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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник 

Републике Србије», бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка број 

7Бр.15/15-1 од 22.05.2015.године и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку број 7Бр.15/15-2 од 22.05.2015.године, припремљена је  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

У отвореном поступку за јавну набавку – Радова на инвестиционом 

одржавању и опремању свечане сале зграде селекције Института за 

кукуруз „Земун Поље“  
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I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

1. Подаци о наручиоцу  

 Наручилац: Институт за кукуруз „Земун Поље“   
 Адреса: Слободана Бајића број 1, 11185 Београд-Земун  

 Интернет страница: www.mrizp.rs 

 

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

 

3. Предмет јавне набавке:  Радови на инвестиционом одржавању и 

опремању свечане сале зграде селекције Института за кукуруз „Земун 

Поље“. 

   

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

 

5. Контакт: 

Особа за контакт је Јелена Бајагић, email адреса javnenabavke@mrizp.rs.     
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке су радови на инвестиционом одржавању и опремању 

свечане сале зграде селекције Института за кукуруз „Земун Поље“. 

 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

  

45200000 – Радови на објектима  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrizp.rs/
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 

 

I  РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 

 

Р.бр. 

 

ОПИС 

 

ј.м. 

 

количина 

1. Рушење дела преградног зида d=15cm, на режијској соби, 

између стуба са спратном таблом и зида са вратима, 

ради обезбеђивања простора за "паркирање" панела 

клизне преграде. Димензије новог отвора 100*300cm, 

почевши од зида са вратима. 

Обрачунава се пo m2 вертикалне пројекције зида, 

одвежено на депонију. 
m2 3,00 

2. Демонтажа постојећег итисона са пода и подеста, заједно 

са преосталим лепком. 

Обрачунава се по m2 демонтираног таписона, одвежено 

на депонију. 
m2 89,32 

3. Демонтажа постојећег итисона са зидова и стубова 

заједно са преосталим лепком. 

Обрачунава се по m2 демонтираног таписона, одвежено 

на депонију. 
m2 20,77 

4. Демонтажа постојеће укопане шине, у поду, на прелазу 

итисона и керамике.  

Обрачунава се по m1 демонтиране шине, одвежено на 

депонију. 
m1 6,83 

5. Демонтажа дрвеног подеста дим. 403*172*25 cm, од 

чамових штафни 5*8cm и панел плоча d=19mm. 

Обрачунава се по m2 хоризонталне пројекције подеста, 

одвежено на депонију. 
m2 7,10 

6. Демонтажа ламперије и дрвених стубова, са 

подкионструкцијом на задњем зиду сале. Материјал 

(угаоне лајсне и ламперија), сачувати за евентуалну 

репарацију на другим местима. За преостали материјал 

важи општи опис.  

Обрачунава се по m2 вертикалне пројекције облоге од 

ламперије, одвежено на депонију (преостали материјал) 
m2 13,32 

7. Демонтажа висеће маске на задњем делу сале.  

Материјал  (угаоне лајсне и ламперија), сачувати за 

евентуалну репарацију на другим местима. За преостали 

материјал важи општи опис. 

Обрачунава се по m1 маске, одвежено на депонију 

(преостали материјал) 
m1 7,65 

8. Демонтажа маски радијатора од чамове подконструкције 

и фурниране иверице. Анкере демонтирати или одсећи.   

Материјал  (угаоне лајсне и ламперија), сачувати за 

евентуалну репарацију на другим местима. За преостали 

материјал важи општи опис. 

Обрачунава се по m1 маске, одвежено на депонију 

(преостали материјал)  
m1 8,30 
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9. Демонтажа дела ламперије, у ширини од cca 50цм, на 

спуштеном дрвеном плафону, ради уметања челичне 

подконструкције за смичућу преграду. Ламперију 

демонтирати без оштећења и сачувати за поновну употебу. 

Подконструкцију од чамових летава НЕ ДЕМОНТИРАТИ. 

Обрачунава се по m2 демонтираног плафона. 
m2 4,45 

10. Демонтажа постојеће спољне дрвене столарије, типа 

крило на крило.  

Обрачунава се по m2 демонтиране столарије, одвежено 

на депонију. 
m2 30,03 

11. Демонтажа постојећих клима уређаја. 

Обрачунава се по комаду демонтираног уређаја, 

одвежено на депонију. 
ком 2 

*У цену свих ставки урачунати прикупљање демонтираног материјала и шута, 

утовар на камион и одвоз на градскоу депонију, удаљености до 10 км.  

У цену такође урачунати сав основни и помоћни материјал, евентуалне 

скеле, алат, као и све основне и помоћне радове и предрадње 

 

II   ЗИДАРСКИ, БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 

Р.бр. 

 

ОПИС 

 

ј.м. 

 

количина 

12. Малтерисање шпалетни, (са пердашењем), на ивицама 

порушених отвора, продужним малтером 1:2:6. Све 

површине морају бити равне, а на ивице поставити 

ојачања од поцинкованих перфорираних угаоних лајсни. 

Обрачун по m1 омалтерисане шпалетне m1 14,64 

13. Поправка шлицева и канала након инсталатерских 

радова, продужним малтером 1:2:6.  

Обрачун по m1  поправљеног шлица - канала m1 10,00 

14. Поправка рупа и акни на поду након скидања таписона и 

лепка, цементним малтером 1:3. 

Обрачун паушално пауш. 1 

 

III   ГИПСАРСКИ РАДОВИ 

 

Р.бр. 

 

ОПИС 

 

ј.м. 

 

количина 

15. Израда денивелисаног спуштеног плафона са лучном 

денивелацијом Δh=11cm (као изнад конференцијског 

стола),b од гипс-картонских плоча d=12,5mm (на луковима 

d=6mm), на поцинкованој подконструкцији. Висина 

основног нивоа  h=302cm. 

Обрачун по типовима површина и то: 
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*Равне површине, равне основе 

 

*Равне површине, лучне основе 

 

*Лучне површине, h=11cm 

m2 

m2 

m1 

43,50 

25,48 

31,78 

16. Израда саћастог спуштеног плафона у режијској соби, 

типа као армстронг или слично, на висини од H=308cm 

(висина на дну натпрозорне греде). 

Обрачун по m2 постављеног плафона. m2 5,20 

17. Израда зида (иза "паркинга" стаклене преграде), од гипс-

картонских плоча d=12,5mm, на подконструкцији од 

поцинкованих профила, укупне дебљине 10cm. Све спојеве 

бандажирати и припремити за длетовање.  

Обрачун по m2 вертикалне пројекције зида по дужој 

страни. m2 4,09 

18. Облагање зидних површина у сали (бочни зид), гипс-

картонским плочама d=12,5mm, на гипс лепку. Димензије: 

cca 230*122cm. Плоче укројити око постојећих дрвених 

елемената. Дрвене елементе претходно заштитити. Све 

спојеве бандажирати и припремити за длетовање.  

Обрачун по комаду једне фигуре. ком 4 

19. Облагање зидних равних површина (део бочног и задњи 

зид), гипс-картонским плочама d=12,5mm, на поцинкованој 

подконструкцији, укупне дебљине облоге d=4,3cm. Све 

спојеве бандажирати и припремити за длетовање.  

Обрачун по m2 вертикалне пројекције зида. m2 31,64 

20. Израда паноа за пројекције, димензија 382*145 од гипс-

картонских плоча d=12,5mm, на подконструкцији од 

поцинкованих профила, укупне дебљине 10cm. Све спојеве 

бандажирати и припремити за длетовање. Плочу поставити 

на постојећи ниво дрвених декоративних вертикала. Дрвене 

површине преходно заштитити. 

Обрачун по m2 вертикалне пројекције. m2 5,54 

21. Израда и уградња профилисаних угаоних лајсни од 

ливеног гипса, димензија 4*4cm, на све конвексне ивице 

спуштеног плафона и пројекцијског паноа. Све спојеве 

поравнати филером за гипс, циклинговати и ошмирглати. 

Обрачун по m1 зависно од геометрије ивице и то: 

*равне ивице 

*лучне ивице R=100cm 

 

m1 

m1 

 

39,44 

18,90 
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IV   БРАВАРСКИ РАДОВИ 

 

Р.бр. 

 

ОПИС 

 

ј.м. 

 

количина 

22. Израда подвлаке над отвором режијске кабине од UNP 16 

профила. Профил, устима окренут на горе, упустити у 

бочне зидове минимално 10cm. 

Обрачун по kg уграђеног профила. kg 35,72 

23. Израда подконструкције за смичућу стаклену преграду, од 

челичних кутија 60*60*4mm. Вертикале обостраним L-

профилима причврстити за АB конструкцију плафона 

анкер типловима, М-8 (Ø12). Хоризонтални део 

подконструкције поставити испод постојећег спуштеног 

плафона (како се не би пресецала постојећа 

конструкција плафона), и варити за вертикале по целом 

обиму споја. На два одговарајућа места урадити коснике у 

попречном правцу. 

Обрачун по kg уграђених профила kg 196,60 

24. Израда подконструкције за подесте у дну сале, од челичних 

кутија 60*60*4mm. Стубови и хоризонтале на размаку ≤60cm 

у попречном правцу, а хоризонтале у подужном правцу на 

свим угловима. Све везе остварити варењем по целом 

обиму споја. 

Обрачун по kg уграђеног профила. kg 329,81 

 

V  СПОЉНА И УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА 

 

Р.бр. 

 

ОПИС 

 

ј.м. 

 

количина 

25. 

 

Набавка и уградња спољне столарије од 6-коморних ПВЦ 

профила произвођача REHAU или одговарајући, са 

оковима WINKHAUS или одговарајући. Прозори имају 

поделу од 3*3 поља, од којих се два крајња отварају по 

окретно нагибном систему, а остали су фиксни. На 

режијској соби подела на прозору је одговарајућа подели 

на горњем делу великих отвора, а додатно је снабдевена 

продужетком за нагибно отварање. 

Обрачун по m2 уграђених прозора зависно од димензије и 

то: 

*конферецијска сала  345*2.68   3ком 

*режијска соба  345*68  1ком 

 

 

 

 

 

 

m2 

m2 

 

 

 

 

 

 

27,74 

2,35 

26. Набавка и уградња стакленог клизносклапајућег зида, 

систем DORMA HSW или одговарајући, стакло сигурносно 

flot 10mm, kp, каљено, са пескираним логом. Преграда се m2 20,30 
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састоји од једног фиксног дела и пет клизно склапајуцих 

панела ширине 120cm. Поља се склапају у једну страну 

односно један продужени паркинг. У плафону се ради 

челична подконструкција. 

Обрачун по m2 постављене преграде са свим оковом. 

27. Набавка и уградња звучно изолованог стакленог зида на 

режијској соби, са профилима за ношење стакла. Стакло 

термо пакет панплекс са звучноизолованом фолијом 4.4.1 

+ 12 + панплекс са звучноизолованом фолијом 4.4.1.  

