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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЗВЕЧАН 

 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. 09-О/2020 
 

Пружање подршке социјално угроженој категорији становништва на територији 
општине Звечан, фаза 1, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 бр. 401-
00-0159/2020-04 од 06.03.2020. године. Шифра из општег речника набавке: 44110000-4, 
грађевински материјали.  

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  13. Априла 2020. године до 12 часова 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:                        13. Априла 2020. године у 13 часова 

 
Сагласни чланови Комисије на конкурсну документацију која има укупно 67 страна 
 
Комисија за јавну набавку: 
 

1. Радмила Славковић, председник Комисије  
2. Бранислав Милосављевић, члан Комисије 
3.   Миодраг Ацић, члан Комисије 
4.   Надица Христов, члан Комисије 
5.   Милосав Гвоздовић, члан Комисије 
 
Заменици чланова Комисије у саставу: 
1.   Мирјана Васић, заменик члана Комисије 
2.   Наташа Аксентијевић, заменик члана Комисије 
3.   Бојан Перић, заменик члана Комисије 

 
 

 
 

Март, 2020. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 
68/15, у даљем тексту: Закон), одлуке о покретању поступка јавне набавке-отворени поступак 
01 бр. 016-1/421 од 13.03.2020, и решења о образовању Комисије за јавну набавку радова-
отворени поступак, 01 број 016-1/422 од 13.03.2020. год., припремљена је: 
 

 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Пружање подршке социјално угроженој категорији становништва на територији 
општине Звечан, фаза 1, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 бр. 401-
00-0159/2020-04 од 06.03.2020. године. Шифра из општег речника набавке: 44110000-4, 
грађевински материјали.  

 
                                                    С А Д Р Ж А Ј 
  
1. Прилог 1. – ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ; 
  
2. Прилог 2. – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ;  
 
3. Прилог 3. – УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ; 
  
4. Прилог 4. – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ; 
  
5. Прилог 5. – МОДЕЛ УГОВОРА; 
  
6. Прилог 6. – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
7. Прилог 7. -  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУСТВОМ КАКО       
                      ДА СЕ ПОПУНИ; 
  
8. Прилог 8. – ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ  
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ПРИЛОГ1.- ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  
1.Наручилац: Општина Звечан 
Адреса наручиоца: 38227 Звечан, Краља Милутина број 5. 
Матични број: 09259473 
Назив банке: Управа за трезор 
Текући рачун:840-125640-53 
Шифра делатности: 8411 
ПИБ: 100018021 
  
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности. 
  
3. Предмет јавне набавке је: набавка радова 
  
4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
 
5. Лице за контакт: Надица Христов, дипл. инж. архитектуре, тел. 028 664 728. 
  
  
 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника : 
  
Предмет јавне набавке су радови - помоћ у грађевинском материјалу за санацију и 
доградњу објекта стамбено угрожене породице Душана Радовановића из Звечана-
општина Звечан. Шифра из општег речника набавке: 44110000-4, грађевински 
материјали, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 бр401-00-0159/2020-04 од 
06.03.2020. године, број ЈН 09-М/2020. 

2. Јавна набавка није обликована по партијама.  
 
3. Врста, количине и квалитет радова: 
 
 Врста, квалитет и количина радова одређени су одговарајућом пројектном документацијом, и 
имају се извести у складу са српским стандардом или одговарајућим, а контрола извођења 
радова спровешће се преко надзорног органа којег ће Наручилац одредити пре почетка 
изградње. Место: Звечан, а рoк за извођење радова одређен је уговором. За обезбеђивање 
квалитета изградње, конкурсном  документацијом предвиђена је и одговарајућа банкарска 
гаранција. 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 13. Априла 2020. године, до 1200 .  
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1. Санација и адаптација куће Александра Миловановића  

из Бањске 
 

  Опис ј.мере  количина    

1 Припремни радови  

1.1 

Демонтажа кровног покривача и целокупне кровне 
конструкције са утоваром и одвозом на претходно одређену 
локацију.  m2 120   

1.2 
Демонтажа старих и нефункционалних прозора и улазних 
врата са складиштем у непосредној близини објекта. m2 15,50   

  
2 Тесарски радови  

2.1 

Набавка, транспорт и уградња резане дрвене грађе и 
формирање кровне конструкције (венчаница, столице, 
рогови) m3 6   

2.2 Набавка, транспорт и уградња летви 3х5сm. m 600   

2.3 
Набавка, транспорт и уградња Ригипс табли за опшивање 
стрехе бјекта. m2 46   

  
3 Кровопокривачки радови  

3.1 
Набавка, транспорт и уградња фалцованог цепа за 
формирање кровног покривача ком 2700   

3.2 Набавка, транспорт и уградња самара у продужном малтеру. ком 120   
  

4 Лимарски радови  

4.1 
Набавка, транспорт и уградња хоризонталних олука од 
поцинкованог лима са свим пратећим елементима позиције. m 46   

4.2 
Набавка, транспорт и уградња вертикалних олука од 
поцинкованог лима са свим пратећим елементима позиције. m 16   

  
5 Столарски радови  

5.1 Набавка, транспорт и уградња РVC прозора дим. 120х120сm. ком 2   

5.2 
Набавка, транспорт и уградња РVC прозора дим. 135х120сm. ком 2   

5.3 
Набавка, транспорт и уградња РVC улазних врата дим. 
205х145сm. ком 1   

  
6 Подополагачки радови  

6.1 
Набавка, транспорт и уградња ламината за под дневног 
боравака. m2 16   

  

7 Бетонски радови  

7.1 

Набавка, транспорт и уградња бетона МB 25 за израду 
тротоара око објекта са свим пратећим елементима 
дренажних радова. m3 3   
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2. ИЗГРАДЊА ИНДИВИДУАЛНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА БЛАГОЈКУ АРСЕНИЈЕВИЋ 
ИЗ БРЕСНИЦЕ ДИМЕНЗИЈА 9,5х4m 
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  ОПИС   РАДОВА  ј.мере кол.   

I ЗЕМЉАНИ   РАДОВИ         

1.1. 
Ручни ископ земље и наноса V и VI  категорије , са 
одбацивањем ископаног материјала на страну, за израду 
темељне траке  за доградњу  објекта. 

m³ 10,0   

1.2. 

Набавка и уградња гранулисаног шљунка за израду тампон 
слоја просечне дебљине 20цм , испод подова , за испуну 
сокле,  темеља и тротоара око објекта , са набијањем до 
одговарајуће стишљивости. 

m³ 16,0   

  СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ        

II БЕТОНСКИ  РАДОВИ       

2.1. 

Набавка и уградња армираног бетона МБ30, за израду 
темеља, сокленог зида, стубова и серклажа, натпрозорника и 
надвратника у двостраној дашчаној оплати. У цену је 
урачуната арматура . 

m³ 14   

2,2 
Набавка и уградња бетона за бетонирање лако-армиране 
бетонске подне плоче , д=10 цм , бетоном МБ30, армиране 
мрежом Q 131 . 

m³ 3,80   

2,3 

Изградња улазне партије са степеништем, као и бетонирање 
тротоара око објекта , ширине 0,6м , набијеним бетоном 
МБ30, дебљине д=10цм,  на припремљеној подлози  са 
пољима на сваких 2м , које требa залити битуменом. Пад 
тротоара одрадити тако да се вода одводи од објекта према 
зеленој површини. 

m³ 2,8   

2,4 
Набавка материјала и израда полумонтажне "Ферт" 
конструкције  16+4цм. 

m² 38   

  СВЕГА БЕТОНСКИХ РАДОВА       

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ          

3.3. 
Набавка материјала и зидање обимних и преградних зидова, 
као и калканских зидова д=20 цм гитер блоковима у 
продужном малтеру. 

m² 95,0   

3.4. 
Зидање димњака од префабрикованих димњачких елемената 
(цеви, прикључци, димњачка капа, плашт). м 3,60   

3,5 
Набавка и уградња  материјала  за малтерисање унутрашњих 
и спољашњих  зидова и плафона,  продужним малтером  уз 
претходно прскање зидова цементним малтером 1:1 . 

m² 240,0   

  СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ          

IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ          
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4,1 

Набавка материјала и израда дрвене двоводне кровне 
конструкције (уједно решити  надстрешницу  изнад улазних 
врата), од чамове грађе II класе. На местима ослонаца 
дрвених греда поставити слој Крабероида и греде 
анкеровати.Урадити све прописане тесарске везе кровних 
елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, 
кламфи и слично.  

m² 40,0   

  СВЕГА ТЕСАРСКИ РАДОВИ       

V ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ        

5.1. 
Набавка и уградња  фалцованог црепа за покривање кровне 
површине и надстрешнице изнад улазних врата. ком. 900   

5.2. 
Набавка и уградња жљебника-самара  у продужном малтеру 
на кровној површини. 

ком. 30   

  УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ        

VI СТОЛАРСКИ РАДОВИ          

6.1. 
Набавка и монтажа улазних PVC  врата, димензија 90/210, са 
транспарентним елементима (стакленим пољима) ради 
пропуштања дневне светлоси у унутрашњост простора. 

ком. 1   

6.2. 
Набавка и монтажа унутрашњих дуплошперованих  врата са 
заштитом и фарбањем садолином у два слоја , са 
одговарајућим оковом и бравом.Димензије врата су 80/205 

ком. 2   

6.3. 
Набавка и монтажа унутрашњих дуплошперованих  врата са 
заштитом и фарбањем садолином у два слоја , са 
одговарајућим оковом и бравом.Димензије врата су 70/205 

ком. 1   

6,4 
Набавка и уградња PVC прозора, са вишекоморним 
системом  профила,застакљеног "термопан" стаклом. 
Димензије прозора 140/130цм 

ком. 2   

6,5 
Набавка и уградња PVC прозора, са вишекоморним 
системом профила,   застакљеног  "термопан" стаклом 
д=4мм. Димензије прозора 40/60цм 

ком. 1   

6,6 
Набавк и уградња дрвеног прозора за калкански зид. 
Димензија прозора 70/90цм 

ком. 1   

  СВЕГА СТОЛАРСКИ РАДОВИ             

VII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ          

7.1. 

Набавка и уградња подних и зидних керамичких плочица на 
лепку у купатилу и у кухињи  , подних у ходнику, са израдом 
сокле  h=7 цм, боја, дезен и начин слагања по жељи 
инвеститора. 

        

  подне m² 10,2   

  
зидне -                                                           кухиња h=0,8m 
,купатило h=2,4 

m² 20,5   

  СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ        

VIII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ          



Општина Звечан - Конкурсна документација за јавну набавку  број 09-О/2020  8/ 67 
 

8.1. 
Набавка и уградња ламината у просторијама дневног 
боравка и  спаваће собе, д=6мм, са угаоним лајснама  висине 
по зиду 5 цм и израдом прагова између соба и предсобља. 

m² 22   

  СВЕГА ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ      

IX ЛИМАРСКИ РАДОВИ          

9.1. 
Набавка и постављање хоризонталних и вертикалних олука 
од поцинкованог лима  д=0,55 мм, 14/14 цм.         

  хоризонтални m 21   

  вертикални  m 7   

9.2. 
Набавка и уградња прозорских солбанака од поцинкованог 
лима  дебљине д=0,55мм, развијене ширине  30 цм. m 3,5   

9.3. 
Опшивање димњака поцинкованим лимом   дебљине 
д=0,55мм , развијене ширине 50 цм. 

ком 1,0   

  УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ       

X ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ          

10.1. 
Израда хидроизолације на подовима објекта, кондором -5 и 
битулитом.Кондор у купатилу повити 20 цм уз зид. m² 30   

  СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       

XI МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ    

11.1. 
Набавка материјала и бојење зидова и плафона поликолором  
у боји по избору инвеститора, уз два премаза уз претходно  
глетовање и шмирглање зидова и плафона у објекту. 

m² 130   

  СВЕГА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ     

XII ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ          

12,1 

Набавка материјала и израда "демит" фасаде на комплетном 
спрату објекта и дограђеном подрумском делу ,укључујући 
материјал : тврди стиропор д=8 цм , пвц мрежицу , 
лепак,типлове са завршном обрадом од акрилне фасаде у 
боји по жељи инвеститора. 

m² 96   

12,2 

Опшивање свих стреха стиродуром д=3 цм  уз претходну 
израду подграде од чамових летви 3/5цм.Стреху преко 
стиродура обрадити лепком, пвц мрежицом  и акрилном 
фасадом. 

m² 15   

12,3 
Набавка и уградња материјала-кулира за завршну обраду 
сокленог зида, у боји по избору инвеститора. 

m² 8,1   

  СВЕГА ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ          

XIII САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА          

13.1. 

