doznom Ø 60 za 

1 modul, sličan tipu Aling Conel kom 4 x
2 Nosač mehanizma i okvir u kompletu sa pvc doznom Ø 60 za 

2 modul, sličan tipu Aling Conel kom 30 x
3 Nosač mehanizma i okvir u kompletu sa pvc doznom za 4

modul, sličan tipu Aling Conel kom 3 x
4 Nosač mehanizma i okvir u kompletu sa pvc doznom za 7

modula, sličan tipu Aling Conel kom 5 x
5 Modularni jednopolni prekidač 1M, 10A, 250V, sličan tipu

Aling Conel kom 15 x
6 Modularni jednopolni prekidač sa indikacijom i aplikacijom 1M,

16A,  250V, sličan tipu Aling Conel kom 6 x16A,  250V, sličan tipu Aling Conel x
7 Modularna 2M monofazna "Šuko" utičnica P+N+T 250V 16A,

IP20 za montažu na već ugrađeni nosač mehanizma, sličan
tipu Aling Conel kom 25 x

2
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8 Modularna 1M monofazna "Šuko" utičnica P+N 250V 10A,
IP20 za montažu na već ugrađeni nosač mehanizma, sličan
tipu Aling Conel kom 10 x

9 Modularna 2M monofazna "Šuko" utičnica P+N+T 250V 16A,
sa poklopcem, IP54 za montažu na već ugrađeni nosač
mehanizma, sličan tipu Aling Conel kom 10 x

10 Trofazna utičnica 3P+N+T 250V 16A, IP20 za montažu u zid,
sličan tipu Aling Conel kom 1 x

11 Trofazna utičnica 3P+N+T 250V 16A, sa poklopcem, IP54 za
montažu u zid, sličan tipu Aling Conel kom 1 x

12 Modularna IP/telefonska priključnica FTP RJ45 cat6E,
dimenzija 1M, sličan tipu Aling Conel kom 4 x

13 Modularna TV priključnica, završna, dimenzija 1M, sličan tipu
Aling Conel kom 2 x

14 Isporuka i montaža WiFi access pointa, unutrašnja montaža,
frekvencija 2.4GHz kom 1 x

C.4
1 tip L1 - nadgradni led panel, okrugli, Ø285, 24W, 230V, IP20,

toplo bela kom 1 x
2 tip L2 - nadgradni led panel, okrugli, Ø125, 12W, 230V, IP23,

toplo bela kom 6 x
3 tip L3 - ugradni led panel, okrugli, Ø195, 16W, 230V, IP20,

toplo bela kom 3
4 tip Z2 - zidna led svetiljka iznad ogledala u kupatilu 9W, 230V,

IP54, toplo bela kom 3 x
5 tip Z3 - zidni led reflektor iznad ulaznih vrata u apartman 20W,

230V, IP54, toplo bela kom 5 x
6 tip LP60 - nadgradni led panel, četvrtasti, 600x600, 42W,

230V, IP20, toplo bela kom 7
7 tip PP  - pp led svetiljka sa kapom i natpisom IZLAZ, 3W, 3h kom 5 x

C.5
Dopunsko izjednačenje potencijala izvedeno u sanitarnim 
čvorovima  postavljanjem   kutije sa zaštitnom sabirnicom PS 

SVETILJKE

DOPUNSKO IZJEDNAČENJE POTENCIJALA U MOKRIM ČVOROVIMA

čvorovima  postavljanjem   kutije sa zaštitnom sabirnicom PS 
49 (ŠIP) na  koju su međusobno povezani pristupačni izloženi 
provodni delovi ugrađene opreme (vodovod, kanalizacija, i sl,). 
Zaštitna sabirnica PS 49 povezana je  na zaštitnu sabirnicu 

pripadajućeg razvodnog ormana  P/F-Y 1x6 mm2. Od zaštitne 
sabirnice do metalnih masa u kupatilu veza je  ostvarena   

vodom P-Y 1x4 mm2 a spoj preko pocinkovanih šelni, 
zavrtnjeva i kabal stopica. Vod je postavljen u zaštitnu 
instalacionu cev Ø13,5 mm ispod maltera po zidu.Potreban 
materijal:
zaštitna sabirnica PS-49, kom 1
provodnik P/F-Y 1x4mm2, prosek 20m
provodnik P/F-Y 1x6mm2,  prosek 5m
šelne različite veličine, zavrtnji, stopice i sl. kom. 4
Sve komplet isporučeno i montirano. kompl. 3 x

C.6
1 TEMELJNI UZEMLJIVAČ

1.1 Izvršiti isporuku i polaganje u temeljnu ploču pocinkovane
trake Fe/Zn 25x4 mm u sloju betona ispod hidroizolacije kao i
zavarivanje trake sa betonskim gvožđem na svakih 1-2m
dužine trake. m 80 x