Dim: (45+104+45)*291 cm 

Обрачун по m2 постављене и остакљене преграде. m2 5,65 

28. Набавка и уградња симс плехова на прозорима. Симс-

плехове RŠ=20cm, радити од пластифицираног 

алуминијумског лима d=0.6mm, са подигнутим фалцевима 

са стране 2.5cm. Све додирне површине заптити трајно 

еластичним гитом. 

Обрачун по m1 постављеног симс плеха. m1 13,91 

29. Набавка и уградња подпризорских клупица ширине 15cm, 

произвођача REHAU или одговарајући, компатибилне за 

клипсовање на прозорске штокове. 

Обрачун по m1 постављене клупице, са завршним 

чеповима. m1 13,91 

 

 

VI  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

 

Р.бр. 

 

ОПИС 

 

ј.м. 

 

количина 

30. Прање (чишћење) постојећих дрвених површина од 

наслага масноће и прашине. Поступком се не сме 

оштетити боја на површинама. 

Обрачун по m2 очишћене површине m2 70,32 

31. Поправка длетовањем, закрпљених канала и шлицева од 

инсталатерских радова.  

Обрачун по m1 шлица-канала, све спремно за бојење. m1 10,00 

32. Шмирглање постојећих зидова и плафона, ради поновног 

подлогирања и бојења. 

Обрачун по m2 ошмиргланих и отпрашених зидова. m2 49,73 

33. 

 

 

 

Длетовање нових гипсаних површина длет масом у два 

слоја, са завршним шмирглањем и отпрашивањем. Све 

суседне површине претходно заштитити. 

Обрачунава се по m2 развијене површине у зависности од 

геометрије површине и то: 

*Равне оповршине 

*Равне површине мање од 10cm 

*Лучне површине, h=11cm 

 

m2 

m1 

m1 

 

141,44 

10,53 

31,78 
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34. Подлогирање старих и нових зидних површина. 

Обрачун по м2 развијене површине m2 191,17 

35. Бојење старих и нових зидова, акрилним - перивим бојама 

типа КАССАТТИ - САТЕН МАТ или одговарајуће, у тону по 

избору пројектанта, са свим специјализованим 

предрадњама. 

 Финални слој не сме показивати удубљења, прегибе, као 

ни потезе алата, а густина наноса мора бити потпуно 

уједначена. 

Обрачун по m2 развијене површине. m2 191,17 

36. Бојење лазуром у тону по избору пројектанта свих дрвених 

површина.  

Обрачун по m2 обојене развијене површине. m2   

37. Бојење постојећих врата на режијској соби (штокови и 

спољна страна плота), лаком за дрво на воденој бази, у 

боји по избору пројектанта. Грађевинска мера врата 

70*210cm 

Обрачун по комаду обојених врата. ком  1 

38. Бојење радијаторским лаком, радијатора и радијаторских 

цеви. површине пре бојења обрусити брусним папиром 

гранулације 100. 

Обрачун по врстама, све завршено и то: 

*радијаторско ребро 28*28*6cm 

*радијаторско ребро 16*88*6cm 

*радијаторске цеви  

 

ком 

ком 

m1 

 

126,00 

64,00 

10,00 

 

VII  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

 

Р.бр. 

 

ОПИС 

 

ј.м. 

 

количина 

39. Поправка плафона постојећим материјалом, након 

постављања челичне подконструкције на плафону у 

ширини caa 50cm. 

Обрачун по m2 извршене поправке m2 4,45 

40. Поправка ламперије на местима иза демонтираних 

радијатора. 

Обрачун по m2 изведене поправке m2 3,75 

41. Поправка (додавање) угаоних лајсни стубова на местима 

демонтираних радијатора, од постојећег демонтираног 

материјала. 

Обрачун по m1 изведене поправке - наставка m1 6,00 
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42. Облагање полигоналног парапета на кабини режије, од 

постојећег демонтираног материјала. 

Обрачун по m2 изведене облоге  m2 1,94 

43. Облагање подова и чела новог подеста, фалцованим OSB 

плочама d=25mm. 

Обрачун по m2 развијене површине подеста са челима m2 16,18 

44. Постављање храстових сокли (након лепљења подне 

текстилне облоге), висине 10cm, по целом обиму 

конференцијске сале изузев око постојећих дрвених 

вертикала. 

Обрачун по m1 постављене лајсне m1 60,78 

45. Израда рачунарског пулта од постојећег демонтираног 

материјала, са новом радном плочом d=4cm,  у боји и 

дезену приближно као обојена ламперија, оивиченом 

постојећим угаоним лајснама. 

Обрачун по комаду стола димензија 120*57cm, h=75cm ком  1 

46. Израда и монтажа пулта у режијској соби од радне плоче 

d=4cm, у боји и дезену приближно као обојена ламперија, 

кантовано ABS-2mm. Плочу ослонити на зидове, угаоним 

челичним профилима. Димензије 163*40cm на висини 

завршно 75cm. 

Обрачун по комаду уграђене плоче. ком  1 

47. Израда и монтажа отворене полице са леве стране у 

режијској соби. Полица се ради од универа d=18mm, у боји 

и дезену пројектанта, кантована ABS-22mm, са једном 

средњом вертикалом и једним редом полица. Радна топ 

плоча у свему као пулт из претходне позиције. 

Обрачун по комаду уграђене полице ком  1 

48. Израда и монтажа конференцијског стола из четири дела, 

од подупланог универа d=18mm за вертикалне површине, 

саргове и горњу плочу. Два крајња сегмента су са лучним 

завршецима.  Универ у боји и текстури по избору 

пројектанта. Димензије: 4сегмента 140*100*75cm. 

Обрачун по комаду за цео конференцијски сто 

састављено. ком  1 

 

VIII   ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ И НАМЕШТАЈ 

 

Р.бр. 

 

ОПИС 

 

ј.м. 

 

количина 
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49. Поправка и претапацирање и монтажа постојећих 

конференцијалних столица. Столице су спојене у низу од 

3-6ком. Све их демонтирати са руконаслоном и 

извлачењем подлоге за писање. Свим столицама 

репарирати сунђер и пресвући их одговарајућим увозним 

висококвалитетним материјалом који има минмум 

следеће карактеристике: 48%cv-32%Co - 20%Pes, тежине 

760gr, ширине 140cm, са густином ткања 29000. Боју бира 

пројектант. Доставити узорак.  

Обрачун по ком намонтиране столице. (постоји 86 

столица) ком  82 

50. Набавка и постављање и претапацирање ВИП 

конференцијских фотеља. Фотеље одмах претапацирати у 

материјал као за конференцијске столице.  

Обрачун по комаду претапациране ипостављене фотеље. ком  26 

51. Набавка и постављање подешавајуће радне столице са 

руконаслоном и точкићима, у режијској соби. 

Обрачун по комаду постављене столице ком  1 

52. Тапацирање врата на режијској соби са унутрашње 

стране (ради звучне изолације). Тапацирање урадити еко-

кожом, са испуном од азмафона d=3cm у чамовом 

роштиљу. Димензије врата 70*205cm. 

Обрачун по комаду постављене столице ком  1 

 

IX   ГРЕЈАЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА 

 

Р.бр. 

 

ОПИС 

 

ј.м. 

 

количина 

53. Демонтажа постојећег ливеног радијатора, са зида 

режијске собе, димензија ребра 16*88*6cm, 16 ребара. 

Обрачун паушално пауш. 1 

54. Преправка цевног развода за нове позиције демонтираних 

радијатора и то тако да се обезбеди прикључак у режијској 

соби за радијатор од 6 ребара на прозорском парапету, 

а на бочним зидовима код великих прозора, да се окрену 

прикључци за 90º . 

Обрачун паушално све изведено. пауш. 1 

55. Препакивање и монтажа постојећих радијаторских 

ребара и то тако да се у режијској соби постави укупно 6 

ребара, а на бочним зидовима код великих прозора 

укупно по 21 ребро. 

Обрачун паушално све изведено. пауш. 1 

56. Набавка и монтажа клима уређаја, сплит система од 

18000 btu, Капацитет хлађења 5,2 КW. Капацитет грејања 5,2 

КW. Потрошња при максималном оптерећењу. Хлађење 

 

ком 

 

2 
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1600 W (400-2100W). Грејање 1750 W (500-2250W)  

Обрачун по комаду уграђеног клима уређаја. 

57. Чишћење постојеће сплит-климе  

Обрачун паушално пауш. 1 

 

X   ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

 

Р.бр. 

 

ОПИС 

 

ј.м. 

 

количина 

58. Израда прајмера за самонивелишућу масу на делу 

керамике. 

Обрачун по m2 изведеног прајмера m2 45,66 

59. Израда самонивелишућег слоја од OLMO масе d=4mm на 

целој површини конференцијске сале. 

Обрачун по m2 изливене масе. m2 140,66 

60. Постављање текстилне подне облоге, у боји и дезену по 

избору пројектанта, лепљењем, на целој површини 

конференцијске сале, заједно са подестима и челима.  

Теписон од 80% вуне, 20% полиамид, противпожарни, 

дебљине 1250gr/m2, произвођач TAPIWOLL или одговарајући. 

Обрачун по m2 развијене површине, залепљене облоге. m2 142,99 

61. Постављање противклизних алуминијумских лајсни на 

ивице подеста. 

Обрачун по m1 постављене лајсне m1 15,53 

62. Постављање прелазне алуминијумске лајсне код улазних 

врата. 

Обрачун по m1 постављене лајсне. m1 3,27 

 

XI   ЕЛЕКТРО РАДОВИ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ 

 

Р.бр. 

 

ОПИС 

 

ј.м. 

 

количина 

63. Демонтажа постојећих downlighter-a PLC 2*18W и спот 

лампи са халогеним сијалицама, на постојећем гипсаном 

плафону. Демонтиране лампе записнички предати 

инвеститору. 

Обрачун по комаду демонтиране лампе ком 18 

64. Преправка и дорада разводног ормана, уз додавање 6 

осигурача и њихово шемирање у табли, 

Обрачун по комаду додатог осигурача, пуштено у функцију ком 6 

65. Израда инсталације расвете изнад спуштеног плафона 

каблом PGP 3x1,5mm2 и то 8 струјних кругова са паљењем m1 104,00 



Конкурсна документација за јавну набавку број 15/15                                           13 /73 
 

на зиду код врата режијске собе, у сету од модуларних 

прекидача.Струјни кругови су просечне дужине од 13 

метара. 

Обрачун по m1 постављеног кабла. 

66. Израда инсталације за нове сплит-клима уређаје, каблом 

PGP 3x2,5mm2 са изводима директно из спратне табле (у 

режијској соби). Струјни кругови су просечне дужине од 12 

метара. 