Набавка и уграђивање WC шоље-тип "балтик" комплет са 
шкољком од белог фајанса , пластичним поклопцем, 
нискоетажним бешумним испирачем, исплавном пластичном 
цеви 5/4 потезним конопцем са хватаљком, држачем 
тоалетног папира и сав остали материјал за уграђивање. 

ком. 1   
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13.2. 

Набавка и уградња зидног умиваоника од фајанса величине 
55/42 см, са сифоном ланчићем и чепом.Позиција обухвата 
сав неопходан прибор за монтажу , огледало са етажером , и 
држач за пешкир, као и зидну батерију за хладну и топлу 
воду.За све готов обрачун по комаду. 

ком. 1   

13.3. 
Набавка и уградња електричног бојлера , запремине 50л , са 
панцир цревом за спој са мрежом , и свим потребним 
прибором за монтажу. 

ком. 1   

13.4. 

Набавка комплет (туш каде и туш кабине) R90 са свим 
потребним елементима за уградњу. Позиција обухвата 
укључивање одводне цеви каде у систем канализације и 
уградњу зидне туш батерије. 

ком. 1   

13.5. 
Набавка и уградња кухињске дводелне судопере  , са 
сифоном за прикључак на канализациону мрежу.Позиција 
обухвата и уградњу зидне батерије за топлу и хладну воду. 

ком. 1   

  СВЕГА САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА             

XIV ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ    

14.1. 

Позиција обухвата комплетно све радове, ископ ровова у 
терену за водоводне и канализационе цеви, набавку и 
уградњу песка испод и око цеви, набавку транспорт и 
монтажу   водоводних цеви за водоводну мрежу топле и 
хладне воде у мокром чвору и кухињи, са свим фазонским 
комадима, спојним материјалом и изолацијом око цеви и 
канализационих цеви за унутрашњи ( развод у кухињи и 
купатилу ) и спољашњи развод са свим фазонским комадима 
и спојним материјалом.            

4%      

XV ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ         

15.1. 

Набавка и уградња свих неопходних елемената за израду 
електричне инсталације у дограђеном делу објекта-
комплетан кабловски развод, електрично осветљење извести 
плафонским и зидним арматурама комплет са сијалицама , 
утикачка места , прекидачи , све потребне елементе  урадити 
према важећим техничким прописима и нормативима за ову 
врсту радова.Позиција обухвата комплетну израду 
електричне инсталације . 

6%      

XVI 
РАДОВИ ЗА ПРИКЉУЧКЕ НА ВОДОВОДНУ, 
КАНАЛИЗАЦИОНУ И ЕЛЕКТРО МРЕЖУ    

        

16,1 
Набавка материјала и изградња септичке јаме, капацитета 
2м³, и свим неопходним радовима за прикључак 
канализационе мреже из објекта. 

паушал 1   

16,2 
Прикључак на водоводну линију са свим неопходним 
радовима 

паушал 1   

16,3 
Прикључак на електро-енергетску мрежу са свим 
неопходним радовима 

паушал 1   

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А  

I ЗЕМЉАНИ   РАДОВИ        

II БЕТОНСКИ  РАДОВИ        

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ         

IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ         
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V ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ         

VI СТОЛАРСКИ РАДОВИ         

VII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ         

VIII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ         

IX ЛИМАРСКИ РАДОВИ         

X ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ         

XI МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ         

XII ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ         

XIII САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА         

          

XIV ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ        

XV ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ        

XVI РАЗНИ РАДОВИ       
         

 
 

3. Санација и адаптација куће Димитрија Млађовића 
из Жеровнице 

 
Опис ј.мере  количина    

Припремни радови  

Демонтажа кровног покривача и целокупне кровне конструкције 
са утоваром и одвозом на претходно одређену локацију.  m2 110   

  
Тесарски радови  

Набавка, транспорт и уградња резане дрвене грађе и формирање 
кровне конструкције (венчаница, столице, рогови) m3 5   

Набавка, транспорт и уградња летви 3х5сm. m 600   
  

Кровопокривачки радови  

Набавка, транспорт и уградња фалцованог цепа за формирање 
кровног покривача ком 2500   

Набавка, транспорт и уградња самара у продужном малтеру. ком 100   
Набавка, транспорт и уградња Ригипс табли за опшивање стрехе 
и плафона терасе објекта. m2 44   

  
Лимарски радови  

Набавка, транспорт и уградња хоризонталних олука од 
поцинкованог лима са свим пратећим елементима позиције. m 46   

Набавка, транспорт и уградња вертикалних олука од 
поцинкованог лима са свим пратећим елементима позиције. m 20   
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Армирано-бетонски радови  

Набавка, транспорт и уградња бетона МB 25 за израду стубова и 
серклажа објекта ради конструктивног укрућења објекта. Израда 
АБ елемената са свим армирачким позицијама и израдом 
адекватне оплате. m3 5,5   

  
Зидарски радови  

Набавка, транспорт и уградња вентилационих блокова у 
адекватном малтеру са свим пратећим елементима позиције за 
израду димњачног канала. ком 30   

  
 

 
 

4. санација и адаптација куће Драгана Милојевића  
из Житковца 

 
  Опис ј.мере  количина    

1 Припремни радови  

1.1 

Демонтажа кровног покривача и целокупне кровне 
конструкције са утоваром и одвозом на претходно 
одређену локацију.  m2 120   

1.2 
Демонтажа старих и нефункционалних прозора и улазних 
врата са складиштем у непосредној близини објекта. m2 15,50   

  
2 Тесарски радови  

2.1 

Набавка, транспорт и уградња резане дрвене грађе и 
формирање кровне конструкције (венчаница, столице, 
рогови) m3 4,5   

2.2 Набавка, транспорт и уградња летви 3х5сm. m 500   
  

3 Кровопокривачки радови  

3.1 
Набавка, транспорт и уградња фалцованог цепа за 
формирање кровног покривача ком 1950   

3.2 
Набавка, транспорт и уградња самара у продужном 
малтеру. ком 40   

  
4 Лимарски радови  

4.1 

Набавка, транспорт и уградња хоризонталних олука од 
поцинкованог лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 20   

4.2 

Набавка, транспорт и уградња вертикалних олука од 
поцинкованог лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 16   
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4.3 
Набавка, транспорт и уградња ветар лајсни за опшивање 
бочних косина двоводног крова. m 24   

  
5 Столарски радови  

5.1 Набавка, транспорт и уградња РVC прозора дим. 
140х140сm. ком 2   

5.2 
Набавка, транспорт и уградња РVC прозора дим. 
120х120сm. ком 2   

5.3 
Набавка, транспорт и уградња РVC прозора дим. 
90х60сm. ком 2   

5.4 
Набавка, транспорт и уградња РVC балконских врата 
дим. 210х90сm. ком 2   

5.5 Набавка, транспорт и уградња РVC улазних врата дим. 
205х145сm. ком 1   

  
6 Инсталатерски радови  

6.1 
Набавка, транспорт и уградња санитарних елемената за 
купатило: 

    

 Туш кабина 90х90 ком 1   
 Лавабо са славином ком 1   
 WC шоља - комплет ком 1   
 Бојлер 80L ком 1   

  

7 Керамичарски радови  

7.1 

Набавка, транспорт и уградња керамичких подних 
плочица. m2 5   

7.2 

Набавка, транспорт и уградња керамичких зидних 
плочица. m2 22   

  
 

 
 

5. санација и адаптација куће Живорада Милутиновића из Жеровнице 

 
  Опис ј.мере  количина    

1 Армирано-бетонски радови  

1.1 
Набавка, транспорт и уградња бетона МB 25 у 
одговарајућој оплати са пројектованим армирањем за 
израду тротоара и степеништа објекта. m3 3   

  
3 Инсталатерски радови  

3.1 
Набавка, транспорт и уградња санитарних елемената за 
купатило: 

    

 Туш кабина 90х90 ком 1   
 Лавабо са славином ком 1   
 WC шоља - комплет ком 1   
 Бојлер 80L ком 1   

  
4 Керамичарски радови  



Општина Звечан - Конкурсна документација за јавну набавку  број 09-О/2020  13/ 67 
 

4.1 

Набавка, транспорт и уградња керамичких подних 
плочица. m2 5   

4.2 

Набавка, транспорт и уградња керамичких зидних 
плочица. m2 22   

  
6 Фасадерски радови  

6.1 
Комплетна позициона израда ,,Демит“ фасаде за 
комплетан објекат. m2 220   

  
   

 
6. Санација и адаптација куће Зорана Милутиновића  

из Дољана 
 

  Опис ј.мере  количина    

1 Припремни радови  

1.1 

Демонтажа кровног покривача и целокупне кровне 
конструкције са утоваром и одвозом на претходно 
одређену локацију.  m2 110   

  
2 Тесарски радови  

2.1 

Набавка, транспорт и уградња резане дрвене грађе и 
формирање кровне конструкције (венчаница, столице, 
рогови) m3 5   

2.2 Набавка, транспорт и уградња летви 3х5сm. m 600   
  

3 Кровопокривачки радови  

3.1 
Набавка, транспорт и уградња фалцованог цепа за 
формирање кровног покривача ком 2500   

3.2 
Набавка, транспорт и уградња самара у продужном 
малтеру. ком 100   

  
4 Лимарски радови  

4.1 

Набавка, транспорт и уградња хоризонталних олука од 
поцинкованог лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 44   

4.2 

Набавка, транспорт и уградња вертикалних олука од 
поцинкованог лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 20   

  
5 Армирано-бетонски радови  

5.1 

Набавка, транспорт и уградња бетона МB 25 за израду 
стубова и серклажа објекта ради конструктивног 
укрућења објекта. Израда АБ елемената са свим 
армирачким позицијама и израдом адекватне оплате. m3 5,5   

  
  

6 Фасадерски радови  

6.1 
Комплетна позициона израда ,,Демит“ фасаде за 
комплетан објекат m2 110   
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7.  Санација и адаптација куће Момчила Виријевића  

из Бањске 
 

  Опис ј.мере  количина    

1 Припремни радови  

1.1 
Демонтажа старих и нефункционалних прозора и улазних 
врата са складиштем у непосредној близини објекта. m2 15,50   

  
5 Столарски радови  

5.1 Набавка, транспорт и уградња РVC прозора дим. 
150х150сm. ком 6   

5.2 
Набавка, транспорт и уградња РVC прозора дим. 
40х40сm. ком 2   

5.3 
Набавка, транспорт и уградња РVC прозора дим. 
140х140сm. ком 1   

5.4 
Набавка, транспорт и уградња РVC улазних врата 
дим. 210х90сm. ком 1   

  

7 Подополагачки радови  

7.1 

Набавка, транспорт и уградња керамичких подних 
плочица. m2 15   

7.2 

Набавка, транспорт и уградња ламината за под дневног 
боравака. m2 22   

  
  

 

8. Санација и адаптација куће Наташе Радојковић  
из Србовца 

 
  Опис ј.мере  количина    

1 Припремни радови  

1.1 

Демонтажа кровног покривача и целокупне кровне 
конструкције са утоваром и одвозом на претходно 
одређену локацију.  m2 110   

1.2 
Демонтажа старих и нефункционалних прозора и улазних 
врата са складиштем у непосредној близини објекта. m2 16   

  
2 Тесарски радови  

2.1 

Набавка, транспорт и уградња резане дрвене грађе и 
формирање кровне конструкције (венчаница, столице, 
рогови) m3 6   

2.2 Набавка, транспорт и уградња летви 3х5сm. m 700   
  

3 Кровопокривачки радови  

3.1 
Набавка, транспорт и уградња фалцованог цепа за 
формирање кровног покривача ком 2500   
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3.2 
Набавка, транспорт и уградња самара у продужном 
малтеру. ком 100   

  
4 Лимарски радови  

4.1 

Набавка, транспорт и уградња хоризонталних олука од 
поцинкованог лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 42   

4.2 

Набавка, транспорт и уградња вертикалних олука од 
поцинкованог лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 20   

  
5 Столарски радови  

5.1 Набавка, транспорт и уградња РVC прозора дим. 
140х140сm. ком 5   

5.2 
Набавка, транспорт и уградња РVC прозора дим. 
80х80сm. ком 3   

5.3 
Набавка, транспорт и уградња РVC улазних врата дим. 
205х140сm. ком 1   

  
6 Инсталатерски радови  

6.1 

Набавка, транспорт и уградња санитарних елемената за 
купатило: 

    

Туш кабина 90х90 ком 1   
Лавабо са славином ком 1   
WC шоља - комплет ком 1   
Бојлер 80L ком 1   

6.2 Комплетна замена дотрајалих и нефункционалних 
водоводних и канализационих инсталација објекта. 