1.2 Nabavka i ugradnja trake Fe/Zn 25x4 mm za izradu m 5 x
1.3 Isporuka i ugradnja ukrsnih komada na mestima spajanja dve

ili više pocinkovane trake. kom 12 x
2 GROMOBRAN

2.1 Isporuka i ugradnja pocinkovane trake Fe/Zn 20x3mm za
izradu prihvatnog sistema i spustnih vodova po krovu i u
betonskim stubovima do rastavne spojnice za merno rastavno
mesto, u kompletu sa nosačima i odstojnicima. m 50 x

2.2 Isporuka i ugradnja hvataljke za horizontalni oluk. kom 2 x
2.3 Nabavka i ugradnja merno rastavne spojnice na visini 1,8m od

kote trotoara kom 2 x

C.7
1 Vatrootporna zaštita svih otvora za kablove koji prolaze iz

jednog sektora u drugi kg. 10 x
2 Izrada projekta izvedenog stanja kom 1 x
3 Merenje električnih instalacija izdavanje svih potrebnih atesta pauš. 1 x

INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA

OSTALI RADOVI

UKUPNO BUKUPNO B

3
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C DVA APARTMANA

C.1 RAZVODNE TABLE

RT-A1, RT-A2. Razvodna tabla, ugradna, u stepenu zaštite
IP40, od samogasivog halogen free materijala, sa
transparentnim dimovanim vratima, modularnosti M12, sličan
tipu Easy Pragma, Schneider Electric kom 1
Zaštitni uređaj diferencijane struje, 230VAC, 25A/4p/0,03A kom 1
Automatski osigurač, jednopolni, nazivne struje 16A, k-ke
okidanja B, prekidne moći 6 kA kom 6
Automatski osigurač, jednopolni, nazivne struje 10A, k-ke
okidanja B, prekidne moći 6 kA kom 2
Sitan montažni materijal, bakarne sabirnice, brojevi za redne
kleme, DIN šine, oznake elemenata. Povezivanje elemenata
prema projektnoj dokumentaciji i ispitivanje veza. kpl 1
Komplet ožičen,obeležen, montiran i povezan. Obračun po
kopletu. kompl. 2 x

C.2 KABLOVI
1 Isporuka materijala i izrada instalacije napajanja monofaznih

priključnica i priključnih mesta, kablom tipa N2XH 3x2,5mm2

Kabal se polaže po zidu ispod maltera. Obračun po metru
dužnom. m 130 x

2 Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije sijaličnih i

prekidačkih mesta, kablom tipa N2XH 5x1,5mm2. Kabal se
polaže po zidu ispod maltera. Obračun po metru dužnom. m 25 x

3 Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije sijaličnih i

prekidačkih mesta, kablom tipa N2XH 3x1,5mm2. Kabal se
polaže po zidu ispod maltera. Obračun po metru dužnom. m 35 x

4 Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije SKS-a,
kablom tipa FTP cat6e - HF, u gibljivom crevu Ø16 - HF. Kabal
se polaže po zidu ispod maltera kroz zaštitne instalacione
cevi. Obračun po metru dužnom kabla i creva. m 30 xcevi. Obračun po metru dužnom kabla i creva. m 30 x

5 Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije TV-a, kablom
tipa RG6-75W- HF, u gibljivom crevu Ø16 - HF. Kabal se
polaže po zidu ispod maltera kroz zaštitne instalacione cevi.
Obračun po metru dužnom kabla i creva. m 30 x

C.3 INSTALACIONI MATERIJAL
1 Nosač mehanizma i okvir u kompletu sa pvc doznom Ø 60 za 

2 modul, sličan tipu Aling Conel kom 10 x
2 Nosač mehanizma i okvir u kompletu sa pvc doznom za 4

modul, sličan tipu Aling Conel kom 2 x
3 Nosač mehanizma i okvir u kompletu sa pvc doznom za 7

modula, sličan tipu Aling Conel kom 6 x
4 Modularni jednopolni prekidač 1M, 10A, 250V, sličan tipu

Aling Conel kom 6 x
5 Modularni naizmenični prekidač 1M, 10A, 250V, sličan tipu

Aling Conel kom 4 x
6 Modularni unakrsni prekidač 2M, 10A, 250V, sličan tipu Aling

Conel kom 2 x
7 Modularni jednopolni prekidač sa indikacijom i aplikacijom 1M,

16A,  250V, sličan tipu Aling Conel kom 8 x
8 Modularna 2M monofazna "Šuko" utičnica P+N+T 250V 16A,

IP20 za montažu na već ugrađeni nosač mehanizma, sličan
tipu Aling Conel kom 20 x

9 Modularna 2M monofazna "Šuko" utičnica P+N+T 250V 16A,
sa poklopcem, IP54 za montažu na već ugrađeni nosač
mehanizma, sličan tipu Aling Conel kom 4 x