Обрачун по m1 постављеног кабла. m1 24,00 

67. Израда инсталације утичница за тв мониторе, и пројектор 

(на на средњим гредама), каблом PGP 3x2,5mm2. Струјни 

кругови су просечне дужине од 10 метара. 

Обрачун по m1 постављеног кабла. m1 30,00 

68. Израда инсталације , за модуларне парапетне сетове 

утичцница  (3*М6)  у режијској  соби просечне дужине 8 

метара. 

Обрачун по м1 постављеног кабла. m1 24,00 

69. Набавка и уградња округле  LED уградне светиљке  9W, 

топло беле светлости 3000К, са свом пратећом опремом и 

сијалицом. 

Обрачун по комаду уграђене светиљке, пуштено у рад. ком 48 

70. Набавка и уградња округле  LED уградне светиљке  22W, 

топло беле светлости 6000К, са свом пратећом опремом и 

сијалицом. 

Обрачун по комаду уграђене светиљке, пуштено у рад. ком 12 

71. Набавка и монтажа модуларних шуко утичница беле боје 

Обрачун по комаду уграђене и повезане утичнице пуштено 

у рад. ком 14 

72. Набавка и монтажа парапетне кутије беле боје, у режијској 

соби, на десном зиду. 

Обрачун по m1 уграђене парапетне кутије m1 1,40 

73. Набавка и монтажа модуларних прекидача беле боје 

Обрачун по комаду уграђеног и повезаног прекидача, 

пуштено у рад. ком 7,00 

74. Набавка и каблирање UTP кабла у "гркљан"цреву Ø11, од ТВ-

а и пројектора, до режијске собе. Просечна дужина 

каблирања 11m. 

Обрачун по m1 постављеног кабла. m1 33,00 

75. Набавка и каблирање VGA кабла, од ТВ-а и пројектора, до 

режијске собе. Просечна дужина каблирања 11m. 

Обрачун по m1 постављеног кабла. m1 33,00 

76. Набавка и каблирање HDMI кабла, од ТВ-а и пројектора, до 

режијске собе. Просечна дужина каблирања 11m. 

Обрачун по m1 постављеног кабла. m1 33,00 

77. Набавка материјала и каблирање инсталације за звучнике 

у спуштеном плафону, силиконским каблом 2*1.5mm2, 

просечне дужине каблирања 15m. 6 звучника.  

Обрачун по m1 постављеног кабла. m1 90,00 

78. Набавка и уградња звучника у спуштени плафон. 

Обрачун по комаду уграђеног звучника, пуштено у 

функцију. ком 6 

79. Набавка и монтажа појачала снаге 100W, са микрофоном. 

Обрачун по комаду, све пуштено у функцију. ком 1 
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XII  РАЗНИ РАДОВИ 

 

Р.бр. 

 

ОПИС 

 

ј.м. 

 

количина 

80. Набавка и монтажа тракастих завеса, са припадајућом 

опремом, на два велика прозора. 

Обрачун по m2 постављених завеса.  m2 21,75 

81. Набавка и постављање рефлектујуће фолије на спољну 

страну режијске собе. Залепљена фолија не сме имати 

оштећења и мехуриће. 

Обрачун по m2 постављене фолије m2 3,55 

82. Израда и монтажа фолије са ефектом пескираног стакла, 

са мотивом логотипа инвеститора, на елементе стаклене 

смичуће преграде и изнад улазних врата. Димензије 

мотива 70*100cm. Залепљена фолија не сме имати 

оштећења и мехуриће. 

Обрачун по комаду постављене фолије ком 11 

83. Завршно чишћење целог простора и прање стакала 

Обрачун по m2 пода, све очишћено m2 140,66 

 

 

XIII   СПОЉНИ БАЗЕН – ФОНТАНА 

 

Р.бр. 

 

ОПИС 

 

ј.м. 

 

количина 

84. Обијање керамичких мозаик плочица заједно са лепком 

са зидова и пода фонтане. 

Обрачунава се по m2 обијених плочица, одвежено на 

депонију m2 38,86 

85. Стругање дотрајале боје за бетон са  украсних преливника 

(5 преливника са вертикалним перима) и са ободних 

ивица 

Обрачун по m2, очишћено и одвежено на депонију. m2 40,08 

86. Израда танког АB корита унутар базена, дебљине зида и 

пода d=8cm, армираног са мрежастом арматуром R-126 

и L-ојачањима RØ10/15, на свим ивицама прелома 

површие. У цену урачунати и потребну оплату, Бетон 

неговати до потпуног сазревања.  Код наставка 

бетонирања, након изливања пода, користити течност за 

наставак бетонирања. Након скидања оплате све 

површине поравнати од исцурелог бетона. 

Обрачунава се по m3 уграђеног бетона. m3 3,42 

87. Длетовање нових површина хидроизолационим малтером, m2 47,99 
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типа SIKA, IZOMAT или одговарајући. 

Обрачун по m2 длетоване површине, све спремно за 

наношење завршног слоја 

88. Наношење финалног слоја полиуретана за облагање 

базена, BASF или одговарајући, на све површине базена и 

украсних преливника. 

Обрачун по m2 финалног слоја.  m2 88,07 

89. Израда шахте  за смештај пумпе за хаваријско пражњење. 

У цену урачунати: ископ, шаловање, изливање бетона,   

изолацију, Као и завршни гвоздено ливени поклопац 

Обрачун паушално, комплет изведено. пауш. 1 

90. Израда  продора  у зиду базена   за поставку усисно 

потисне цевне инсталације за напајање водених атракција.  

Обрачун по ком ком 2 

91. Израда продора  на шахту и базену за поставку 

инсталације довода свеже воде. 

Обрачун по ком ком 2 

92. Израда инсталације довода воде  промера 1 col  са 

вентилом у шахту. 

Обрацун паушално пауш. 1 

93. Израда инсталације вентилације  шахта за смештај пумпи  

са ПВЦ  цевима промера 75 mm   два   елемента  

Обрацун паушално пауш. 1 

94. Израда усисно потисне инсталације цевима ПВЦ Ø63 pn 

10, цевовода  за везу шахта и базена.  У радове улази  

ископ поставка цеви у рову  испирање, испитивање под 

притиском и затрпавање.  

Обрацун по m1, све постављено и затрпано m1 5,00 

95. Израда дистрибутивно разводне мреже у базену  са ПВЦ  

цевима  Ø63 И Ø50, pn 10, за напајање  две линије  

дистрибутивних цеви са комет млазницама. 

Обрацун  паушално пауш. 1 

96. Израда прохромске дистрибутивне цеви  за ношење и 

напајање комет млазница  Ø35 mm  дужине 2,5m,  са два 

вертикална носача  за повезивање  са напојном мрежом, 

цев на себи садржи и  5 муфова  Ø½ цола за монтажу 

млазница. Муфове поставити под углом од 75º. 

Обрачун по комаду ком 2 

97. Набавка и уградња млазница "комет 8"   прихват   ½  cola,   

за прављење ефекта  танког усмереног воденог млаза. 

Млазнице се монтирају на две  прохромске цеви 

Обрачун по комаду ком 10 

98. Израда усисно потисне инсталације у шахту,  за везу 

постојећих и нових цеви  и за везу    погонских пумпи  и 

цевовода,  Инсталација се ради са ПВЦ цевима Ø40mm  и 

фитингом 5/4"   са припадајућцим пратећим елементима:  

регулационим вентилима,  холендерима,  спојницама и 

др.    Обрачун  паушално пауш. 1 

99. Набавка и монтажа суве центрифугалне монофазне 

пумпе  за  напајање  елемената са "комет" млазницама. 

Капацитет пумпе  170  лит/ мин.   пумпа у комплету са 

пратећим елементима  за монтажу и повезивање. 

Обрачун по комаду, све намонтирано ком 1 

100. Набавка и монтажа суве центруфугалне монофазне ком 1 
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пумпе   за напајање  постојећих елемената у базену.  

Капацитет пумпе 150лит/мин. Пумпа у комплету  са  са 

пратећим  елементима за монтажу  и повезивање. 

Обрачун по комаду, све намонтирано 

101. Набавка и уградња  потопне пумпе са пловком  за 

хаваријско пражњење шахта са опремом. Пумпа 

капацитета  8000 лит/h  са заштитним самоактивирајућим 

пловком и пратећим елементима и фитингом. 

Обрачун по комаду све пуштено у функцију ком 1 

102. Набавбка и уградња прохромске заштитне  усисне 

решетке  за спречавање продора нечистоће у 

инсталацију, цилиндрицног облика,  Ø300mm, висине 

200mm, са перфорацијом Ø5mm. Прихватни отвор за 

усисну цев  55 mm 

Обрачун по комаду, све намонтирано ком 1 

103. Набавка и монтажа дасака од ABS-а, за клупе око 

фонтане. Даске димензија 150*10*2cm, испоручити са 

завршним чеповима. Постављају се на три клупе, по четири 

даске.  

Обрачун по комаду постављене даске са чеповима ком 12,00 

 

  1. ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА                                                                                                                                        

Предметни радови се изводе на реновирању свечане сале Института за 

кукуруз “Земун Поље“, која се налази у објекту павиљона за селекцију, ради 

постизања њене пуне функционалности и репрезентативности како би се у 

потпуности задовољиле достигнуте потребе Института у областима научно-

истраживачког рада, сарадње са другим институцијама и маркетинга. 

Радови које треба извршити обухватају следеће групе за које су у тексту 

конкурсне документације дати детаљни описи: рушење и демонтажа, 

зидарски и бетонски радови, гипсарски радови, браварски радови, 

молерско фарбарски радови, столарски радови, тапетарски радови, 

грејање и вентилација, подополагачки радови, електро радови јаке и слабе 

струје, радови на реконструкцији спољне фонтане, набавка и уградња 

спољне и унутрашње столарије, завеса, прозорских фолија, и намештаја. 

Обавеза Понуђача је да предају прецизну динамику извођења радова - 

Динамички план као Прилог Уговора. 

2. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Максималан рок за извршење радова који су предмет ове јавне набавке је: 

30 календарских дана за извођење предметних радова, који обухвата период 

од потписивања Уговора до примопредаје завршених радова Наручиоцу. 

Крајњи рок за завршетак радова, заједно са примопредајом је 

25.08.2015.године. 
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3. МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Место извођења радова је зграда  павиљона за селекцију Института за 

кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића 1, Земун. 

Понуђач је дужан да започне извођење радова са датумом увођења у посао. 

Радови се могу изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, 

викендом и празником. 

Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за 

време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења 

радова, да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини 

грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца радова, као и да писмено 

извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта. 

При свим наведеним радовима користити искључиво квалитетне и 

атестиране материјале у количини и у складу са датом техничком 

спецификацијом радова у конкурсној документацији. При обављању радова 

придржавати се упутства произвођача материјала, правила струке и 

предвиђеног описа и квадратуре, количине које су дате у техничкој 

спецификацији радова у Конкурсној документацији. 

Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, 

стандардима и узансама за ову врсту посла.  

Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да 

именује комисију за надзор и о томе писмено извести Извођача радова. 

Понуђач којем је додељен уговор, дужан је да након потписивања уговора,  у 

року од 5 дана достави имена ангажованих извршилаца посла која ће 

изводити предметне радове. 

Понуђач је дужан да се придржава упутстава Наручиоца у вези одлагања 

материјала, опреме и отпада или шута, а у циљу очувања имовине и 

нормалног функционисања процеса рада у Институту.  

4. ОБИЛАЗАК ОБЈЕКТА 

Ради правилног припремања понуде понуђачи су у обавези, да пре 

подношења понуде изврше обилазак локације, а ради прецизнијег 

сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке. 

Наручилац ће организовати  обилазак за сва заинтересована лица. Контакт 

особе су Слободан Јосимовића, телефон: 064/840-6083 и Биљана Тривић, 

телефон: 064/840-6091. Заинтересована лица су у обавези да доставе на 

меморандуму допис, оверен печатом и потписом овлашћеног лица у коме 

се наводе подаци о лицу које ће извршити обилазак објекта (име и презиме, 
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ЈМБГ, контакт телефон). Допис је потребно доставити на е-маил 

javnenabavke@mrizp.rs. 

5. ГАРАНЦИЈА 

Гаранција на изведене радове је најмање 2 (две) године. Гарантни рок тече 

од записничког пријема изведених радова. За уграђене материјале и опрему 

важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана 

извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

6. РЕКЛАМАЦИЈЕ 

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених 

радова.  

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 

изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали 

неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим 

недостацима. 

7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне 

мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на 

раду („Службени гласник РС“ број 101/2005) и Закона о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“ број 111/2009 и „Службени гласник РС“ број 20/15). 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 

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

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то:  

 

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

одговарајући регистар;  

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) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања позива за подношење понуде;  

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

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији;  

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом; 

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

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
 

 
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

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

 потребно је у погледу финансијског капацитета  није пословао са 

губитком у последње две године до дана објављивања позива за 

подношење понуда и да у последњих шест месеци који предходе 

месецу у коме је објављен позив за подношење понуде није имао 

евидентирану блокаду рачуна, 
 

 потребно је  у погледу пословног капацитета да је у периоду не 
дужем од три године до дана објављивања позива за подношење 
понуда, уговорио и извршио минимум  два иста или слична посла 
која су предмет набавке.  
 

 потребно је да у погледу кадровског капацитета понуђач има 
најмање пет запослених или радно ангажованих лица 
одговарајућих струка за предметну набавку, од тога најмање 
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једно стручно лице које има: 
 

o важећу лиценцу број 400 - Одговорни извођач радова 
објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода 
и канализације или важећу лиценцу број 410 - Одговорни 
извођач радова грађевинских конструкција и  грађевинско 
занатских радова на објектима високоградње, нискоградње 
и хидрогадње. 

 
 
 потребно је у погледу техничког капацитета да у моменту подношења 

понуде располаже са најмање једним возилом и потребном опремом 
и алатом за обављање предметне јавне набавке.  
 

1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

 
1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

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

 
Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове за учешће у   
поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, сви понуђачи из групе 
понуђача испуњавају заједно. 

 
   

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона:  
 ДОКАЗ:  

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

  
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона  

ДОКАЗ: 
ПРАВНА ЛИЦА:  

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

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

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

 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта).  
 

*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона  

ДОКАЗ:  

ПРАВНА ЛИЦА:  

 Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за 

привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 

је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 

понуда;  

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ:  

 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 

регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 

привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 

понуда 

 

 ФИЗИЧКА ЛИЦА:  

 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања одређених послова.   
*Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

 
 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона  
 ДОКАЗ:  
 
 Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

 
*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
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5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона 
ДОКАЗ: 
 

 Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате 
од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом.  

 
6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  

ДОКАЗ:  
 
 Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у 

поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

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

   
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

Услов у погледу финансијског капацитета понуђач доказује достављањем: 

 финансијског извештаја за 2013. и 2014. годину и 

 изјаве дате на меморандуму, оверене печатом понуђача и 

потписане од стране одговорног лица понуђача, којом под 

пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу 

гарантује да понуђач није био у блокади последњих шест 

месеци који предходе месецу у коме је објављен позив за 

подношење понуде. 

 

Услов у погледу пословним капацитетом понуђач доказује достављањем:   

 Списак - референц листа закључених уговора (Образац 7) и 

копије закључених уговора.  

 Потврде наручилаца (Образац 7а) – потврда треба да садржи 

назив наручиоца, назив радова, датум почетка и завршетка 

радова, датум, потпис и печат наручиоца (референц листе) 

којима се то потврђује.  

 

 

Услов у погледу кадровским капацитетом понуђач доказује достављањем:  
 Изјаве понуђача (на меморандуму, потписана, оверена и 

заведена) да има најмање пет запослених или радно ангажованих 
лица одговарајућих струка за предметну набавку од тога најмање 
једно стручно лице које има важећу лиценцу број 400 или важећу 
лиценцу број 410. 

 
 Фотокопије Уговора о раду или радном ангажовању. 
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 Фотокопије важеће лиценце за инжењере са потврдом 
Инжењерске коморе Србије да је измирена обавеза плаћања 
чланарине Комори. 

 

Услов у погледу техничког капацитетом понуђач доказује достављањем:   

 Изјава понуђача (на меморандуму, потписана, оверена и 

заведена) да располаже са најмање једним возилом и потребном 

опремом и алатом за обављање предметне јавне набавке и 
 Копија саобраћајне дозволе за возило важеће на дан подношења 

понуде или копија уговора о лизингу у коме је Понуђач наведен 
као прималац лизинга или уговор о закупу. 
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 

  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. Лице уписано у Регистар понуђача може 
уместо достављеног доказа за услове из чл. 75. ст. 1. Закона навести у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да 
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 

 

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

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

 

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт 

особу и телефон. 

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

 

 

Понуду доставити на адресу: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1,  11185 Земун - Београд, са назнаком: „ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ радова - Радови на инвестиционом одржавању и опремању 

свечане сале зграде селекције Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН брј 

15/15 - НЕ ОТВАРАТИ.“ 

 

Понуда  се   сматра    благовременом   уколико  је   примљена    од стране    

наручиоца    до 22.06.2015. године до 12,00 часова. Отварање понуда ће се 

обавити истог дана са почетком у 12,15 часова у просторијама Института. 

 

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

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 

наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

 

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

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

подносити, сматраће се неблаговременом. 

 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, Понуђач може 

такву грешку отклонити и поред исправљеног дела понуде ставити потпис 

одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом.  

 

Понуда мора да садржи: 

 

 Образац понуде, 

 Модел уговора са Динамичким планом као Прилогом Уговора, 
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 Образац структуре цене са упутством како да се попуни, 

 Образац изјаве о обавези достављања средства финансијског 

обезбеђења у случају доделе уговора, 

 Образац трошкова припреме понуде,  

 Образац изјаве о независној понуди, 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,  

 Референтна листа и потврде Наручилаца, 

 Изјава понуђача о посети локације. 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 

изјава датих под кривичном и материјалном одговорношћу) потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 

да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 

обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се 

доставља као саставни део заједничке понуде. 

 

Сви документи у понуди треба да буду повезани јемствеником, тако да се не 

могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 

листови. 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 

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

документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за 

кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1,  11185 Земун - 

Београд назнаком: 

 

 „Измена понуде за јавну набавку радова – Радови на инвестиционом 

одржавању и опремању свечане сале зграде селекције Института за 

кукуруз „Земун Поље“, ЈН бр. 15/15 - НЕ ОТВАРАТИ”, са назнаком 

партије/а на коју се односи измена. 

 

 „Допуна  понуде  за  јавну набавку радова – Радови на инвестиционом 

одржавању и опремању свечане сале зграде селекције Института за 

кукуруз „Земун Поље“, ЈН бр. 15/15 - НЕ ОТВАРАТИ”, са назнаком 

партије/а на коју се односи допуна. 

 

 „Опозив  понуде  за  јавну набавку радова – Радови на инвестиционом 

одржавању и опремању свечане сале зграде селекције Института за 

кукуруз „Земун Поље“, ЈН бр. 15/15 - НЕ ОТВАРАТИ”, са назнаком 

партије/а на коју се односи опозив. 
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 „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на 

инвестиционом одржавању и опремању свечане сале зграде селекције 

Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН бр. 15/15 - НЕ ОТВАРАТИ”, са 

назнаком партије/а на коју се односи измена и допуна. 

 

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт 

особу и телефон. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је 

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресу, 

контакт особу и телефон сваког од учесника у заједничкој понуди. 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 

мења своју понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда. 

 

У Обрасцу понуде (ОБРАЗАЦ 1), понуђач наводи на који начин подноси 

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

понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуде (ОБРАЗАЦ 1), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 

већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 

 

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

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

уговору о јавној набавци. 

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 

који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност услова. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

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

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

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде 

мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 

податке из члана 81, ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 

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

понуду  

 који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

 

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

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

се доказује испуњеност услова. 

 

  Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

8.1 Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Наручилац  може одобрити  аванс у износу до највише 25 % од уговорене  

вредности уколико Извођач достави предрачун за набавку дела  опреме и 

материјала . 

 

По испостављеној окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене 

грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, и 

потписаним од стране Наручиоца у року од најмање 30  дана од дана 

пријема рачуна биће исплаћен остатак обавезе.  

 

Уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова 

радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену. 

 

 

8.2 Гарантни рок 

 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године 

рачунајући од дана примопредаје радова. Гарантни рок за све коришћене 
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материјале је у складу са гарантним роком произвођача,  рачунајући од 

дана примопредаје радова Наручиоцу. 

 

8.3 Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда. 

  

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

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 

мењати понуду 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ВРЕДНОСТ 

У ПОНУДИ 

 

Понуђене јединичне цене треба да садрже све трошкове (радне снаге, 

материјала, припадајуће зависне трошкове, транспорта, механизације и 

слично) и да буду исказане у динарима без ПДВ-а. Цене са ПДВ-ом уписати 

тамо где је то посебно назначено. 

 

Понуђене јединичне цене су фиксне за цео уговорни период и не могу се 

мењати услед повећања цене елемената по основу којих је одређена. 

 

До промене укупне понуђене цене може доћи само у складу са одредбама 

дефинисаним у Моделу уговора. 

 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ 

СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  

 

• Пореске обавезе – назив државног органа: Пореска управа 

(Министарство финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет 

адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се 

добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или 

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским 

обавезама које администрирају ови органи; 

 

• Заштита животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту 

животне средине (Министарство рударства и енергетике Републике Србије), 

адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. 

merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 

27а, Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 

 

http://www.sepa.gov.rs/
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• Заштита при запошљавању, условима рада - назив државног органа: 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, адреса: 

Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

 

 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

11.1. Меницу за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

 

Понуђач, за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, 

доставља оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену 

са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о 

регистрацији менице са клаузулом „без протеста“, у износу 2% од вредности 

понуде без ПДВ-а, са роком важности до истека понуђеног рока важења 

понуде.  