пауша
л /   

  
7 Керамичарски радови  

7.1 

Набавка, транспорт и уградња керамичких подних 
плочица. m2 5   

7.2 

Набавка, транспорт и уградња керамичких зидних 
плочица. m2 22   

  
8 Бетонски радови  

8.1 

Набавка, транспорт и уградња бетона МB 25 за израду 
тротоара око објекта са свим пратећим елементима 
дренажних радова. m3 3,6   

8.2 

Набавка, транспорт и уградња бетона МB 25 за санацију 
степеништа објекта. m3 2   

 

Набавка, транспорт и уградња продужног малтера за 
малтерисање свих унутрашњих зидова објекта. m2 170   

  
9 Фасадерски радови  

9.1 
Комплетна позициона израда ,,Демит“ фасаде за 
комплетан објекат m2 110   

  
10 Подополагачки радови  
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10.1 
Набавка, транспорт и уградња ламината за под свих 
унутрашњих просторија објекта. m2 82   

  
  

 

9. Санација и адаптација кућe Савке Милошевић 
из Матице 

 
  Опис ј.мере  количина    

1 Припремни радови  

1.1 

Демонтажа кровног покривача и целокупне кровне 
конструкције са утоваром и одвозом на претходно 
одређену локацију.  m2 120   

1.2 
Демонтажа старих и нефункционалних прозора и улазних 
врата са складиштем у непосредној близини објекта. m2 15,50   

  
2 Тесарски радови  

2.1 

Набавка, транспорт и уградња резане дрвене грађе и 
формирање кровне конструкције (венчаница, столице, 
рогови) m3 6   

2.2 Набавка, транспорт и уградња летви 3х5сm. m 700   
  

3 Кровопокривачки радови  

3.1 
Набавка, транспорт и уградња фалцованог цепа за 
формирање кровног покривача ком 2500   

3.2 
Набавка, транспорт и уградња самара у продужном 
малтеру. ком 100   

  
4 Лимарски радови  

4.1 

Набавка, транспорт и уградња хоризонталних олука од 
поцинкованог лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 20   

4.2 

Набавка, транспорт и уградња вертикалних олука од 
поцинкованог лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 24   

  
5 Столарски радови  

5.1 Набавка, транспорт и уградња РVC прозора дим. 
140х140сm. ком 3   

5.2 
Набавка, транспорт и уградња РVC прозора дим. 
80х145сm. ком 1   

5.3 
Набавка, транспорт и уградња РVC балконских врата 
дим. 205х85сm. ком 1   

5.4 Набавка, транспорт и уградња РVC улазних врата дим. 
205х140сm. ком 1   

  
6 Инсталатерски радови  

6.1 Набавка, транспорт и уградња санитарних елемената за 
купатило: 

    

 Туш кабина 90х90 ком 1   
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 Лавабо са славином ком 1   
 WC шоља - комплет ком 1   
 Бојлер 80L ком 1   

  
7 Керамичарски радови  

7.1 

Набавка, транспорт и уградња керамичких подних 
плочица. m2 5   

7.2 

Набавка, транспорт и уградња керамичких зидних 
плочица. m2 22   

  
8 Бетонски радови  

8.1 

Набавка, транспорт и уградња бетона МB 25 за израду 
тротоара око објекта са свим пратећим елементима 
дренажних радова. m3 3.6   

8.2 

Набавка, транспорт и уградња бетона МB 25 за санацију 
степеништа објекта. m3 2   

 

Набавка, транспорт и уградња продужног малтера за 
малтерисање свих унутрашњих зидова објекта. m2 170   

  
9 Фасадерски радови  

9.1 
Комплетна позициона израда ,,Демит“ фасаде за 
комплетан објекат m2 210   

  
10 Подополагачки радови  

10.1 
Набавка, транспорт и уградња ламината за под дневног 
боравака и свих просторија спрата објекта. m2 82   

  
 

 
 

10. Санација и адаптација куће Тодора Млађовића  
из Жеровнице 

 

  Опис ј.мере  количина  ј.цена укупно  

1 Зидарски радови  

1.1 
Набавка, транспорт и уградња гитер 
блокова у адекватном малтеру за израду 
унутрашњих преградних зидова m2 80   

Укупно:  
2 Столарски радови  

2.1 Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 140х140сm. ком 4   

2.2 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 80х60сm. ком 1   

2.3 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
улазних врата дим. 220х140сm. ком 1   

2.4 

Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих дупло шперованих врата 
дим. 205х90 ком 4   

Укупно:  
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3 Инсталатерски радови  

3.1 
Набавка, транспорт и уградња 
санитарних елемената за купатило: 

    

 Туш кабина 90х90 ком 1   
 Лавабо са славином ком 1   
 WC шоља - комплет ком 1   
 Бојлер 80L ком 1   

Укупно:  
4 Керамичарски радови  

4.1 

Набавка, транспорт и уградња 
керамичких подних плочица. m2 5   

4.2 

Набавка, транспорт и уградња 
керамичких зидних плочица. m2 22   

  
5 Бетонски радови  

5.1 

Набавка, транспорт и уградња бетона 
МB 25 у одговарајућој оплати за израду 
терасе и степеништа објекта. m3 3   

 

 
     

5.2 

Набавка, транспорт и уградња 
продужног малтера за малтерисање свих 
унутрашњих зидова објекта. m2 170   

  
6 Фасадерски радови  

6.1 
Комплетна позициона израда ,,Демит“ 
фасаде за комплетан објекат. m2 190   

  
7 Подополагачки радови  

7.1 

Набавка, транспорт и уградња ламината 
за под дневног боравака и свих 
просторија спрата објекта. m2 60   

  
8 Електро радови  

8.1 

Комплетна позициона израда електо 
инсталација за спрат предметног објекта  

пауша
л /   

  

 
 

11. Изградња стамбеног објекта Бојана Краговића  
из Жеровнице 
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ПРИЛОГ 2. – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

(из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, у даљем 
тексту: Закон) 

  
         А- Обавезни услови понуђача из чл. 75. став 1.Закона су: 
        1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
        2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 
        3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.4 ЗЈН.) 
        4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштите животне средине и нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.ЗЈН.); 
           
  
        Б- Додатни услови из чл. 76. Закона су: 
             Понуђач мора да испуњава и следеће додатне услове: 
        1. да има неопходан финансијски капацитет, односно да је понуђач у свакој од 
предходне три пословне године (2016, 2017 и 2018) имао приходе од радова најмање у износу 
од 6.000.000,00 динара, на годишњем нивоу и да понуђач није био у блокади у последњих 
месец дана; 
        2. да има неопходан пословни капацитет, односно да је понуђач у предходне три године 
изводио радове у области нискоградње  најмање три пројекта, као и да располаже довољним 
техничким капацитетом, односно да располаже са: један камион носивости до 10 тона. 
        3. да располаже довољним кадровским капацитетом, минимум 10 запослених односно 
радно ангажованих лица од чега један дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 410 
( одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова 
на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње) који су радно ангажовани по 
основу уговора о раду на неодређено време или уговора о раду на одређено време у тренутку 
подношења понуде односно уговора о радном ангажовању ван радног односа (уговор о 
обављању привремених и повремених послова, уговор о делу). 
        4. да понуди средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и за квалитет 
изградње. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ц.- Доказивање испуњености услова 
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             - Обавезни услови 
         Испуњеност услова из члана 75. став 1.Закона понуђач доказује достављањем следећих 
доказа: 
        1. извода из регистра надлежног органа; 
        2. извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова; 
        3. потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да није изречена поменута мера; 
        4. уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе о измиреним обавезама локалних 
јавних прихода; 
        5. важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 
органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима. 
        Понуђач није дужан  да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа и да наведе који су то докази и интернет страницу. 
 
         - Додатни услови     
    Испуњеност додатних услова из члана 76 Закона понуђач доказује достављањем следећих 
доказа, и то: 
        1.  биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за предходне три 
пословне године, или Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције за 
привредне регистре (образац БОН –ЈН) и потврда НБС о броју дана неликвидности; 
        2.   за пословни капацитет: 

- Понуђач мора да достави: 
а) Фотокопије најмање три окончане ситуације за реализоване пројекте, 
б) Валидне фотокопије саобраћајних дозвола за сва возила која се региструју, као и 
пописну листу или књиговодствену картицу основног средства и за опрему која се не 
региструје. Доказ о власништву може бити и уговор о набавци или рачун за опрему 
набављену током 2017.и 2018. године. 

        3.   за кадровски капацитет:  
         - доставити Копије радних књижица, уговора и пријаву здравственог осигурања/пензионог 

осигурања (М-3А или МА образац), односно у случају да је са запосленим закључен 
уговор о обављању привремених и повремених послова или уговор о делу, доставити 
копију уговора). За дипломираног инжењера грађевине са лиценцом 410 доставити 
фотокопију лиценце и потврду ИКС да је иста важећа. 

     

       4.   за средства финансијског обезбеђења: 
За озбиљност понуде бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити прописно оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено 
и оверено менично овлашћење – писмо за озбиљност понуде, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда (средство 
обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде). 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 
благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 
средство обезбеђења за добро извршење посла. 
Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем а на писмени захтев понуђача. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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Понуђач се обавезује да преда наручиоцу, при потписивању уговора, средство 
финансијског обезбеђења добро извршење посла, и то бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
прописно оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење за добро извршење посла, са 
клаузулама безусловна и платива на први позив и без права на приговор у висини од 15 % од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да 
важи још 30 дана од дана истека рока за коначно извршење посла. 

Наручилац ће уновчити меницу случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и датом понудом. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  

ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број 
......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
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1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач 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) ЗЈН); 

4) Понуђач 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
......................[навести све додатне услове дефинисане конкурсном документацијом]. 

 
 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из 
групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
 
 
 
 
 

 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 
следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број 
......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
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3) 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) 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОГ 3. – УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
  

1. Језик понуде 
        Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском 
језику. 
 

2. Садржина понуде 
         Понуда мора да садржи и све податке, прилоге и обрасце како је Наручилац тражио, у 
складу са Законом и  кoнкурсном  документацијом. 
        Понуда се доставља, поштом или лично преко писарнице, у писаном облику, у једном 
примерку, на обрасцу из конкурсне документације, у затвореној и запечаћеној коверти, на 
адресу Наручиоца: Општина Звечан, улица Краља Милутина број 5, 38227 Звечан, 
канцеларија број 14. Коверат са понудом  на предњој страни мора имати текст: „Понуда – не 
отварај“, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, адреса и број телефона 
понуђача. 
        У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 
на начин који је предвиђен за подношење понуде. 
 

3. Упуство за попуњавање обрасца понуде 
         Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, мора бити јасна и 
недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и 
потписом овлашћеног лица. Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. 
Свака исправка мора бити оверена печатом и потписом понуђача. Понуђач може да поднесе 
само једну понуду, и не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач. 
Када понуду подноси група понуђача, податке и обрасце попуњава, потписује и оверава 
понуђач из групе понуђача који има писмено  и оверено овлашћење испред групе понуђача. 
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4. Понуда са варијантама није дозвољена. 

 
5. Понуда са подизвођачем 

 
        Понуђач је обавезан  да у обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично 
поверити подизвођачу.  
Aкo понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан 
је да наведе назив подизвођача  са свим траженим подацима,  на обрасцу учешћа подизвођача, 
и да наведе у понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који 
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко поизвођача. 
        Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачка 1. до 5. Закона, на начин како је чланом 77. Закона одређено, док доказе о 
испуњености услова из члана 76. Закона није дужан да достави. 
        Понуђач  не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном  
наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор. 
  

 
 
 

6. Заједничка понуда 
        Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда. Саставни део понуде је 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке. 
        Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 5. 
Закона, што доказује  достављањем доказа из члана 77. Закона, а додатне услове из члана 76. 
Закона испуњавају заједно. 
  
 

7. Цена, валута и услови плаћања 
        Понуда мора да садржи цену свих радова који су предмет уговора. Цена у понуди се 
исказује у динарима. Цена је фиксна и не може се мењати. Понуда мора такође да садржи 
услове и начин плаћања: аванса и  привремених ситуацијама оверених од стране стручног 
надзора, у року који одреди понуђач који не може бити краћи од 30 дана. Окончана ситуација 
мора износити 5% од уговорене вредности и има се платити по примопредаји објекта у истом 
року као и привремене ситуације. 
 

8. Средства финансијског обезбеђења 
Понуђач је дужан да понуди и достави средства финансијског обезбеђења у складу са 

конкурсном документацијом. Понуђач који закључи уговор  дужан је да у року од 15. дана 
достави Наручиоцу средства обезбеђења, наплатива на први позив, за озбиљност понуде, за 
аванс, квалитет изградње и отклањање недостатака, на износе и  са роком важности као тачки 4. 
додатних услова. Страна банка која издаје гаранције понуђачу, та банка мора имати ИБЦА 
рејтинг АА. 
 