10 Modularna IP/telefonska priključnica FTP RJ45 cat6E,
dimenzija 1M, sličan tipu Aling Conel kom 2 x

11 Modularna TV priključnica, završna, dimenzija 1M, sličan tipu
Aling Conel kom 2 x

12 Isporuka i montaža WiFi access pointa, unutrašnja montaža,
frekvencija 2.4GHz kom 2 x

C.4
1 tip L1 - nadgradni led panel, okrugli, Ø285, 24W, 230V, IP20,

toplo bela kom 2 x
2 tip L2 - nadgradni led panel, okrugli, Ø125, 12W, 230V, IP23,

toplo bela kom 2 x
3 tip Z1 - zidna dekorativna led svetiljka iznad kreveta 5W,

kom 4

SVETILJKE

230V, IP20, toplo bela kom 4 x
4 tip Z2 - zidna led svetiljka iznad ogledala u kupatilu 9W, 230V,

IP54, toplo bela kom 2 x

4



Opis pozicije
Jed 

mere
Koli
čina

Jed. cena Iznos

5 tip Z3 - zidni led reflektor iznad ulaznih vrata u apartman 20W,
230V, IP54, toplo bela kom 2 x

6 tip PP  - pp led svetiljka sa kapom i natpisom IZLAZ, 3W, 3h kom 2 x
C.5

Dopunsko izjednačenje potencijala izvedeno u sanitarnim 
čvorovima  postavljanjem   kutije sa zaštitnom sabirnicom PS 
49 (ŠIP) na  koju su međusobno povezani pristupačni izloženi 
provodni delovi ugrađene opreme (vodovod, kanalizacija, i sl,). 
Zaštitna sabirnica PS 49 povezana je  na zaštitnu sabirnicu 

pripadajućeg razvodnog ormana  P/F-Y 1x6 mm2. Od zaštitne 
sabirnice do metalnih masa u kupatilu veza je  ostvarena   

vodom P-Y 1x4 mm2 a spoj preko pocinkovanih šelni, 
zavrtnjeva i kabal stopica. Vod je postavljen u zaštitnu 
instalacionu cev Ø13,5 mm ispod maltera po zidu.Potreban 
materijal:
zaštitna sabirnica PS-49, kom 1
provodnik P/F-Y 1x4mm2, prosek 20m
provodnik P/F-Y 1x6mm2,  prosek 5m
šelne različite veličine, zavrtnji, stopice i sl. kom. 4
Sve komplet isporučeno i montirano. kompl. 2 x

C.6
1 TEMELJNI UZEMLJIVAČ

1.1 Izvršiti isporuku i polaganje u temeljnu ploču pocinkovane
trake Fe/Zn 25x4 mm u sloju betona ispod hidroizolacije kao i
zavarivanje trake sa betonskim gvožđem na svakih 1-2m
dužine trake. m 40 x

1.2 Nabavka i ugradnja trake Fe/Zn 25x4 mm za izradu m 5 x
1.3 Isporuka i ugradnja ukrsnih komada na mestima spajanja dve

ili više pocinkovane trake. kom 8 x
2 GROMOBRAN

2.1 Isporuka i ugradnja pocinkovane trake Fe/Zn 20x3mm za
izradu prihvatnog sistema i spustnih vodova po krovu i u
betonskim stubovima do rastavne spojnice za merno rastavno

DOPUNSKO IZJEDNAČENJE POTENCIJALA U MOKRIM ČVOROVIMA

INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA

betonskim stubovima do rastavne spojnice za merno rastavno
mesto, u kompletu sa nosačima i odstojnicima. m 30 x

2.2 Isporuka i ugradnja hvataljke za horizontalni oluk. kom 2 x
2.3 Nabavka i ugradnja merno rastavne spojnice na visini 1,8m od

kote trotoara kom 2 x

C.7
1 Vatrootporna zaštita svih otvora za kablove koji prolaze iz

jednog sektora u drugi kg. 5
2 Izrada projekta izvedenog stanja kom 1

3 Merenje električnih instalacija izdavanje svih potrebnih atesta pauš. 1

Opis pozicije
Iznos                 
(rsd)

A SPOLJNI ELEKTRO RADOVI I AUTOKAMP

B KAFE - RESTORAN

C DVA APARTMANA

UKUPNO  A-C:  (bez PDV-a):

UKUPNO C

R E K A P I T U L A C I J A

OSTALI RADOVI
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

1) ГРАЂЕВИНСКИ,  ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ ,ВиК____________________ 

2) ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ____________________________________________________ 

 

СВЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ………………………… ……………...____________________ РСД 

ПДВ 20%…………………………………………………………._____________________РСД 

СВЕ УКУПНО СА ПДВ………………………………………..______________________РСД 

                               

                                                                                              Понуђач 

                                                                                                   ________________________ 

                                                                                                  