 

11.2. Меницу за обезбеђење испуњења уговорних обавеза 

 

Понуђач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом закључења 

уговора доставља оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без 

протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, за добро 

извршење посла у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која траје 

најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.  

 

11.3. Меницу за обезбеђење током гарантног рока  

 

 Понуђач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, након потписивања 

уговора доставља оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без 

протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице за 

отклањање недостатака у гарантном року у износу 5% од вредности 

уговорених радова без ПДВ-а, која траје најмање 15 дана дуже од уговореног 

гарантног рока. 

 

11.4. Банкарску гаранцију за повраћај аванса - само уколико има авансног 

плаћања 

 

Изабрани понуђач се обавезује да, пре уплате аванса од стране наручиоца, 

наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај аванса, која ће бити са 

клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на 

приговор. Банкарска гаранција за повраћај аванса издаје се у висини 

плаћеног аванса са ПДВ-ом и мора да траје наjкраће до 30 дана од дана 

састављања записника о примопредаји радова.  

http://www.minrzs.gov.rs/
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Наручилац се обавезује да ће вратити изабраном понуђачу банкарску 

гаранцију за повраћај аванса у року највише 30 дана од дана примопредаје 

радова.  

Саставни део Конкурсне документације је Образац 3 - Изјава којом се 

понуђачи обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства 

финансијског обезбеђења предвиђена у Конкурсној документацији.   

 

Наручилац задржава право да реализује средства финансијског 

обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке 

као и испуњење уговорних обавеза. 
 

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив 

Наручиоца. 
 

 

12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 

ставља на располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

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

наручиоца: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 

1, 11185 Земун - Београд, електронске поште на e-mail: javnenabavke@mrizp.rs. 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде. Питања се достављају на меморандуму заинтересованог лица са 

деловодним бројем и датумом, оверено печатом и потписано од стране 

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

 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 

информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

јавна набавка број 15/15“. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 

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

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

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

мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 

понуде телефоном није дозвољено. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво  писменим путем, 

односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 

у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 

потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 

позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача. 

 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 

отварања. 

 

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

цена. 

 

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

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 

СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 

јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 

додељен уговор, дужан је да при закључењу уговора преда наручиоцу бланко 

меницу за добро извршење посла, са клаузулом „без протеста“, прописно 

потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну 

менице и потврдом о регистрацији менице, у износу 15% од вредности 

уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за 

коначно извршење посла.  

 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност менице  за добро извршење посла мора да се продужи. 
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 

 

У случају да два или више понуђача понуде добијају исти број број пондера 

наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди дужи рок трајања 

гаранције. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

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

и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. (ОБРАЗАЦ 6). 

 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 

наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 

непосредно, на адресу наручиоца Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1, 11185 Земун - Београд, електронске поште на e-mail 

javnenabavke@mrizp.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев 

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

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 

одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од 

дана пријема захтева. 

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 

сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 

најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права 

долази до застоја рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке,  рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 

дана пријема одлуке. 
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 

предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или 

могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 

рока. 

  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 

од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 

радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати 

приликом подношења претходног захтева. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 

наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив 

на број: уписати податак о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: уписати редом ЗЗП; назив 

наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту. Потврда мора бити издата од стране банке, којом ће се потврдити да 

је уплата републичке административне таксе за подношење захтева за 

заштиту права у поступку ЈН број 15/15 – Радови на инвестиционом 

одржавању и опремању свечане сале зграде селекције Института за кукуруз 

„Земун Поље“. Потврда банке мора  да садржи печат банке и потпис 

овлашћеног лица, јасну ознаку да је уплата таксе извршена и датум када је 

уплата исте реализована, односно извршена.   

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 

80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор 

није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 

понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 

динара. 

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 

набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 

одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 

динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац 

сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа 

од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне 

набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од истека рока 

за подношење захтева за заштиту права. 

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

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
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VI  ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 1 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова - 

Радови на инвестиционом одржавању и опремању свечане сале зграде 

селекције Института за кукуруз „Земун Поље“ ЈН број 15/15. 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив 

банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 

подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке 

о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група 

понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

  

 

1) 

Назив подизвођача:  

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

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

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 

заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се 

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Радови на инвестиционом одржавању и 

опремању свечане сале зграде селекције Института за кукуруз „Земун Поље“ 

ЈН број 15/15. 

 

 

Укупна вредност без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна вредност са ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања по 

испостављеним рачунима за 

окончану ситуацију 

У року од _______________ (најмање 

5 дана) дана по испостављању 

предрачуна за набавку 

материјала, Наручилац ће 

авансно платити Понуђачу_________ 

(највише 25%) уговорене 

вредности. 

У року од ___________ дана 

(најмање 30 дана) од дана 

примопредаје радова, Наручилац 

ће  исплатити Извођачу остатак  

уговорене обавезе. 

Рок важења понуде (минимум 

30 дана од дана отварања 

понуда) 

 

_____________________________ дана 

од дана отварања понуда 

 

6) Рок завршетка радова ______ календарских дана од дана потписивања 

Уговора (максимум 30 календарских дана). 

 

7) Гаранти рок за све радове у трајању од _______ године, од  примопредаје 

радова (минимум 2 године).  

 

8) За извршење јавне набавке ангажујемо ______ подизвођача (уписати број 

подизвођача). 

Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу је _____ %. 

 

9) Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном 

документацијом (Динамички план). 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

 

Напомене:  

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

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

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 

ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII   МОДЕЛ УГОВОРА  

УГОВОР 
 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:   

 

 

Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 

Београд, Земун, кога заступа  директор др Бранка Кресовић, као  Наручилац  

са једне стране 

 

и 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 

 

 да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама (Службени 

гласник Републике Србије, бр. 124/12) спровео отворени поступак јавне 

набавке број  15/15, Радови на инвестиционом одржавању и опремању 

свечане сале зграде селекције Института за кукуруз „Земун Поље“,  на 

основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца; 

 да је Извршилац дана ________. 2015. године, доставио Понуду број 

_______ од ________. 2015. године, која се налази у прилогу предметног 

Уговора и саставни је његов део, 

 да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничкој спецификацији 

из конкурсне документације,  

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет Уговора је извођење радова на реновирању свечане сале Института 

за кукуруз “Земун Поље“. 

  

Обим, садржина и квалитет радова мора бити у складу техничком 

спецификацијом Конкурсне документације и важећим техничким 

нормативима, стандардима и правилима струке за предметне радове. 

 

Ради извршења радова који су предмет овог уговора Извршилац радова се 

обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, 

изврши грађевинске, грађевиснко – занатске и припремно – завршне радове, 

транспорт и уградњу на објекту као и све друго неопходно за извршење 

радова који су предмет уговора.  
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ЦЕНА 

Члан 3. 

 

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. уговора 

износи укупно _______________ без ПДВ-а, односно _____________ динара са 

ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде 

Извршиоца  број ________ од __________ 2014. године. 

 

Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне и не могу се мењати услед 

повећања цене елемената по основу којих је одређена. 

 

До промене укупне уговорене цене може доћи само у складу са чланом 20. 

овог Уговора. 

 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, 

цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале 

зависне трошкове Извршиоца. 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 4. 

 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на 

следећи начин: 

 

 Уплата аванса у износу од _______% (највише 25 %) од укупно уговорене 

вредности из члана 3.  Уговора извршиће се у року од ______ (најмање 5 

дана)  дана по пријему предрачуна за набавку материјала и 

банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања 

 

 По испостављеној окончаној ситуацији и сачињеној на основу оверене 

грађевинске књиге за изведене радове и јединичних цена из понуде 

Извођача број _______ од _______ 2015. године и потписаним од 

именованог надзора, у року од _______ дана од дана пријема рачуна за 

оверене окончане ситуације. 

 

Уколико наручилац делимично оспори  испостављену окончану ситуацију, 

дужан је да исплати неспорни део окончане ситуације. 

 

 

Комплентну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове, 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку 

опреме и другу документацију чува Извршилац до примопредаје и коначног 

обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што 

Извршилац признаје без права приговора. 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 5. 

 

Извршилац, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом 

закључења уговора доставља оригинал сопствену бланко меницу, са 

клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо 

картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, 

за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која 

траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење 

посла.  

 

Извршилац, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, након 

потписивања уговора доставља оригинал сопствену бланко меницу, са 

клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо 

картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице 

за отклањање недостатака у гарантном року у износу 5% од вредности 

уговорених радова без ПДВ-а, која траје најмање 15 дана дуже од уговореног 

гарантног рока. 

 

Извођач се обавезује да при испостављању предрачуна за набавку 

материјала, достави  Наручиоцу и банкарску гаранцију за повраћај аванса, у 

року до  _______ дана од дана потписивања уговора, а која ће бити са 

клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на 

приговор. Банкарска гаранција за повраћај аванса издаје се у висини 

траженог аванса, односно у висини од ______% од уговорене вредности са 

ПДВ-ом и са роком важења до 30 дана од дана састављања записника о 

примопредаји радова. 

Наручилац се обавезује да ће вратити Извођачу банкарску гаранцију за 

повраћај аванса у року највише 30 дана од дана примопредаје радова. 

 

Члан 6. 

 

У случају неизвршења Уговорних обавеза од стране Извршиоца, а у складу 

са одредбама овог уговора задржава право да реализује средства 

финансијског обезбеђења.  

 

 

РОК  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 7. 

 

 

Извршилац је дужан да све уговорене радове изведе у року од 30 

календарских дана од дана потписивања Уговара, а најкасније до 25.08.2015. 

године.  
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Члан 8. 

 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извршиоца : 

 

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

кривицом Извршиоца 

o у случају елементарних непогода и дејства више силе 

o у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није 

одговоран Извршилац. 

 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у 

писаној форми, Извршилац подноси Наручиоцу у року од два дана од 

сазнања за околност из става 1 овог члана, 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 писани споразум.  

  

У случају да извршилац  не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да 

уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова 

или посебне накнаде. 

 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за 

примопредају радова, а што именовани надзор констатује у грађевинском 

дневнику. 

 

МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Члан 9. 

 

Место извођења радова је зграда  павиљона за селекцију Института за 

кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића 1, Земун.  

 

Извршилац  је дужан да започне извођење радова након закључења Уговора. 

 

Радови се могу изводити на захтев Наручиоца и ван радног времена, 

викендом и празником. 

 

Извођач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за 

време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења 

радова; да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини 

грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца радова; као и да писмено 

извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта. 