9. Рок за изградњу и санацију  
        Рок за изградњу и санацију понуђач наводи у понуди и рачуна се у календарским данима, 
од дана увођења у посао. Минимални рок је 10, а максимални 15 календарских дана. Понуђач је 
дужан да достави динамички план изградње објекта.  
  

10. Рок важења понуде 
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        Рок важења понуда је 30 дана од дана отварања понуда. Наручилац може, у случају истека 
рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења 
понуде. 
        Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

11. Комуникација у поступку 
 

        Понуђач може у писменом облику, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуда, на адресу Наручиоца, тражити од њега додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде. 
        Наручилац може да 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, сходно члану 93. Закона. 
  

12. Критеријум за доделу уговора 
 

Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности – помоћ у грађевинском 
материјалу за санацију и доградњу објекта стамбено угрожене породице Душана 
Радовановића из Звечана-општина Звечан. Шифра из општег речника набавке: 44110000-
4, грађевински материјали, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 бр401-00-
0159/2020-04 од 06.03.2020. године, број ЈН 38-М/2019, донеће се применом критеријума 
најнижа понуђена цена. 

 
 12.1. Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у у 
ситуацијама када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 
Уколико се у избору најповољније понуде појаве две или више понуда са једнаким бројем 
пондера, понуда са најнижом ценом сматраће се као најповољнија. 
  

13. Подношење понуда 
 

         Понуду могу поднети сва заинтересована лица који испуњавају услове предвиђене чланом 
75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,14/15,68/15), с тим што 
уз понуду достављају доказе о испуњености услова из тог члана на начин прописан у члану 77. 
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,14/15,68/15). 
Понуда мора бити припремљена у складу са овим јавним позивом и конкурсном 
документацијом за јавну набавку радова - помоћ у грађевинском материјалу за санацију и 
доградњу објекта стамбено угрожене породице Душана Радовановића из Звечана-
општина Звечан. Шифра из општег речника набавке: 44110000-4, грађевински 
материјали, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 бр401-00-0159/2020-04 од 
06.03.2020. године, број ЈН 38-М/2019. 

 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 

Потребно је да сви документи поднети у понуди, буду повезани траком у целини и запечаћени 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстранити или заменити појединачни листови, односно 
прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
Понуда се  подноси искључиво на преузетом обрасцу из конкурсне документације, непосредно 
(лично) или путем поште и доставља се, са свим потребним прилозима, у назначеном року, у 
затвореној коверти на адресу наручиоца: Општина Звечан, улица Краља Милутина број 5, 
38227 Звечан, канцеларија број 14. Коверат са понудом мора имати ознаку "ПОНУДА - НЕ 
ОТВАРАТИ", а на полеђини назив понуђача и адресу. На коверти се мора назначити предмет 
јавне набавке на коју се понуда односи.  
 Понуда и документација приложена уз понуду морају бити на српском  језику. 
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 Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања обавештења о покретању    
поступка на порталу јавних набавки, на начин предвиђен Законом о јавним  набавкама, 
("Службени гласник РС", бр. 124/12,14/15,68/15), благовременим ће се сматрати све понуде које 
стигну  на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, 28.01.2020. године до 
12:00 часова укључујући и понуде послате поштом.  
 

 
14. Отварање понуда 

       Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија у седишту наручиоца у згради општине 
Звечан, улица Краља Милутина број 5 у сали Скупштине на првом спрату, односно последњег 
дана рока за подношење понуда 28.01.2020. године у 13,30 часова. Пре почетка поступка 
јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања 
понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

  
 
 

15. Заштита права понуђача 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.  
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено, уз уплату прописане таксе 
на рачун број: 840-742221843-57.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се блоговременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда. После доношења 
одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 
права је десет дана од дана пријема одлуке. На достављање захтева за заштиту права сходно се 
примењују одредбе о начинудостављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. Закона о јавним 
набавкама. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.  
 

15. Рoк за закључење уговора 
 

Наручилац ће позвати понуђача коме је додељен уговор да приступи закључењу уговора у року 
од 7 (седам) дана од истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149.  Закона о 
јавним набавкама. У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да 
закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
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ПРИЛОГ 4.- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
   
Општи подаци о понуђачу: 
  
Назив и седиште: _________________________________________ 
  
Матични број: _______________ Пиб ______________________ 
  
Особа за контакт: _________________________________________ 
  
На основу позива за подношење понуда за набавку радова - помоћ у грађевинском 
материјалу за санацију и доградњу објекта стамбено угрожене породице Душана 
Радовановића из Звечана-општина Звечан. Шифра из општег речника набавке: 44110000-
4, грађевински материјали, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 бр401-00-
0159/2020-04 од 06.03.2020. године, број ЈН 38-М/2019, подносим: 

 
ПОНУДУ бр. ____________ од ___________. године 
Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне 
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
 

1. а) самостално              б) заједничка понуда         ц) са подизвођачем 
 

2. Цена: Укупна цена без пдв ____________________ динара, 
 

3. Рок за изградњу и санацију: ____ календарских дана од увођења у посао; (предвиђени 
рок изградње и санације 20 до 25 дана),  

 
4. Гарантни рок: за све радове у трајању од ___ (____) године, од дана         
      примопредаје радова; 
5. Важење понуде: 30 дана од дана отварања понуда; 

 
6. Аванс:  ______% од укупне вредности набавке. 

 
7. Прилози уз понуду: Уз понуду прилажемо све прилоге и доказе  тражене Конкурсном 

документацијом; 
  
Датум: ____________                                                                 Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                    _________________________ 
  
 
 
 
                                                            М.П. 
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1. ПРЕДМЕР РАДОВА 
за санацију и адаптацију куће Александра Миловановића  

из Бањске 

            

  Опис ј.мере  количина  ј.цена укупно  

1 Припремни радови  

1.1 

Демонтажа кровног покривача и 
целокупне кровне конструкције са 
утоваром и одвозом на претходно 
одређену локацију.  m2 120   

1.2 
Демонтажа старих и нефункционалних 
прозора и улазних врата са складиштем у 
непосредној близини објекта. m2 15,50   

Укупно:  
2 Тесарски радови  

2.1 

Набавка, транспорт и уградња резане 
дрвене грађе и формирање кровне 
конструкције (венчаница, столице, 
рогови) m3 6   

2.2 
Набавка, транспорт и уградња летви 
3х5сm. m 600   

2.3 
Набавка, транспорт и уградња Ригипс 
табли за опшивање стрехе бјекта. m2 46   

Укупно:  
3 Кровопокривачки радови  

3.1 
Набавка, транспорт и уградња 
фалцованог цепа за формирање кровног 
покривача ком 2700   

3.2 
Набавка, транспорт и уградња самара у 
продужном малтеру. ком 120   

Укупно:  
4 Лимарски радови  

4.1 

Набавка, транспорт и уградња 
хоризонталних олука од поцинкованог 
лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 46   

4.2 
Набавка, транспорт и уградња 
вертикалних олука од поцинкованог лима 
са свим пратећим елементима позиције. m 16   

Укупно:  
5 Столарски радови  

5.1 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 120х120сm. ком 2   

5.2 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 135х120сm. ком 2   

5.3 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
улазних врата дим. 205х145сm. ком 1   

Укупно:  
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6 Подополагачки радови  

6.1 
Набавка, транспорт и уградња ламината 
за под дневног боравака. 

m2 16   
Укупно:  

7 Бетонски радови  

7.1 

Набавка, транспорт и уградња бетона МB 
25 за израду тротоара око објекта са свим 
пратећим елементима дренажних радова. m3 3   

Укупно:  

 СВЕГА (Дин):       
 
 
 

2. ПРЕДМЕР РАДОВА                                                        
ЗА ИЗГРАДЊУ ИНДИВИДУАЛНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА БЛАГОЈКУ 

АРСЕНИЈЕВИЋ ИЗ БРЕСНИЦЕ ДИМЕНЗИЈА 9,5х4m 

     
  ОПИС   РАДОВА  ј.мере кол. ј.цена укупно 

I ЗЕМЉАНИ   РАДОВИ         

1.1. 

Ручни ископ земље и наноса V и VI  
категорије , са одбацивањем ископаног 
материјала на страну, за израду темељне 
траке  за доградњу  објекта. 

m³ 10,0 1.200,00     12.000,00      

1.2. 

Набавка и уградња гранулисаног 
шљунка за израду тампон слоја 
просечне дебљине 20цм , испод подова , 
за испуну сокле,  темеља и тротоара око 
објекта , са набијањем до одговарајуће 
стишљивости. 

m³ 16,0 2.400,00     38.400,00      

  СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ        50.400,00      

II БЕТОНСКИ  РАДОВИ         

2.1. 

Набавка и уградња армираног бетона 
МБ30, за израду темеља, сокленог зида, 
стубова и серклажа, натпрозорника и 
надвратника у двостраној дашчаној 
оплати. У цену је урачуната арматура . 

m³ 14 16.000,00     224.000,00      

2,2 

Набавка и уградња бетона за 
бетонирање лако-армиране бетонске 
подне плоче , д=10 цм , бетоном МБ30, 
армиране мрежом Q 131 . 

m³ 3,80 16.000,00     60.800,00      
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2,3 

Изградња улазне партије са 
степеништем, као и бетонирање 
тротоара око објекта , ширине 0,6м , 
набијеним бетоном МБ30, дебљине 
д=10цм,  на припремљеној подлози  са 
пољима на сваких 2м , које требa залити 
битуменом. Пад тротоара одрадити тако 
да се вода одводи од објекта према 
зеленој површини. 

m³ 2,8 12.000,00     33.600,00      

2,4 

Набавка материјала и израда 
полумонтажне "Ферт" конструкције  
16+4цм. 

m² 38 3.000,00     114.000,00      

  СВЕГА БЕТОНСКИХ РАДОВА       432.400,00      

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ          

3.3. 

Набавка материјала и зидање обимних и 
преградних зидова, као и калканских 
зидова д=20 цм гитер блоковима у 
продужном малтеру. 

m² 95,0 3.000,00     285.000,00      

3.4. 

Зидање димњака од префабрикованих 
димњачких елемената (цеви, 
прикључци, димњачка капа, плашт). 

м 3,60 1.200,00     4.320,00      

3,5 

Набавка и уградња  материјала  за 
малтерисање унутрашњих и спољашњих  
зидова и плафона,  продужним малтером  
уз претходно прскање зидова цементним 
малтером 1:1 . 

m² 240,0 600,00     144.000,00      

  СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ       433.320,00      

IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ          

4,1 

Набавка материјала и израда дрвене 
двоводне кровне конструкције (уједно 
решити  надстрешницу  изнад улазних 
врата), од чамове грађе II класе. На 
местима ослонаца дрвених греда 
поставити слој Крабероида и греде 
анкеровати.Урадити све прописане 
тесарске везе кровних елемената и 
ојачања од флах гвожђа, котви, 
завртњева, кламфи и слично.  

m² 40,0 2.400,00     96.000,00      

  СВЕГА ТЕСАРСКИ РАДОВИ       96.000,00      

V ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ          

5.1. 
Набавка и уградња  фалцованог црепа за 
покривање кровне површине и 
надстрешнице изнад улазних врата. 

ком. 900 80,00      72.000,00      
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5.2. 

Набавка и уградња жљебника-самара  у 
продужном малтеру на кровној 
површини. 

ком. 30 100,00     3.000,00      

  УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ        75.000,00      

VI СТОЛАРСКИ РАДОВИ          

6.1. 

Набавка и монтажа улазних PVC  врата, 
димензија 90/210, са транспарентним 
елементима (стакленим пољима) ради 
пропуштања дневне светлоси у 
унутрашњост простора. 

ком. 1 26.000,00     26.000,00      

6.2. 

Набавка и монтажа унутрашњих 
дуплошперованих  врата са заштитом и 
фарбањем садолином у два слоја , са 
одговарајућим оковом и 
бравом.Димензије врата су 80/205 

ком. 2 7.500,00     15.000,00      

6.3. 

Набавка и монтажа унутрашњих 
дуплошперованих  врата са заштитом и 
фарбањем садолином у два слоја , са 
одговарајућим оковом и 
бравом.Димензије врата су 70/205 

ком. 1 7.000,00     7.000,00      

6,4 

Набавка и уградња PVC прозора, са 
вишекоморним системом  
профила,застакљеног "термопан" 
стаклом. Димензије прозора 140/130цм 

ком. 2 16.000,00     32.000,00      

6,5 

Набавка и уградња PVC прозора, са 
вишекоморним системом профила,   
застакљеног  "термопан" стаклом 
д=4мм. Димензије прозора 40/60цм 

ком. 1 7.000,00     7.000,00      

6,6 
Набавк и уградња дрвеног прозора за 
калкански зид. Димензија прозора 
70/90цм 

ком. 1 4.000,00     4.000,00      

  СВЕГА СТОЛАРСКИ РАДОВИ        91.000,00      

VII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ          

7.1. 

Набавка и уградња подних и зидних 
керамичких плочица на лепку у 
купатилу и у кухињи  , подних у 
ходнику, са израдом сокле  h=7 цм, боја, 
дезен и начин слагања по жељи 
инвеститора. 

        

  подне m² 10,2 2.200,00     22.440,00      

  
зидне -                                                           
кухиња h=0,8m ,купатило h=2,4 

m² 20,5 2.200,00     45.100,00      
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  СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ        67.540,00      

VIII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ          

8.1. 

Набавка и уградња ламината у 
просторијама дневног боравка и  
спаваће собе, д=6мм, са угаоним 
лајснама  висине по зиду 5 цм и израдом 
прагова између соба и предсобља. 

m² 22 1.680,00     36.960,00      

  СВЕГА ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ  36.960,00      

IX ЛИМАРСКИ РАДОВИ          

9.1. 

Набавка и постављање хоризонталних и 
вертикалних олука од поцинкованог 
лима  д=0,55 мм, 14/14 цм. 

        

  хоризонтални m 21 840,00     17.640,00      

  вертикални  m 7 840,00     5.880,00      

9.2. 

Набавка и уградња прозорских 
солбанака од поцинкованог лима  
дебљине д=0,55мм, развијене ширине  
30 цм. 

m 3,5 720,00     2.520,00      

9.3. 

Опшивање димњака поцинкованим 
лимом   дебљине д=0,55мм , развијене 
ширине 50 цм. 

ком 1,0 3.000,00     3.000,00      

  УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ  29.040,00      

X ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ          

10.1. 

Израда хидроизолације на подовима 
објекта, кондором -5 и 
битулитом.Кондор у купатилу повити 20 
цм уз зид. 

m² 30 600,00     18.000,00      

  СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  18.000,00      

XI МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ    

11.1. 

Набавка материјала и бојење зидова и 
плафона поликолором  у боји по избору 
инвеститора, уз два премаза уз 
претходно  глетовање и шмирглање 
зидова и плафона у објекту. 

m² 130 420,00     54.600,00      

  СВЕГА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ  54.600,00      

XII ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ          
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12,1 

Набавка материјала и израда "демит" 
фасаде на комплетном спрату објекта и 
дограђеном подрумском делу 
,укључујући материјал : тврди стиропор 
д=8 цм , пвц мрежицу , лепак,типлове са 
завршном обрадом од акрилне фасаде у 
боји по жељи инвеститора. 

m² 96 1.620,00     155.520,00      

12,2 

Опшивање свих стреха стиродуром д=3 
цм  уз претходну израду подграде од 
чамових летви 3/5цм.Стреху преко 
стиродура обрадити лепком, пвц 
мрежицом  и акрилном фасадом. 

m² 15 1.440,00     21.600,00      

12,3 
Набавка и уградња материјала-кулира за 
завршну обраду сокленог зида, у боји по 
избору инвеститора. 

m² 8,1 1.350,00     10.935,00      

  СВЕГА ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ      188.055,00      

XIII САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА          

13.1. 

Набавка и уграђивање WC шоље-тип 
"балтик" комплет са шкољком од белог 
фајанса , пластичним поклопцем, 
нискоетажним бешумним испирачем, 
исплавном пластичном цеви 5/4 
потезним конопцем са хватаљком, 
држачем тоалетног папира и сав остали 
материјал за уграђивање. 

ком. 1 7.000,00     7.000,00      

13.2. 

Набавка и уградња зидног умиваоника 
од фајанса величине 55/42 см, са 
сифоном ланчићем и чепом.Позиција 
обухвата сав неопходан прибор за 
монтажу , огледало са етажером , и 
држач за пешкир, као и зидну батерију 
за хладну и топлу воду.За све готов 
обрачун по комаду. 

ком. 1 7.000,00     7.000,00      

13.3. 

Набавка и уградња електричног бојлера , 
запремине 50л , са панцир цревом за 
спој са мрежом , и свим потребним 
прибором за монтажу. 

ком. 1 10.000,00     10.000,00      

13.4. 

Набавка комплет (туш каде и туш 
кабине) R90 са свим потребним 
елементима за уградњу. Позиција 
обухвата укључивање одводне цеви каде 
у систем канализације и уградњу зидне 
туш батерије. 

ком. 1 18.000,00     18.000,00      

13.5. 

Набавка и уградња кухињске дводелне 
судопере  , са сифоном за прикључак на 
канализациону мрежу.Позиција обухвата 
и уградњу зидне батерије за топлу и 
хладну воду. 

ком. 1 12.000,00     12.000,00      

  СВЕГА САНИТАРНА 
ГАЛАНТЕРИЈА  

      54.000,00      
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XIV ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ    

14.1. 

Позиција обухвата комплетно све 
радове, ископ ровова у терену за 
водоводне и канализационе цеви, 
набавку и уградњу песка испод и око 
цеви, набавку транспорт и монтажу   
водоводних цеви за водоводну мрежу 
топле и хладне воде у мокром чвору и 
кухињи, са свим фазонским комадима, 
спојним материјалом и изолацијом око 
цеви и канализационих цеви за 
унутрашњи ( развод у кухињи и 
купатилу ) и спољашњи развод са свим 
фазонским комадима и спојним 
материјалом.            

4%     59.753,60      

XV ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ          

15.1. 

Набавка и уградња свих неопходних 
елемената за израду електричне 
инсталације у дограђеном делу објекта-
комплетан кабловски развод, електрично 
осветљење извести плафонским и 
зидним арматурама комплет са 
сијалицама , утикачка места , прекидачи 
, све потребне елементе  урадити према 
важећим техничким прописима и 
нормативима за ову врсту 
радова.Позиција обухвата комплетну 
израду електричне инсталације . 

6%     89.630,40      

XVI 
РАДОВИ ЗА ПРИКЉУЧКЕ НА 
ВОДОВОДНУ, КАНАЛИЗАЦИОНУ И 
ЕЛЕКТРО МРЕЖУ    

        

16,1 

Набавка материјала и изградња септичке 
јаме, капацитета 2м³, и свим неопходним 
радовима за прикључак канализационе 
мреже из објекта. 

паушал 1 30.000,00     30.000,00      

16,2 
Прикључак на водоводну линију са свим 
неопходним радовима паушал 1 6.000,00     6.000,00      

16,3 
Прикључак на електро-енергетску 
мрежу са свим неопходним радовима паушал 1 6.000,00     6.000,00      

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А  

I ЗЕМЉАНИ   РАДОВИ       50.400,00      

II БЕТОНСКИ  РАДОВИ       432.400,00      
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III ЗИДАРСКИ РАДОВИ        433.320,00      

IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ        96.000,00      

V ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ        75.000,00      

VI СТОЛАРСКИ РАДОВИ        91.000,00      

VII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ        67.540,00      

VIII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ        36.960,00      

IX ЛИМАРСКИ РАДОВИ        29.040,00      

X ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ        18.000,00      

XI 
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ  

      54.600,00      

XII ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ        188.055,00      

XIII САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА        54.000,00      

        свега  1.626.315,00      

XIV ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

    4% 65.052,60 

XV ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ      6% 97.578,90      

XVI РАЗНИ РАДОВИ       42.000,00      

  С В Е Г А :   ( динара )       1.830.946,50      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ПРЕДМЕР РАДОВА 
за санацију и адаптацију куће Димитрија Млађовића 

из Жеровнице 

          

Опис ј.мере  количина  ј.цена укупно  

Припремни радови  
Демонтажа кровног покривача и целокупне 
кровне конструкције са утоваром и одвозом на 
претходно одређену локацију.  m2 110   

Укупно:  
Тесарски радови  
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Набавка, транспорт и уградња резане дрвене 
грађе и формирање кровне конструкције 
(венчаница, столице, рогови) m3 5   

Набавка, транспорт и уградња летви 3х5сm. m 600   
Укупно:  

Кровопокривачки радови  

Набавка, транспорт и уградња фалцованог 
цепа за формирање кровног покривача ком 2500   
Набавка, транспорт и уградња самара у 
продужном малтеру. ком 100   
Набавка, транспорт и уградња Ригипс табли за 
опшивање стрехе и плафона терасе објекта. m2 44   

Укупно:  
Лимарски радови  

Набавка, транспорт и уградња хоризонталних 
олука од поцинкованог лима са свим пратећим 
елементима позиције. m 46   

Набавка, транспорт и уградња вертикалних 
олука од поцинкованог лима са свим пратећим 
елементима позиције. m 20   

Укупно:  

  
Армирано-бетонски радови  

Набавка, транспорт и уградња бетона МB 25 за 
израду стубова и серклажа објекта ради 
конструктивног укрућења објекта. Израда АБ 
елемената са свим армирачким позицијама и 
израдом адекватне оплате. m3 5,5   

Укупно:  
Зидарски радови  

Набавка, транспорт и уградња вентилационих 
блокова у адекватном малтеру са свим 
пратећим елементима позиције за израду 
димњачног канала. ком 30   

Укупно:  

 СВЕГА (Дин):                           
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4. ПРЕДМЕР РАДОВА 
за санацију и адаптацију куће Драгана Милојевића  

из Житковца 

            

  Опис ј.мере  количина  ј.цена укупно  

1 Припремни радови  

1.1 

Демонтажа кровног покривача и 
целокупне кровне конструкције са 
утоваром и одвозом на претходно 
одређену локацију.  m2 120   

1.2 
Демонтажа старих и нефункционалних 
прозора и улазних врата са складиштем у 
непосредној близини објекта. m2 15,50   

Укупно:  
2 Тесарски радови  

2.1 

Набавка, транспорт и уградња резане 
дрвене грађе и формирање кровне 
конструкције (венчаница, столице, 
рогови) m3 4,5   

2.2 
Набавка, транспорт и уградња летви 
3х5сm. m 500   

Укупно:  
3 Кровопокривачки радови  

3.1 
Набавка, транспорт и уградња 
фалцованог цепа за формирање кровног 
покривача ком 1950   

3.2 
Набавка, транспорт и уградња самара у 
продужном малтеру. ком 40   

Укупно:  
4 Лимарски радови  

4.1 

Набавка, транспорт и уградња 
хоризонталних олука од поцинкованог 
лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 20   

4.2 
Набавка, транспорт и уградња 
вертикалних олука од поцинкованог лима 
са свим пратећим елементима позиције. m 16   

4.3 
Набавка, транспорт и уградња ветар 
лајсни за опшивање бочних косина 
двоводног крова. m 24   

Укупно:  
5 Столарски радови  

5.1 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 140х140сm. ком 2   

5.2 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 120х120сm. ком 2   

5.3 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 90х60сm. ком 2   

5.4 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
балконских врата ком 2   
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дим. 210х90сm. 

5.5 Набавка, транспорт и уградња РVC 
улазних врата дим. 205х145сm. ком 1   

Укупно:  
6 Инсталатерски радови  

6.1 
Набавка, транспорт и уградња 
санитарних елемената за купатило: 

    

 Туш кабина 90х90 ком 1   
 Лавабо са славином ком 1   
 WC шоља - комплет ком 1   
 Бојлер 80L ком 1   

Укупно:  

7 Керамичарски радови  

7.1 
Набавка, транспорт и уградња 
керамичких подних плочица. m2 5   

7.2 
Набавка, транспорт и уградња 
керамичких зидних плочица. m2 22   

Укупно:  

 СВЕГА (Дин):                            
 
 
 
 
 

5. ПРЕДМЕР РАДОВА 
за санацију и адаптацију куће Живорада Милутиновића  

из Жеровнице 

            

  Опис ј.мере  количина  ј.цена укупно  

1 Армирано-бетонски радови  

1.1 

Набавка, транспорт и уградња бетона 
МB 25 у одговарајућој оплати са 
пројектованим армирањем за израду 
тротоара и степеништа објекта. m3 3   

Укупно:  
3 Инсталатерски радови  

3.1 
Набавка, транспорт и уградња 
санитарних елемената за купатило: 

    

 Туш кабина 90х90 ком 1   
 Лавабо са славином ком 1   
 WC шоља - комплет ком 1   
 Бојлер 80L ком 1   

Укупно:  
4 Керамичарски радови  

4.1 
Набавка, транспорт и уградња 
керамичких подних плочица. m2 5   

4.2 Набавка, транспорт и уградња m2 22   
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керамичких зидних плочица. 