Извршилац је дужан да радове изведе у складу са свим  важећим 

прописима, стандардима и узансама за ову врсту посла. 

 

Наручилац је дужан да Извршиоцу обезбеди несметан приступ објекту и да 

именује комисију за надзор  и  о томе писмено извести Извршиоца. 
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Извршилац је дужан да након потписивања Уговора у року од 5 дана, достави 

имена ангажованих извршилаца посла која ће изводити предметне радове, 

као и податке о возилима која ће користити, ради безбедоносне провере од 

стране службе обезбеђења. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 10. 

 

Извршилац се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у 

складу са свим важећим стандардима и техничким прописима за ову врсту 

радова и да  по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 

 

Извршилац се обавезује : 

 

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

стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;  

o да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену 

испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење 

уговором преузетих радова; 

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

обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се 

Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, 

што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-

правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 

предаје радова Наручиоцу;            

o да се строго придржава мера заштите на раду; 

o да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

o да уредно води грађевински дненик, грађевинску књигу; 

o да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца 

датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од 

конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или 

поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног 

материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења 

радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 

радова; 

o да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио 

радове и да је спреман за њихов пријем; 

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

извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за 

то уколико не испуњава предвиђену динамику 

o да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за примопредају 

радова за пријем радова уколико се  утврде неправилности и 

недостаци; 

o да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и 

набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року 

за изведене радове Извршилац мора да приступи у року од 3 дана по 

пријему писаног позива од стране Наручиоца. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 11. 

 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу плати уговорену цену под условима и 

на начин одређен чланом 4. овог Уговора. 

 

Наручилац се обавезује да од Извршиоца, по завршетку радова, прими 

наведене радове.  

  

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем 

уговорних обавеза Извођача. 

 

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 12. 

 

Извршилац  је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, 

као и противпожарне заштите. 

 

Уколико Извршилац радова не поступи у складу са претходним ставовима 

признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси 

накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај 

уговор признаје за извршну исправу без права приговора.  

 

Члан 13. 

 

Гарантни рок за изведене радове износи најмање _____ (најмање 2 године) 

године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале и 

опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од 

дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су 

предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за 

уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање. 

 

Члан 14. 

 

Извршилац је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив 

Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на 

уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који 

нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована 

овим недостацима. 

 

Ако Извршилац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у 

року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац 

је овлашћен да  активира меницу за отклањање недостатака у гарантном 

року. 
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КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 15. 

 

За укупан уграђени материјал и опрему Извршилац мора да има 

сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и 

мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом. 

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара 

стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову 

употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за 

контролу квалитета. 

Извршилац је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 

материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран 

уколико употреби материјал који не одговара прописаном квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 

објекта, Наручилац има право да тражи да Извршилац поруши изведене 

радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 

документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извршилац у одређеном 

року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извршиоца 

искључиво на трошак Извршиоца по овом уговору. 

 

 

Члан 16. 

 

Извршилац ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко 

подизвођача Предузећа _______________, са седиштем ______________________, 

ПИБ ___________________, матични број ____________________ односно у групи 

понуђача коју чине Привредно друштво _______________, са седиштем 

______________________, ПИБ ___________________, матични број 

____________________. 

Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених 

обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 

извео. 

 

Извршилац  одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза 

неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача. 

 

Члан 17. 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова Извршилац је дужан да застане са том врстом радова и 

писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 

 

По добијању писмене сагласности  Наручиоца Извршилац ће извести вишак 

радова. Јединичне цене за све позиције из предмета усвојене понуде 

Извршиоца број _______ од __________ за које се утврди постојање вишка 
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радова остају фиксне и непромењиве, а извођење вишка радова до 10% 

колчине неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 

 

Члан 18. 

 

Извршилац може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност 

именованог надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 

извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани 

су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 

догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне 

документације.  

 

Извршилац и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности 

из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена 

морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести 

Извршиоца.   

 

Извршилац има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 

 

 

Члан 19. 

 

Извршилац о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 

Наручиоца , а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 7 дана од 

завршетка радова. 

 

Комисију за примопредају радова чине један представник Извршиоца и 

комисија за надзор Наручиоца. 

 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 

 

Извршилац је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, 

пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 

материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених 

радова у два примерка. 

 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или 

приликом преузимања и предаје радова, Извршилац мора да отклони без 

одлагања. Уколико те недостатке Извршилац не почне да отклања у року од 

пет дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у 

споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу 

на рачун Извршиоца. 

 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручиоц ће 

учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.   
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Члан 20. 

 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 

стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране комисије 

за надзор и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и 

непроменљиве. 

 

Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о 

примопредаји радова. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 

 

  Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим 

случајевима: 

 

o уколико Извршилац касни са извођењем радова дуже од 7 

календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са 

пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога 

прекине са извођењем радова;  

o уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима 

за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извршиоца, а 

Извршилац није поступио по примедбама Наручиоца;  

o у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 

Члан 22. 

 

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка 

средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су 

предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за 

добро извршење посла. Извршилац је у наведеном случају обавезан да 

надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене 

предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извршиоца за те 

радове. 

 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој 

уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања 

изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.  

 

У случају раскида уговора, Извршилац  је дужан да изведене радове 

обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда записник комисије о стварно 

изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна 

страна која је одговорна за раскид уговора. 
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 23. 

 

Извршилац је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне 

мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на 

раду („Службени гласник РС“ број 101/2005). 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 24. 

 

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе 

Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и 

одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике 

Србије. 

 

Члан 25. 

 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 

 

-   понуда Извршиоца број _________ од __________  2015. године 

-   прецизна динамика извођења радова. 

 

Члан 26. 

 

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и 

уз обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 27. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 28. 

 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна. 

 

Члан 29. 

 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих по 2 (два) 

за сваку уговорну страну. 

 

 

ИЗВРШИЛАЦ                                                      НАРУЧИЛАЦ 

                                     директор 

            

                                                                                                                    

                                                                                                       др Бранка Кресовић   
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VIII  ОБРАЗАЦ 2 
 

Радови - Радови на инвестиционом одржавању и опремању свечане сале зграде селекције  

Института за кукуруз „Земун Поље“, 

ЈН брoј 15/15 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

I 

 

РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 

 

ј.м. 

 

Kоличина 

Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

а 

Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-

ом 

1. Рушење дела преградног зида d=15cm, на режијској соби, 

између стуба са спратном таблом и зида са вратима, ради 

обезбеђивања простора за "паркирање" панела клизне 

преграде. Димензије новог отвора 100*300cm, почевши од зида 

са вратима. 

Обрачунава се пo m2 вертикалне пројекције зида, одвежено на 

депонију. 
m2 3,00 

    

2. Демонтажа постојећег итисона са пода и подеста, заједно са 

преосталим лепком. 

Обрачунава се по m2 демонтираног таписона, одвежено на 

депонију. 
m2 89,32 

    

3. Демонтажа постојећег итисона са зидова и стубова заједно са 

преосталим лепком. 

Обрачунава се по m2 демонтираног таписона, одвежено на 

депонију. 
m2 20,77 

    

4. Демонтажа постојеће укопане шине, у поду, на прелазу 

итисона и керамике.  

Обрачунава се по m1 демонтиране шине, одвежено на 

депонију. 
m1 6,83 

    

5. Демонтажа дрвеног подеста дим. 403*172*25 cm, од чамових 

штафни 5*8cm и панел плоча d=19mm. 

Обрачунава се по m2 хоризонталне пројекције подеста, 

одвежено на депонију. 
m2 7,10 
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6. Демонтажа ламперије и дрвених стубова, са 

подкионструкцијом на задњем зиду сале. Материјал (угаоне 

лајсне и ламперија), сачувати за евентуалну репарацију на 

другим местима. За преостали материјал важи општи опис.  

Обрачунава се по m2 вертикалне пројекције облоге од 

ламперије, одвежено на депонију (преостали материјал) 
m2 13,32 

    

7. Демонтажа висеће маске на задњем делу сале.  Материјал  

(угаоне лајсне и ламперија), сачувати за евентуалну репарацију 

на другим местима. За преостали материјал важи општи опис. 

Обрачунава се по m1 маске, одвежено на депонију (преостали 

материјал) 
m1 7,65 

    

8. Демонтажа маски радијатора од чамове подконструкције и 

фурниране иверице. Анкере демонтирати или одсећи.   

Материјал  (угаоне лајсне и ламперија), сачувати за евентуалну 

репарацију на другим местима. За преостали материјал важи 

општи опис. 

Обрачунава се по m1 маске, одвежено на депонију (преостали 

материјал)  
m1 8,30 

    

9. Демонтажа дела ламперије, у ширини од cca 50цм, на 

спуштеном дрвеном плафону, ради уметања челичне 

подконструкције за смичућу преграду. Ламперију демонтирати 

без оштећења и сачувати за поновну употебу. Подконструкцију 

од чамових летава НЕ ДЕМОНТИРАТИ. 

Обрачунава се по m2 демонтираног плафона. 
m2 4,45 

    

10. Демонтажа постојеће спољне дрвене столарије, типа крило на 

крило.  

Обрачунава се по m2 демонтиране столарије, одвежено на 

депонију. 
m2 30,03 

    

11. Демонтажа постојећих клима уређаја. 

Обрачунава се по комаду демонтираног уређаја, одвежено на 

депонију. 
ком 2 

    

Укупно рушења и демонтаже:     

   II ЗИДАРСКИ, БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ ј.м. количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-
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а ом 

12. Малтерисање шпалетни, (са пердашењем), на ивицама 

порушених отвора, продужним малтером 1:2:6. Све 

површине морају бити равне, а на ивице поставити 

ојачања од поцинкованих перфорираних угаоних лајсни. 

Обрачун по m1 омалтерисане шпалетне m1 14,64 

    

13. Поправка шлицева и канала након инсталатерских радова, 

продужним малтером 1:2:6.  

Обрачун по m1  поправљеног шлица - канала m1 10,00 

    

14. Поправка рупа и акни на поду након скидања таписона и 

лепка, цементним малтером 1:3. 

Обрачун паушално пауш. 1 

    

Укупно зидарски, бетонски и армирано бетонски радови:     

 

III 

 

 ГИПСАРСКИ РАДОВИ 

 

ј.м. 

 

количина 

Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

а 

Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-

ом 

15. Израда денивелисаног спуштеног плафона са лучном 

денивелацијом Δh=11cm (као изнад конференцијског 

стола),b од гипс-картонских плоча d=12,5mm (на луковима 

d=6mm), на поцинкованој подконструкцији. Висина 

основног нивоа  h=302cm. 

Обрачун по типовима површина и то: 

*Равне површине, равне основе 

*Равне површине, лучне основе 

*Лучне површине, h=11cm 

 

m2 

m2 

m1 

 

 

 

 

43,50 

25,48 

31,78 

    

16. Израда саћастог спуштеног плафона у режијској соби, 

типа као армстронг или слично, на висини од H=308cm 

(висина на дну натпрозорне греде). 

Обрачун по m2 постављеног плафона. m2 5,20 

    

17. Израда зида (иза "паркинга" стаклене преграде), од гипс-

картонских плоча d=12,5mm, на подконструкцији од 

поцинкованих профила, укупне дебљине 10cm. Све спојеве 
m2 4,09 
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бандажирати и припремити за длетовање.  

Обрачун по m2 вертикалне пројекције зида по дужој 

страни. 

18. Облагање зидних површина у сали (бочни зид), гипс-

картонским плочама d=12,5mm, на гипс лепку. Димензије: 

cca 230*122cm. Плоче укројити око постојећих дрвених 

елемената. Дрвене елементе претходно заштитити. Све 

спојеве бандажирати и припремити за длетовање.  

Обрачун по комаду једне фигуре. ком 4 

    

19. Облагање зидних равних површина (део бочног и задњи 

зид), гипс-картонским плочама d=12,5mm, на поцинкованој 

подконструкцији, укупне дебљине облоге d=4,3cm. Све 

спојеве бандажирати и припремити за длетовање.  

Обрачун по m2 вертикалне пројекције зида. m2 31,64 

    

20. Израда паноа за пројекције, димензија 382*145 од гипс-

картонских плоча d=12,5mm, на подконструкцији од 

поцинкованих профила, укупне дебљине 10cm. Све спојеве 

бандажирати и припремити за длетовање. Плочу поставити 

на постојећи ниво дрвених декоративних вертикала. Дрвене 

површине преходно заштитити. 

Обрачун по m2 вертикалне пројекције. m2 5,54 

    

21. Израда и уградња профилисаних угаоних лајсни од 

ливеног гипса, димензија 4*4cm, на све конвексне ивице 

спуштеног плафона и пројекцијског паноа. Све спојеве 

поравнати филером за гипс, циклинговати и ошмирглати. 

Обрачун по m1 зависно од геометрије ивице и то: 

*равне ивице 

*лучне ивице R=100cm 

 

m1 

m1 

 

39,44 

18,90 

    

Укупно гипсарски радови:     
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IV 

 

БРАВАРСКИ РАДОВИ 

 

ј.м. 

 

количина 

Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

а 

Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-

ом 

22. Израда подвлаке над отвором режијске кабине од UNP 16 

профила. Профил, устима окренут на горе, упустити у 

бочне зидове минимално 10cm. 

Обрачун по kg уграђеног профила. kg 35,72 

    

23. Израда подконструкције за смичућу стаклену преграду, од 

челичних кутија 60*60*4mm. Вертикале обостраним L-

профилима причврстити за АB конструкцију плафона 

анкер типловима, М-8 (Ø12). Хоризонтални део 

подконструкције поставити испод постојећег спуштеног 

плафона (како се не би пресецала постојећа 

конструкција плафона), и варити за вертикале по целом 

обиму споја. На два одговарајућа места урадити коснике у 

попречном правцу. 

Обрачун по kg уграђених профила kg 196,60 

    

24. Израда подконструкције за подесте у дну сале, од челичних 

кутија 60*60*4mm. Стубови и хоризонтале на размаку ≤60cm 

у попречном правцу, а хоризонтале у подужном правцу на 

свим угловима. Све везе остварити варењем по целом 

обиму споја. 

Обрачун по kg уграђеног профила. kg 329,81 

    

Укупно браварски радови:     

 

V 

 

 СПОЉНА И УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА 

 

ј.м. 

 

количина 

Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

а 

Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-

ом 
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25. 

 

Набавка и уградња спољне столарије од  6 коморних ПВЦ 

профила произвођача REHAU,или одговарајуће, са 

оковима WINKHAUS,или одговарајуће. Прозори имају 

поделу од 3*3 поља, од којих се два крајња отварају по 

окретно нагибном систему, а остали су фиксни. На 

режијској соби подела на прозору је одговарајућа подели 

на горњем делу великих отвора, а додатно је снабдевена 

продужетком за нагибно отварање. 

Обрачун по m2 уграђених прозора зависно од димензије и 

то: 

*конферецијска сала  345*2.68   3ком 

*режијска соба  345*68  1ком 

 

 

 

 

 

 

m2 

m2 

 

 

 

 

 

 

27,74 

2,35 

    

26. Набавка и уградња стакленог клизносклапајућег зида, 

систем DORMA HSW, ,или одговарајуће, стакло сигурносно 

flot 10mm, kp, каљено, са пескираним логом. Преграда се 

састоји од једног фиксног дела и пет клизно склапајуцих 

панела ширине 120cm. Поља се склапају у једну страну 

односно један продужени паркинг. У плафону се ради 

челична подконструкција. 

Обрачун по m2 постављене преграде са свим оковом. m2 20,30 

    

27. Набавка и уградња звучно изолованог стакленог зида на 

режијској соби, са профилима за ношење стакла. Стакло 

термо пакет панплекс са звучноизолованом фолијом 4.4.1 

+ 12 + панплекс са звучноизолованом фолијом 4.4.1.  

Dim: (45+104+45)*291 cm 

Обрачун по m2 постављене и остакљене преграде. m2 5,65 

    

28. Набавка и уградња симс плехова на прозорима. Симс-

плехове RŠ=20cm, радити од пластифицираног 

алуминијумског лима d=0.6mm, са подигнутим фалцевима 

са стране 2.5cm. Све додирне површине заптити трајно 

еластичним гитом. 

Обрачун по m1 постављеног симс плеха. m1 13,91 

    

29. Набавка и уградња подпризорских клупица ширине 15cm, 

произвођача REHAU, или одговарајуће, компатибилне за 

клипсовање на прозорске штокове. 

Обрачун по m1 постављене клупице, са завршним m1 13,91 
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чеповима. 

Укупно спољна и унутрашња столарија:     

 

VI 

 

  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

 

ј.м. 

 

количина 

Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

а 

Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-

ом 

30. Прање (чишћење) постојећих дрвених површина од 

наслага масноће и прашине. Поступком се не сме 

оштетити боја на површинама. 

Обрачун по m2 очишћене површине m2 70,32 

    

31. Поправка длетовањем, закрпљених канала и шлицева од 

инсталатерских радова.  

Обрачун по m1 шлица-канала, све спремно за бојење. m1 10,00 

    

32. Шмирглање постојећих зидова и плафона, ради поновног 

подлогирања и бојења. 

Обрачун по m2 ошмиргланих и отпрашених зидова. m2 49,73 

    

33. 

 

 

 

Длетовање нових гипсаних површина длет масом у два 

слоја, са завршним шмирглањем и отпрашивањем. Све 

суседне површине претходно заштитити. 

Обрачунава се по m2 развијене површине у зависности од 

геометрије површине и то: 

*Равне оповршине 

*Равне површине мање од 10cm 

*Лучне површине, h=11cm 

 

m2 

m1 

m1 

 

141,44 

10,53 

31,78 

    

34. Подлогирање старих и нових зидних површина. 

Обрачун по м2 развијене површине m2 191,17 

    

35. Бојење старих и нових зидова, акрилним - перивим бојама 

типа КАССАТТИ - САТЕН МАТ или одговарајући у тону по 

избору пројектанта, са свим специјализованим 

предрадњама. 
m2 191,17 
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 Финални слој не сме показивати удубљења, прегибе, као 

ни потезе алата, а густина наноса мора бити потпуно 

уједначена. 

Обрачун по m2 развијене површине. 

36. Бојење лазуром у тону по избору пројектанта свих дрвених 

површина.  

Обрачун по m2 обојене развијене површине. m2   

    

37. Бојење постојећих врата на режијској соби (штокови и 

спољна страна плота), лаком за дрво на воденој бази, у 

боји по избору пројектанта. Грађевинска мера врата 

70*210cm 

Обрачун по комаду обојених врата. ком  1 

    

38. Бојење радијаторским лаком, радијатора и радијаторских 

цеви. површине пре бојења обрусити брусним папиром 

гранулације 100. 

Обрачун по врстама, све завршено и то: 

*радијаторско ребро 28*28*6cm 

*радијаторско ребро 16*88*6cm 

*радијаторске цеви  

 

ком 

ком 

m1 

 

126,00 

64,00 

10,00 

    

Укупно молерско-фарбарски радови:     

 

VII 

 

 СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

 

ј.м. 

 

количина 

Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

а 

Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-

ом 

39. Поправка плафона постојећим материјалом, након 

постављања челичне подконструкције на плафону у 

ширини caa 50cm. 

Обрачун по m2 извршене поправке m2 4,45 

    

40. Поправка ламперије на местима иза демонтираних m2 3,75     
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радијатора. 

Обрачун по m2 изведене поправке 

41. Поправка (додавање) угаоних лајсни стубова на местима 

демонтираних радијатора, од постојећег демонтираног 

материјала. 

Обрачун по m1 изведене поправке - наставка m1 6,00 

    

42. Облагање полигоналног парапета на кабини режије, од 

постојећег демонтираног материјала. 

Обрачун по m2 изведене облоге  m2 1,94 

    

43. Облагање подова и чела новог подеста, фалцованим OSB 

плочама d=25mm. 

Обрачун по m2 развијене површине подеста са челима m2 16,18 

    

44. Постављање храстових сокли (након лепљења подне 

текстилне облоге), висине 10cm, по целом обиму 

конференцијске сале изузев око постојећих дрвених 

вертикала. 

Обрачун по m1 постављене лајсне m1 60,78 

    

45. Израда рачунарског пулта од постојећег демонтираног 

материјала, са новом радном плочом d=4cm,  у боји и 

дезену приближно као обојена ламперија, оивиченом 

постојећим угаоним лајснама. 

Обрачун по комаду стола димензија 120*57cm, h=75cm ком  1 
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46. Израда и монтажа пулта у режијској соби од радне плоче 

d=4cm, у боји и дезену приближно као обојена ламперија, 

кантовано ABS-2mm. Плочу ослонити на зидове, угаоним 

челичним профилима. Димензије 163*40cm на висини 

завршно 75cm. 

Обрачун по комаду уграђене плоче. ком  1 

    

47. Израда и монтажа отворене полице са леве стране у 

режијској соби. Полица се ради од универа d=18mm, у боји 

и дезену пројектанта, кантована ABS-22mm, са једном 

средњом вертикалом и једним редом полица. Радна топ 

плоча у свему као пулт из претходне позиције. 

Обрачун по комаду уграђене полице 

 

 

ком  

 

 

1 

    

48. Израда и монтажа конференцијског стола из четири дела, 

од подупланог универа d=18mm за вертикалне површине, 

саргове и горњу плочу. Два крајња сегмента су са лучним 

завршецима.  Универ у боји и текстури по избору 

пројектанта. Димензије: 4сегмента 140*100*75cm. 