Укупно:  
6 Фасадерски радови  

6.1 
Комплетна позициона израда ,,Демит“ 
фасаде за комплетан објекат. m2 220   

Укупно:  

 СВЕГА (Дин):          
 
 
 

6. ПРЕДМЕР РАДОВА 
за санацију и адаптацију куће Зорана Милутиновића  

из Дољана 

            

  Опис ј.мере  количина  ј.цена укупно  

1 Припремни радови  

1.1 

Демонтажа кровног покривача и 
целокупне кровне конструкције са 
утоваром и одвозом на претходно 
одређену локацију.  m2 110   

Укупно:  
2 Тесарски радови  

2.1 

Набавка, транспорт и уградња резане 
дрвене грађе и формирање кровне 
конструкције (венчаница, столице, 
рогови) m3 5   

2.2 
Набавка, транспорт и уградња летви 
3х5сm. m 600   

Укупно:  
3 Кровопокривачки радови  

3.1 
Набавка, транспорт и уградња 
фалцованог цепа за формирање кровног 
покривача ком 2500   

3.2 
Набавка, транспорт и уградња самара у 
продужном малтеру. ком 100   

Укупно:  
4 Лимарски радови  

4.1 

Набавка, транспорт и уградња 
хоризонталних олука од поцинкованог 
лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 44   

4.2 

Набавка, транспорт и уградња 
вертикалних олука од поцинкованог 
лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 20   

Укупно:  
5 Армирано-бетонски радови  

5.1 

Набавка, транспорт и уградња бетона 
МB 25 за израду стубова и серклажа 
објекта ради конструктивног укрућења m3 5,5   
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објекта. Израда АБ елемената са свим 
армирачким позицијама и израдом 
адекватне оплате. 

Укупно:  

  
6 Фасадерски радови  

6.1 
Комплетна позициона израда ,,Демит“ 
фасаде за комплетан објекат m2 110   

Укупно:  

 СВЕГА (Дин):                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ПРЕДМЕР РАДОВА 
за санацију и адаптацију куће Момчила Виријевића  

из Бањске 

            

  Опис ј.мере  количина  ј.цена укупно  

1 Припремни радови  

1.1 
Демонтажа старих и нефункционалних 
прозора и улазних врата са складиштем 
у непосредној близини објекта. m2 15,50   

Укупно:  
5 Столарски радови  

5.1 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 150х150сm. ком 6   

5.2 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 40х40сm. ком 2   

5.3 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 140х140сm. ком 1   

5.4 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
улазних врата 
дим. 210х90сm. ком 1   

Укупно:  

7 Подополагачки радови  

7.1 
Набавка, транспорт и уградња 
керамичких подних плочица. m2 15   

7.2 
Набавка, транспорт и уградња ламината 
за под дневног боравака. m2 22   

Укупно:  

 СВЕГА (Дин):                            
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8. ПРЕДМЕР РАДОВА 
за санацију и адаптацију куће Наташе Радојковић  

из Србовца 

            

  Опис ј.мере  количина  ј.цена укупно  

1 Припремни радови  

1.1 

Демонтажа кровног покривача и 
целокупне кровне конструкције са 
утоваром и одвозом на претходно 
одређену локацију.  m2 110   

1.2 
Демонтажа старих и нефункционалних 
прозора и улазних врата са складиштем 
у непосредној близини објекта. m2 16   

Укупно:  
2 Тесарски радови  

2.1 

Набавка, транспорт и уградња резане 
дрвене грађе и формирање кровне 
конструкције (венчаница, столице, 
рогови) m3 6   

2.2 
Набавка, транспорт и уградња летви 
3х5сm. m 700   

Укупно:  
3 Кровопокривачки радови  

3.1 
Набавка, транспорт и уградња 
фалцованог цепа за формирање кровног 
покривача ком 2500   

3.2 
Набавка, транспорт и уградња самара у 
продужном малтеру. ком 100   

Укупно:  
4 Лимарски радови  

4.1 

Набавка, транспорт и уградња 
хоризонталних олука од поцинкованог 
лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 42   

4.2 

Набавка, транспорт и уградња 
вертикалних олука од поцинкованог 
лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 20   

Укупно:  
5 Столарски радови  

5.1 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 140х140сm. ком 5   

5.2 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 80х80сm. ком 3   

5.3 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
улазних врата дим. 205х140сm. ком 1   

Укупно:  
6 Инсталатерски радови  
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6.1 

Набавка, транспорт и уградња 
санитарних елемената за купатило: 

    

Туш кабина 90х90 ком 1   
Лавабо са славином ком 1   
WC шоља - комплет ком 1   
Бојлер 80L ком 1   

6.2 
Комплетна замена дотрајалих и 
нефункционалних водоводних и 
канализационих инсталација објекта. 

пауша
л /   

Укупно:  
7 Керамичарски радови  

7.1 
Набавка, транспорт и уградња 
керамичких подних плочица. m2 5   

7.2 
Набавка, транспорт и уградња 
керамичких зидних плочица. m2 22   

Укупно:  
8 Бетонски радови  

8.1 

Набавка, транспорт и уградња бетона 
МB 25 за израду тротоара око објекта са 
свим пратећим елементима дренажних 
радова. m3 3,6   

8.2 
Набавка, транспорт и уградња бетона 
МB 25 за санацију степеништа објекта. m3 2   

 

Набавка, транспорт и уградња 
продужног малтера за малтерисање свих 
унутрашњих зидова објекта. m2 170   

Укупно:  
9 Фасадерски радови  

9.1 
Комплетна позициона израда ,,Демит“ 
фасаде за комплетан објекат m2 110   

Укупно:  
10 Подополагачки радови  

10.
1 

Набавка, транспорт и уградња ламината 
за под свих унутрашњих просторија 
објекта. m2 82   

Укупно:  

 СВЕГА (Дин):                            
 
 
 

9. ПРЕДМЕР РАДОВА 
за санацију и адаптацију кућe Савке Милошевић 

из Матице 

            

  Опис ј.мере  количина  ј.цена укупно  

1 Припремни радови  

1.1 

Демонтажа кровног покривача и 
целокупне кровне конструкције са 
утоваром и одвозом на претходно 
одређену локацију.  m2 120   
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1.2 
Демонтажа старих и нефункционалних 
прозора и улазних врата са складиштем 
у непосредној близини објекта. m2 15,50   

Укупно:  
2 Тесарски радови  

2.1 

Набавка, транспорт и уградња резане 
дрвене грађе и формирање кровне 
конструкције (венчаница, столице, 
рогови) m3 6   

2.2 
Набавка, транспорт и уградња летви 
3х5сm. m 700   

Укупно:  
3 Кровопокривачки радови  

3.1 
Набавка, транспорт и уградња 
фалцованог цепа за формирање кровног 
покривача ком 2500   

3.2 
Набавка, транспорт и уградња самара у 
продужном малтеру. ком 100   

Укупно:  
4 Лимарски радови  

4.1 

Набавка, транспорт и уградња 
хоризонталних олука од поцинкованог 
лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 20   

4.2 

Набавка, транспорт и уградња 
вертикалних олука од поцинкованог 
лима са свим пратећим елементима 
позиције. m 24   

Укупно:  
5 Столарски радови  

5.1 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 140х140сm. ком 3   

5.2 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 80х145сm. ком 1   

5.3 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
балконских врата 
дим. 205х85сm. ком 1   

5.4 Набавка, транспорт и уградња РVC 
улазних врата дим. 205х140сm. ком 1   

Укупно:  
6 Инсталатерски радови  

6.1 
Набавка, транспорт и уградња 
санитарних елемената за купатило: 

    

 Туш кабина 90х90 ком 1   
 Лавабо са славином ком 1   
 WC шоља - комплет ком 1   
 Бојлер 80L ком 1   

Укупно:  
7 Керамичарски радови  

7.1 
Набавка, транспорт и уградња 
керамичких подних плочица. m2 5   
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7.2 
Набавка, транспорт и уградња 
керамичких зидних плочица. m2 22   

Укупно:  
8 Бетонски радови  

8.1 

Набавка, транспорт и уградња бетона 
МB 25 за израду тротоара око објекта са 
свим пратећим елементима дренажних 
радова. m3 3.6   

8.2 
Набавка, транспорт и уградња бетона 
МB 25 за санацију степеништа објекта. m3 2   

 

Набавка, транспорт и уградња 
продужног малтера за малтерисање свих 
унутрашњих зидова објекта. m2 170   

Укупно:  
9 Фасадерски радови  

9.1 
Комплетна позициона израда ,,Демит“ 
фасаде за комплетан објекат m2 210   

Укупно:  
10 Подополагачки радови  

10.
1 

Набавка, транспорт и уградња ламината 
за под дневног боравака и свих 
просторија спрата објекта. m2 82   

Укупно:  

 СВЕГА (Дин):                           
 
 
 

10. ПРЕДМЕР РАДОВА 
за санацију и адаптацију куће Тодора Млађовића  

из Жеровнице 

            

  Опис ј.мере  количина  ј.цена укупно  

1 Зидарски радови  

1.1 
Набавка, транспорт и уградња гитер 
блокова у адекватном малтеру за израду 
унутрашњих преградних зидова m2 80   

Укупно:  
2 Столарски радови  

2.1 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 140х140сm. ком 4   

2.2 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
прозора дим. 80х60сm. ком 1   

2.3 
Набавка, транспорт и уградња РVC 
улазних врата дим. 220х140сm. ком 1   

2.4 
Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих дупло шперованих врата 
дим. 205х90 ком 4   

Укупно:  
3 Инсталатерски радови  
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3.1 
Набавка, транспорт и уградња 
санитарних елемената за купатило: 

    

 Туш кабина 90х90 ком 1   
 Лавабо са славином ком 1   
 WC шоља - комплет ком 1   
 Бојлер 80L ком 1   

Укупно:  
4 Керамичарски радови  

4.1 
Набавка, транспорт и уградња 
керамичких подних плочица. m2 5   

4.2 
Набавка, транспорт и уградња 
керамичких зидних плочица. m2 22   

Укупно:  
5 Бетонски радови  

5.1 

Набавка, транспорт и уградња бетона 
МB 25 у одговарајућој оплати за израду 
терасе и степеништа објекта. m3 3   

 
 
     

5.2 

Набавка, транспорт и уградња 
продужног малтера за малтерисање свих 
унутрашњих зидова објекта. m2 170   

Укупно:  
6 Фасадерски радови  

6.1 
Комплетна позициона израда ,,Демит“ 
фасаде за комплетан објекат. m2 190   

Укупно:  
7 Подополагачки радови  

7.1 

Набавка, транспорт и уградња ламината 
за под дневног боравака и свих 
просторија спрата објекта. m2 60   

Укупно:  
8 Електро радови  

8.1 
Комплетна позициона израда електо 
инсталација за спрат предметног објекта  

пауша
л /   

Укупно:  

 СВЕГА (Дин):                           
 
 
 

11. ПРЕДМЕР РАДОВА 
за изградњу стамбеног објекта Бојана Краговића  

из Жеровнице 
 

  Опис ј.мере  количина  ј.цена укупно  

1. 
Израда пројектно-техничке 
документације на нивоу главног 
пројекта 

пауша
л 

      

2. Извођење грађевинско-занатских радова 
пауша

л 
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3. Прикључци на инфраструктурне водове 
пауша

л 
      

Укупно:     

 
 
 
 
 
 
 

12. ПРЕДМЕР РАДОВА 
за грађевински материјал за куће Вукосава Виријевића  

из Великог Рудара 

            

  Опис ј.мере  количина  ј.цена укупно  

1 Фалцовани цреп ком 2900   
2 Самари  ком 100   

  
СВЕГА (Дин):                           

 
 

13. ПРЕДМЕР  РАДОВА 

за санацију и адаптацију куће Љубодрага Ђорђевића из Великог Рудара  

 
             

р.б. Опис ј.мере количина ј.цена укупно 

1 Стиропор d=8сm m2 280   

2. Лепак за стиропор (25кg) ком 95   

3. PVC мрежа за фасаду  m2 290   

4. Лепак за фасаду (25кg) ком 80   

5. Типлови ком 500   

6. Лајсне m 480   

7. Завршни акрилни малтер (25кg) ком 60   

  

 УКУПНО (Дин):                           

 
 
 

14. ПРЕДМЕР РАДОВА 

  

за санацију и делимичну реконструкцију куће Миладина Танасковића из села Дољани  

р.б. Опис ј.мере количина ј.цена укупно 
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1 Цемент (џак) ком 110   

2 Шљунак m3 20   

3 Песак m3 4   

4. Арматура RA Ø12 - 12m ком 32   

5. Арматура RA Ø6 – 12 m ком 17   

6. Арматурна мрежа Q141 ком 4   

10. Ригипс табле за опш стрехе m2 60   

11. Резана дрвена грађа m3 5   

12. Цреп ком 3500   

13. Самари ком 110   

14. Летве 3х5 m 500   

15. Вертикални олуци m 30   

16. Хоризонтални олуци m 60   

17. Опека од глине ком 500   

  
 УКУПНО (Дин):                           

 
 
 

15. ПРЕДМЕР РАДОВА 

  

за помоћ у грађевинском метеријалу за Слађану Тодоровић из села Кориље  

р.б. Опис ј.мере количина ј.цена укупно 

1. РVC прозор (1,6х1,4m) m2 2,24   

2. РVC прозор (1,15х1,15m)х3 m2 3,96   

3. РVC прозор (0,75х0,6m)х2 m2 0,9   

4. РVC прозор (0,85х2,15m) m2 1,82   

5. РVC бал.врата (0,75х2,15m) m2 1,61   

  

 СВЕГА (Дин):                           

 
 
 

16. ПРЕДМЕР РАДОВА 

  

за помоћ у грађевинском метеријалу за Дејана Цветковића из села Валач 

р.б. Опис ј.мере количина ј.цена укупно 
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1. 
Резана дрвена грађа: 

м3 5  
 

(12см х 14см) - (10см х 12см)  

2. Летве 3х5 м 350   

3. Цреп ком 2500   

4. Самари ком 80   

5. РVC прозор 140х140сm (4ком) м2 7,84   

 СВЕГА (Дин):                           
 

 
 

17. ПРЕДМЕР РАДОВА 

  

за помоћ у грађевинском метеријалу за Јованке Ракић из села Грабовац 

р.б. Опис ј.мере количина ј.цена укупно 

1. 
Резана дрвена грађа: 

м3 5  
 

(12см х 14см) - (10см х 12см)  

2. Летве 3х5 м 350   

3. Цреп ком 2500   

4. Самари ком 80   

5. Шљунак м3 7   

6. Цемент ком 35   

7. Арматура Ø10 х 12m ком 30   

8. Арматура Ø6 х 12m ком 35   

 СВЕГА (Дин):                           
 

 
 
 

18. ПРЕДМЕР РАДОВА 

  

Грађевински материјал за санацију куће Филипа Соврлића из села Јошевик  

р.б. Опис ј.мере количина ј.цена укупно 

1. Песак м3 6   

2. Беомал џак ком 40   

3. Подне плочице  м2 4   

4. Зидне плочице м 18   
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5. Ламинат м2 100   

6. Ригипс табле м2 100   

7. Тервол Д= 5см м2 100   

8. Хоризонтални олуци м 22   

9. Вертикални олуци м 32   

10. ,,Demit“ Фасада м2 240   

11. Ригипс табле за опши. стрехе м2 30   

12. РVC прозор 60х80сm (1ком) м2 0,5   

13. 
РVC прозор-врата   

3,03  
 

110х130 – 80х200сm (1ком) м2  

14. РVC улазна врата 200х100сm м2 2   

15. Унутрашња шперована врата ком 4   

 СВЕГА (Дин):                           
 

 
 
 

19. ПРЕДМЕР РАДОВА 

  

Грађевински материјал за санацију куће Дарка Влашковића из села Жеровница 

р.б. Опис ј.мере количина ј.цена укупно 

1. ,,Demit“ Фасада м2 160   

2. РVC прозор 170х140сm (4ком) м2 sep.52   
3. РVC прозор 110х140сm (1ком) м2 jan.54   

4. РVC улазна врата 200х160сm м2 03.feb   

 СВЕГА (Дин):                            

 
 
 

20. ПРЕДМЕР РАДОВА 

  

за санацију куће Банета Мељковића из Звечана  

Р. 
бр. 

Опис Ј. мере Количина Јед. цена Укупно 

I Набавка материјала          

1. ,,Demit“ Фасада (комплет) м2 230   

2. Стиродур 30мм м2 60   
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3. PVC Улазна врата(0.95м х 2.00м)Ком1 м2 01.sep   

4. PVC Улазна врата(2.00м х 2.50м)Ком1 м2 5   

5. PVC Прозори (1.40м х 1.80м) Ком 2 м2 05.apr   

6. PVC Прозор (0.90м х 0.70м) Ком 1 м2 0.63   

7. PVC Прозор (1.40м х 1.60м) Ком 1 м2 feb.24   

8. PVC Прозор (1.20м х 1.40м) Ком 1 м2 jan.68   

9. PVC Прозор (1.10м х 1.20м) Ком 1 м2 jan.32   

10. PVC Прозор (1.20м х 0.90м) Ком 1 м2 01.avg   

11. 
Унутрашња шперована врата: 

ком 1   

 (0.80м х 2.10м) 

12. 
Унутрашња шперована врата: 

ком 1   

 (0.75м х 1.80м) 

13. 
Унутрашња шперована врата: 

ком 1   
 (0.90м х 2.00м) 

          

14. 
Унутрашња шперована врата: 

ком 1   

 (1.10м х 1.90м) 

  У К У П Н О: ( динара)       
 

 
 
 
Датум: ____________                                                                 Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                    _________________________ 
                                                             М.П. 
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ПРИЛОГ 5. - МОДЕЛ УГОВОРА 
(Понуђач да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са 

садржином модела уговора) 
 
 

У Г О В О Р 
 
Закључен дана __________________  у Звечану између: 
 

1. Општине Звечан са седиштем у Звечану, у улици Краља Милутина бр.5, кога заступа 
председник привременог органа Иван Тодосијевић (у даљем тексту: Наручилац) и 

2. _______________________________ из _____________________, улица 
_______________________________ бр. _____________________, матични број: 
____________________ ПИБ: ________________________ (у даљем тексту: извођач), 
кога заступа _________________________________________________________. 

 
 АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 

       2.  ___________________________________ из _________________________, улица 
_______________________________, мат. бр.____________________ ПИБ: __________________  
који заједнички наступа са  ___________________________________ из 
_____________________ ул. __________________________ бр .________  матични број 
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______________________ ПИБ: _______________ (у даљем тексту: извођач), кога заступа 
_______________________________. 

 
Предмет уговора 
 

Члан 1. 
Предмет уговора је набавка радова - помоћ у грађевинском материјалу за санацију и 
доградњу објекта стамбено угрожене породице Душана Радовановића из Звечана-
општина Звечан. Шифра из општег речника набавке: 44110000-4, грађевински 
материјали, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 бр401-00-0159/2020-04 од 
06.03.2020. године, број ЈН 38-М/2019, која је предмет јавне набавке наручиоца. Врста, 
количина и цена радова утврђене су према оглашеној потреби наручиоца  број: 01 бр.016-
1/1407 од 20.12.2019, објављеног на Порталу јавних набавки___________________, и Понуди 
извођача број: __________________ од ___________________, а исказани су у техничкој 
спецификацији – предмеру радова. 

   ЦЕНА 
       

Члан 2. 
Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач дао у понуди, у укупном износу од 

___________________ динара без пореза на додату вредност. 
У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији 

предметне набавке. 
Уговорена појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога. 

 
 

      Члан 3. 
Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Извођачу платити:____%, 

односно__________ динара на име аванса, а остатак по испостављеним привременим 
ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора у 
року од  _________  дана од дана испостављања фактуре по  пријему оверене ситуације на 
текући рачун број  ________________________ код __________________ банке. 
Окончана ситуација мора износити минимум 5% од уговорене вредности. 
 
 

Члан следећи 
(уколико понуђач наступа са подизвођачем) 

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора 
___________________________________________________________ поверио подизвођачу 
________________________________________________________ ПИБ: _________________, 
МАТИЧНИ БРОЈ _______________________,  а која чини __________________  од укупно 
уговорене вредности . 

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора 
________________________________________________ поверио подизвођачу 
____________________________________________________________________ 
ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини 
_________________ од укупно уговорене вредности . 
За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара Извођач као да је сам извршио 
делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана. 
 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
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Члан 4. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______  

календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
 Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да 
је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова: 
- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију, укључујући 

главни пројекат оверен од стране надлежног органа,  
- да је Наручилац обезбедио Извођачу грађевинску дозволу и несметан прилаз 

градилишту,  
- да је Извођач доставио оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што 
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
 

Члан 5. 
 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача, 
-  у случају елементарних непогода и дејства више силе. 

 
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом 
да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) 
прелази обим радова који су предмет овог уговора 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 

 Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 
форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од 
сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  
 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе 
постигну писмени споразум. 
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока 
због околности које су настале у време доцње. 
 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ 
 

Члан 6. 
Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни орган  ће 
извршити пре уградње истих. 
Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о 
примопредаји . 
Извођач је обавезан да: 

 свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора , а 
грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са коначним обрачуном радова. 

  пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном 
органу 

 отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним 
објектима  

 обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду 
комисије за технички преглед у остављеном року 

 отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у остављеном 
року 
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Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему 
придржава Главног пројекта и Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих законских и 
техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара, запошљавању и 
условима рада норматива и стандарда. 
 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 

Члан 7. 
 

  
 

Понуђач се обавезује да преда наручиоцу, при потписивању уговора, средство 
финансијског обезбеђења добро извршење посла, и то бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
прописно оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење за добро извршење посла, са 
клаузулама безусловна и платива на први позив и без права на приговор у висини од 15 % од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а. Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 
дана од дана истека рока за коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
менице мора се продужити. 

Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и датом понудом. 
 
 

ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА 
 

Члан 8. 
 

Гарантни рок за извршене радове износи _______________ година од дана потписивања 
записника о примопредаји радова. 

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале  је у складу са гарантним роком 
ориналног произвођача  и тече од  дана примопредаје радова. 

Извођач је дужан да на дан извршене примопредаје објекта  записнички преда 
наручиоцу све гарантне листове за уређаје и опрему као и упутство за руковање. 

 
Члан 9. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или 
корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени 
квалитет изведених радова  и уграђених материјала и опреме а који нису настали неправилном 
употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима . 

 Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом у позиву 
наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице, на 
терет извођача, наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности 
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, наручилац има право 
да од извођача тражи накнаду штете , до потпуног износа стварне штете. 

За штету и не исправности који настану услед  деловања више силе извођач не сноси 
одговорност. 
 

Члан следећи 
(АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА / ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 
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Извођач гарантује да ће извршити све уговорене радове, а у случају да их не 
испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу  сву претрпљену штету која услед тога настане. 
На основу закљученог Уговора _________________ од _____________ године, ради учешћа у 
поступку јавне набавке радова - помоћ у грађевинском материјалу за санацију и доградњу 
објекта стамбено угрожене породице Душана Радовановића из Звечана-општина Звечан. 
Шифра из општег речника набавке: 44110000-4, грађевински материјали, по одлуци 
канцеларије за Косово и Метохију: 261 бр401-00-0159/2020-04 од 06.03.2020. године, број 
ЈН 38-М/2019, између  ___________________________ из 
___________________________________,   ул 
_____________________________________________________, бр. ________,  из 
_________________________________________________________________,            ул  
_________________________________________________, бр.____________,  из 
_________________________________________________________________, ул 
______________________, бр.______,  Споразумне стране су се сагласиле да у предметној 
јавној набавци наступа фирма  ______________________________      из 
__________________________________, ул ___________________________, бр. ________; и 
буде носилац и гарант извршења посла. 

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор 
________________________________ из  ___________________, ул _____________________ бр. 
___________ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне 
јавне набавке. 
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог 
посла. 
Споразум о заједничкој сарадњи бр.___________________ је саставни део овог уговора. 
 
 

Остале обавезе наручиоца и извођача 
 

Члан 10. 
Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за обављање 
послова надзора предмета набавке.  
Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова, до примопредаје, благовремено 
предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних 
објеката - просторија.  
Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења 
или уништења до примопредаје наручиоцу. 
Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога 
претрпи штету, дужан је да му исту надокнади. 
Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као 
последица извођења радова. 
 

 
Примопредаја изведених радова 

 
Члан 11. 

Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року 
завршетка радова на изградњи објекта и спремности истог за технички преглед, најкасније 10 
дана пре завршетка свих радова . 

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених 
радова и достави га наручиоцу 7 дана по завршетку свих радова. 
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Члан 12. 

Извођач је дужан да учествује у раду комисије за технички преглед и да поступи по 
свим захтевима е комисије. 

Уколико комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе на 
изведене радове, извођач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија. 

По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед, наручилац и 
извођач ће без одлагања, а најкасије у року од 7 дана приступити примопредаји и коначном 
обрачуну изведених радова. Комисију за примопредају и коначни обрачун формира наручилац. 
Комисија је састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорених 
страна, уз учешће надзорног органа и одговорног лица на градилишту. 

 
Члан 13. 

Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________. 
 

Уговорна казна 
 

Члан 14. 
Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора 

дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно 
уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности 
уговорених радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем рачуна. 

 
Раскид уговора 

 
Члан 15. 

                  Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 
 Ако извођач не започне радове најкасније до 15 дана од дана увођења у посао; 
 Ако извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење 

радова; 
 Ако извођач радове изводи не квалитетно; 
 Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа; 
 Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по 

истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада; 
 Ако извођач није успео или је одбио да достави банкарске гаранције за повраћај аванса и 

добро извршење посла. 
У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује 
другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у 
наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља разлику између 
цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 
 

Члан 16. 
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са 

отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид 
уговора. 
 

Члан 17. 
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна 

страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 
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Члан 18. 
У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до 
дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

 
 

Завршне одредбе 
 

Члан 19. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 

овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона о 
планирању и изградњи. 
 

Члан 20. 
У случају спора надлежан је стварно и месно надлежан суд. 

 
Члан 21. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Наручилац задржава 2 
(два) примерка, а  Извођач 2 (два) примерка. 

 
 
 
 
 

      ЗА НАРУЧИОЦА  
                                                                                                      ЗА ИЗВОЂАЧА 
__________________      ___________________ 
                                                                                                             -попуњава извођач 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
ПРИЛОГ 7. - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
ПОНУЂАЧА _________________________________________________ у поступку доделе 
уговора у јавној набавци радова - помоћ у грађевинском материјалу за санацију и доградњу 
објекта стамбено угрожене породице Душана Радовановића из Звечана-општина Звечан. 
Шифра из општег речника набавке: 44110000-4, грађевински материјали, по одлуци 
канцеларије за Косово и Метохију: 261 бр401-00-0159/2020-04 од 06.03.2020. године, број 
ЈН 38-М/2019. 
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Врста трошка 

Учешће у укупној 
цени, без ПДВ 

(у динарима)  

Учешће у укупној цени 
без ПДВ 

(у %) 

1 2 3 

Опрема и материјал   

Радна снага   

Увозне дажбине   

Транспортни трошкови    

Трошкови утовара и истовара   

Остали трошкови   

СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)   

                                                                                    М.П. 

                                                                                                                                          _____________________ 
                                                                                    Потпис овлашћеног лица 

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене. 
Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у 
реализацији набавке. 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу наведени. 
Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде. 
 
 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
 
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12,14/15,68/15) и Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. 
Гласник РС бр. 29/13)у обрасцу структуре цена морају бити приказани основни елементи структуре цене , као што 
су : 

1. Јединичне цене и укупна цена са ПДВ-ом И без ПДВ-а 
2. Процентуално учешће одређене врсте трошкова 
3. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОГ 4 - ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

У поступку доделу уговора за радове - помоћ у грађевинском материјалу за санацију и 
доградњу објекта стамбено угрожене породице Душана Радовановића из Звечана-
општина Звечан. Шифра из општег речника набавке: 44110000-4, грађевински 
материјали, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 бр401-00-0159/2020-04 од 
06.03.2020. године, број ЈН 38-М/2019, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних 
набавки дана _________2020.године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то: 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  
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Седиште понуђача:    

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:   

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и број рачуна:   

 

Телефон:    

Е – маил адреса:    

Овлашћено лице :  

 

У укупној вредности понуде подизвођач __________________________________________________        .                                                                    
(пословно име подизвођача) 
 
Учествује у ______________________________________________________________________ што                       
   (навести у чему се састоји учествовање подизвођача )  
износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-
а. 
 
У _______________  
                                                                                           ПОНУЂАЧ 
 
Дана _________.године                                                  м.п.                  ____________________ 
 
 
 
 
*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно 

 

 

 
ПРИЛОГ 5. - СПИСАК ИЗРШЕНИХ УГОВОРА 

У поступку доделу уговора за радове - помоћ у грађевинском материјалу за санацију и 
доградњу објекта стамбено угрожене породице Душана Радовановића из Звечана-
општина Звечан. Шифра из општег речника набавке: 44110000-4, грађевински 
материјали, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 бр401-00-0159/2020-04 од 
06.03.2020. године, број ЈН 38-М/2019, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних 
набавки дана достављамо списак окончаних ситуација:  

Наручилац 
Број 

ситуације  и 
датум 

Предмет уговора 
Вредност  

извршених радова 
(без ПДВ) 
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УКУПНО без ПДВ:  

 

Понуђач уз овај образац доставља копије  најмање 3. окончане ситуације. 

Навести податке из окончаних ситуација по износима исказане у динарима , у последње 3 године (2016, 

2017 и 2018).  

 

 
У _______________  
                                                                                           ПОНУЂАЧ 
 
Дана _________.године                                                  м.п.                      ____________________ 
 
 
 
 

ПРИЛОГ 6 -  СПИСАК СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ 

 
У поступку доделе уговора за јавну набавку радова - помоћ у грађевинском материјалу за 
санацију и доградњу објекта стамбено угрожене породице Душана Радовановића из 
Звечана-општина Звечан. Шифра из општег речника набавке: 44110000-4, грађевински 
материјали, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 бр401-00-0159/2020-04 од 
06.03.2020. године, број ЈН 38-М/2019, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних 
набавки дана  ____________________ .године, потврђујемо да ће наведена опрема бити на 
располагању за све време извршења радова који су предмет ове јавне набавке. 

 

Ред. 
бр. 

Техничко средство Ком. 
Редни број и бр. 

стране са пописне 
листе 

Уписати у чијем је 
власништву наведено 

техничко средство 

1. Камион носивости до 10 т. 1   

     

     

     

 
 
Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

                                                                                  М.П.         ___________________________ 
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Уз Образац се дотављају валидне фотокопије саобраћајних дозвола за сва возила која се 
региструју, као и пописну листу или књиговодствену картицу основног средства и за опрему 
која се не региструје. Доказ о власништву може бити и уговор о набавци или рачун за опрему 
набављену током 2017.и 2018. године. 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено 
лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
 

 

 

 

 

 
ПРИЛОГ 8. – ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ 

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
У поступку доделе уговора за јавну набавку радова - помоћ у грађевинском материјалу за 
санацију и доградњу објекта стамбено угрожене породице Душана Радовановића из 
Звечана-општина Звечан. Шифра из општег речника набавке: 44110000-4, грађевински 
материјали, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 бр401-00-0159/2020-04 од 
06.03.2020. године, број ЈН 38-М/2019, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних 
набавки дана  ________2020.год., изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача. 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА 
Назив :  
Седиште :   

Матични број:    
Шифра делатности:    
ПИБ:  
Телефон:    
Е – маил адреса:   
Овлашћено лице :  
Име и професионалне квалификације лица која 
ће бити одговорна за потписивање и извршење 
уговора 

 

Назив банке и 
Број рачуна:  

 
 

Део уговора који извршава  
 

 
 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ 
ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА 
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Назив :  
Седиште :   
Матични број:    
Шифра делатности:    
ПИБ:  
Телефон:    
Е – маил адреса:   
Овлашћено лице :  
Име и професионалне квалификације лица која 
ће бити одговорна за потписивање и извршење 
уговора 

 

Назив банке и 
Број рачуна:  

 
 

Део уговора који извршава  
 
 
 
 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ 
ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА 

 
Назив :  
Седиште :   
Матични број:    
Шифра делатности:    
ПИБ:  
Телефон:    
Е – маил адреса:   
Овлашћено лице :  
Име и професионалне квалификације лица која 
ће бити одговорна за потписивање и извршење 
уговора 

 

Назив банке и 
Број рачуна:  

 
 

Део уговора који извршава  
 
 
 
 
 
У __________________________ 
Дана__________________. године 

                        ПОНУЂАЧ 

 

М.П. 

______________________________ 

                       (потпис овлашћеног лица понуђача) 

 

 

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у 
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довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 

 Ако понуђач не наступа у зајеничкој понууди, образац се не попуњава. 

 

 
 
 

 
 
 
 

ОБРАЗАЦ 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН 

 
 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 
Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 
  

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/2012,14/15,68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем  
 
 

И З Ј А В У 
 
да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. 
Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/15,68/15), те исту оверену пред надлежним 
органом ________________________(назив државе ) прилажем уз понуду за јавну набавку радова - 
помоћ у грађевинском материјалу за санацију и доградњу објекта стамбено угрожене 
породице Душана Радовановића из Звечана-општина Звечан. Шифра из општег речника 
набавке: 44110000-4, грађевински материјали, по одлуци канцеларије за Косово и 
Метохију: 261 бр401-00-0159/2020-04 од 06.03.2020. године, број ЈН 38-М/2019. 

 
Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве. 

 
 

                       ПОНУЂАЧ 
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                                                                                                                   ______________________________ 

              м.п.    (потпис овлашћеног лица) 
 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ  

УГОВОРИМА  
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Назив понуђача – скраћено пословно име:  
Правни облик:  
Седиште понуђача:   
Адреса седишта:  
Пуно пословно име понуђача:    
Матични број:    
Шифра делатности:    
Назив  делатности:    
ПИБ:    
Назив банке и 
Број рачуна:  

 
 

Телефон:    
Е – маил адреса:   
Овлашћено лице за потписивање уговора:  
 
 
 

ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ                       

УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 
 
 
 
 Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам уредно извршавао обавезе по 
раније закљученим уговорима о јавним набавкама, а ради подношења понуде за набавку радова - 
помоћ у грађевинском материјалу за санацију и доградњу објекта стамбено угрожене 
породице Душана Радовановића из Звечана-општина Звечан. Шифра из општег речника 
набавке: 44110000-4, грађевински материјали, по одлуци канцеларије за Косово и 
Метохију: 261 бр401-00-0159/2020-04 од 06.03.2020. године, број ЈН 38-М/2019. 

 

 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________ године 

                       ПОНУЂАЧ 
 
 

                                                                                     ______________________________ 
 м.п.    (потпис овлашћеног лица) 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Назив понуђача:  
Седиште понуђача:   
Адреса седишта:  
Регистарски број:    
Матични број:    
Шифра делатности:    
ПИБ:  
Регистрски број пријаве за евиденцију 
обвезника ПДВ:   

 

Овлашћено лице за потписивање уговора:  
Назив банке и 
Број рачуна:  

 
 

Телефон:    
Е – маил адреса:   
Место и датум:  
 
 
ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу да наступа независно у упоступку за јавне набавке радова - 
помоћ у грађевинском материјалу за санацију и доградњу објекта стамбено угрожене 
породице Душана Радовановића из Звечана-општина Звечан. Шифра из општег речника 
набавке: 44110000-4, грађевински материјали, по одлуци канцеларије за Косово и 
Метохију: 261 бр401-00-0159/2020-04 од 06.03.2020. године, број ЈН 38-М/2019. 

 
 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________године 

                       ПОНУЂАЧ 
 
 

                                 ______________________________ 
 м.п.    (потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 
 

                                            
 

*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена ( потписана и од стране 
Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити) 

 
 

 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ 
, ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ 

САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 
 

Назив понуђача:  
Седиште понуђача:   
Адреса седишта:  
Регистарски број:    
Матични број:    
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Шифра делатности:    
ПИБ:  
Регистрски број пријаве за евиденцију 
обвезника ПДВ:   

 

Овлашћено лице за потписивање уговора:  
Назив банке и 
Број рачуна:  

 
 

Телефон:    
Е – маил адреса:   
Место и датум:  
 
ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу  да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе 
о заштити на раду , запошљавању,условима рада и заштити животне средине за јавну набавку радова - 
помоћ у грађевинском материјалу за санацију и доградњу објекта стамбено угрожене 
породице Душана Радовановића из Звечана-општина Звечан. Шифра из општег речника 
набавке: 44110000-4, грађевински материјали, по одлуци канцеларије за Косово и 
Метохију: 261 бр401-00-0159/2020-04 од 06.03.2020. године, број ЈН 38-М/2019. 

 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________године 

                       ПОНУЂАЧ 
 
 

                                 ______________________________ 
                                                          м.п.                                       (потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 
 

                                           
  
 

*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена ( потписана и од стране 
Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити) 
 
 
 
 

                         
 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН 
 
 
 
 
 
Општи подаци о Понуђачу: 
 
Назив и седиште: ____________________________________________________ 
Матични број: _________________________ ПИБ: _________________________ 
Особа за контакт: ____________________________________________________ 
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Прилажемо динамички план за јавну набавку радова - помоћ у грађевинском материјалу за 
санацију и доградњу објекта стамбено угрожене породице Душана Радовановића из 
Звечана-општина Звечан. Шифра из општег речника набавке: 44110000-4, грађевински 
материјали, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 бр401-00-0159/2020-04 од 
06.03.2020. године, број ЈН 38-М/2019. 

 
 
 
Датум: _________________                                                                         Потпис овлашћеног лица 
 

______________________ 
 

 
 
 

М.П. 
 

 
 