Обрачун по комаду за цео конференцијски сто 

састављено. ком  1 

    

Укупно столарски радови:     

 

VIII 

 

 ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ И НАМЕШТАЈ 

 

ј.м. 

 

количина 

Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

а 

Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-

ом 

49. Поправка и претапацирање и монтажа постојећих 

конференцијалних столица. Столице су спојене у низу од 

3-6ком. Све их демонтирати са руконаслоном и 

извлачењем подлоге за писање. Свим столицама 

репарирати сунђер и пресвући их одговарајућим увозним 
ком  82 
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висококвалитетним материјалом који има минмум 

следеће карактеристике: 48%cv-32%Co - 20%Pes, тежине 

760gr, ширине 140cm, са густином ткања 29000. Боју бира 

пројектант. Доставити узорак.  

Обрачун по ком намонтиране столице. (постоји 86 

столица) 

50. Набавка и постављање и претапацирање ВИП 

конференцијских фотеља. Фотеље одмах претапацирати у 

материјал као за конференцијске столице.  

Обрачун по комаду претапациране ипостављене фотеље. 

 

ком  

 

26 

    

51. Набавка и постављање подешавајуће радне столице са 

руконаслоном и точкићима, у режијској соби. 

Обрачун по комаду постављене столице ком  1 

    

52. Тапацирање врата на режијској соби са унутрашње 

стране (ради звучне изолације). Тапацирање урадити еко-

кожом, са испуном од азмафона d=3cm у чамовом 

роштиљу. Димензије врата 70*205cm. 

Обрачун по комаду постављене столице ком  1 

    

Укупно тапетарски радови и намештај:     

 

IX 

 

 ГРЕЈАЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА 

 

ј.м. 

 

количина 

Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

а 

Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-

ом 

53. Демонтажа постојећег ливеног радијатора, са зида 

режијске собе, димензија ребра 16*88*6cm, 16 ребара. 

Обрачун паушално пауш. 1 

    

54. Преправка цевног развода за нове позиције демонтираних 

радијатора и то тако да се обезбеди прикључак у режијској 

соби за радијатор од 6 ребара на прозорском парапету, а 

на бочним зидовима код великих прозора, да се окрену пауш. 1 
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прикључци за 90º . 

Обрачун паушално све изведено. 

55. Препакивање и монтажа постојећих радијаторских ребара 

и то тако да се у режијској соби постави укупно 6 ребара, 

а на бочним зидовима код великих прозора укупно по 21 

ребро. 

Обрачун паушално све изведено. пауш. 1 

    

56. Набавка и монтажа клима уређаја, сплит система од 18000 

btu, Капацитет хлађења 5,2 КW. Капацитет грејања 5,2 КW. 

Потрошња при максималном оптерећењу. Хлађење 1600 

W (400-2100W). Грејање 1750 W (500-2250W)  

Обрачун по комаду уграђеног клима уређаја. 

 

 

 

ком 

 

 

 

2 

    

57. Чишћење постојеће сплит-климе  

Обрачун паушално пауш. 1 

    

Укупно грејање и вентилација:     

 

X 

 

  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

 

ј.м. 

 

количина 

Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

а 

Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-

ом 

58. Израда прајмера за самонивелишућу масу на делу 

керамике. 

Обрачун по m2 изведеног прајмера m2 45,66 

    

59. Израда самонивелишућег слоја од OLMO масе d=4mm на 

целој површини конференцијске сале. 

Обрачун по m2 изливене масе. m2 140,66 

    

60. Постављање текстилне подне облоге, у боји и дезену по 

избору пројектанта, лепљењем, на целој површини 

конференцијске сале, заједно са подестима и челима.  

Теписон од 80% вуне, 20% полиамид, противпожарни, 

дебљине 1250gr/m2, произвођач TAPIWOLL или одговарајуће. 

Обрачун по m2 развијене површине, залепљене облоге. m2 142,99 
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61. Постављање противклизних алуминијумских лајсни на 

ивице подеста. 

Обрачун по m1 постављене лајсне m1 15,53 

    

62. Постављање прелазне алуминијумске лајсне код улазних 

врата. 

Обрачун по m1 постављене лајсне. m1 3,27 

    

Укупно подополагачки радови:     

 

 XI   

 

 ЕЛЕКТРО РАДОВИ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ 

 

ј.м. 

 

количина 

Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

а 

Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-

ом 

63. Демонтажа постојећих downlighter-a PLC 2*18W и спот 

лампи са халогеним сијалицама, на постојећем гипсаном 

плафону. Демонтиране лампе записнички предати 

инвеститору. 

Обрачун по комаду демонтиране лампе ком 18 

    

64. Преправка и дорада разводног ормана, уз додавање 6 

осигурача и њихово шемирање у табли, 

Обрачун по комаду додатог осигурача, пуштено у функцију ком 6 

    

65. Израда инсталације расвете изнад спуштеног плафона 

каблом PGP 3x1,5mm2 и то 8 струјних кругова са паљењем 

на зиду код врата режијске собе, у сету од модуларних 

прекидача.Струјни кругови су просечне дужине од 13 

метара. 

Обрачун по m1 постављеног кабла. m1 104,00 

    

66. Израда инсталације за нове сплит-клима уређаје, каблом 

PGP 3x2,5mm2 са изводима директно из спратне табле (у 

режијској соби). Струјни кругови су просечне дужине од 12 

метара. 

Обрачун по m1 постављеног кабла. m1 24,00 

    

67. Израда инсталације утичница за тв мониторе, и пројектор 

(на на средњим гредама), каблом PGP 3x2,5mm2. Струјни 

кругови су просечне дужине од 10 метара. m1 30,00 
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Обрачун по m1 постављеног кабла. 

68. Израда инсталације , за модуларне парапетне сетове 

утичцница  (3*М6)  у режијској  соби просечне дужине 8 

метара. 

Обрачун по м1 постављеног кабла. m1 24,00 

    

69. Набавка и уградња округле  LED уградне светиљке  9W, 

топло беле светлости 3000К, са свом пратећом опремом и 

сијалицом. 

Обрачун по комаду уграђене светиљке, пуштено у рад. ком 48 

    

70. Набавка и уградња округле  LED уградне светиљке  22W, 

топло беле светлости 6000К, са свом пратећом опремом и 

сијалицом. 

Обрачун по комаду уграђене светиљке, пуштено у рад. ком 12 

    

71. Набавка и монтажа модуларних шуко утичница беле боје 

Обрачун по комаду уграђене и повезане утичнице пуштено 

у рад. ком 14 

    

72. Набавка и монтажа парапетне кутије беле боје, у режијској 

соби, на десном зиду. 

Обрачун по m1 уграђене парапетне кутије m1 1,40 

    

73. Набавка и монтажа модуларних прекидача беле боје 

Обрачун по комаду уграђеног и повезаног прекидача, 

пуштено у рад. ком 7,00 

    

74. Набавка и каблирање UTP кабла у "гркљан"цреву Ø11, од ТВ-

а и пројектора, до режијске собе. Просечна дужина 

каблирања 11m. 

Обрачун по m1 постављеног кабла. m1 33,00 

    

75. Набавка и каблирање VGA кабла, од ТВ-а и пројектора, до 

режијске собе. Просечна дужина каблирања 11m. 

Обрачун по m1 постављеног кабла. m1 33,00 

    

76. Набавка и каблирање HDMI кабла, од ТВ-а и пројектора, до 

режијске собе. Просечна дужина каблирања 11m. 

Обрачун по m1 постављеног кабла. m1 33,00 

    

77. Набавка материјала и каблирање инсталације за звучнике 

у спуштеном плафону, силиконским каблом 2*1.5mm2, 

просечне дужине каблирања 15m. 6 звучника.  

Обрачун по m1 постављеног кабла. m1 90,00 
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78. Набавка и уградња звучника у спуштени плафон. 

Обрачун по комаду уграђеног звучника, пуштено у 

функцију. ком 6 

    

79. Набавка и монтажа појачала снаге 100W, са микрофоном. 

Обрачун по комаду, све пуштено у функцију. ком 1 

    

Укупно електро радови јаке и слабе струје:     

 

XII 

 

 РАЗНИ РАДОВИ 

 

ј.м. 

 

количина 

Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

а 

Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-

ом 

80. Набавка и монтажа тракастих завеса, са припадајућом 

опремом, на два велика прозора. 

Обрачун по m2 постављених завеса.  m2 21,75 

    

81. Набавка и постављање рефлектујуће фолије на спољну 

страну режијске собе. Залепљена фолија не сме имати 

оштећења и мехуриће. 

Обрачун по m2 постављене фолије m2 3,55 

    

82. Израда и монтажа фолије са ефектом пескираног стакла, 

са мотивом логотипа инвеститора, на елементе стаклене 

смичуће преграде и изнад улазних врата. Димензије 

мотива 70*100cm. Залепљена фолија не сме имати 

оштећења и мехуриће. 

Обрачун по комаду постављене фолије ком 11 

    

83. Завршно чишћење целог простора и прање стакала 

Обрачун по m2 пода, све очишћено m2 140,66 

    

Укупно разни радови:     
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XIII 

 

СПОЉНИ БАЗЕН – ФОНТАНА 

 

ј.м. 

 

количина 

Цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-

а 

Цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-

ом 

84. Обијање керамичких мозаик плочица заједно са лепком са 

зидова и пода фонтане. 

Обрачунава се по m2 обијених плочица, одвежено на 

депонију m2 38,86 

    

85. Стругање дотрајале боје за бетон са  украсних преливника 

(5 преливника са вертикалним перима) и са ободних ивица 

Обрачун по m2, очишћено и одвежено на депонију. m2 40,08 

    

86. Израда танког АB корита унутар базена, дебљине зида и 

пода d=8cm, армираног са мрежастом арматуром R-126 

и L-ојачањима RØ10/15, на свим ивицама прелома 

површие. У цену урачунати и потребну оплату, Бетон 

неговати до потпуног сазревања.  Код наставка 

бетонирања, након изливања пода, користити течност за 

наставак бетонирања. Након скидања оплате све 

површине поравнати од исцурелог бетона. 

Обрачунава се по m3 уграђеног бетона. m3 3,42 

    

87. Длетовање нових површина хидроизолационим малтером, 

типа SIKA, IZOMAT или одговарајућа. 

Обрачун по m2 длетоване површине, све спремно за 

наношење завршног слоја m2 47,99 

    

88. Наношење финалног слоја полиуретана за облагање 

базена, BASF или одговарајућа, на све површине базена и 

украсних преливника. 

Обрачун по m2 финалног слоја.  m2 88,07 

    

89. Израда шахте  за сместеј пумпе за хаваријско празњење. 

У цену урачунати: ископ, шаловање, изливање бетона,   

изолацију, Као и завршни гвоздено-ливени поклопац. 

Обрачун паушално, комплет изведено. пауш. 1 

    

90. Израда  продора  у зиду базена   за поставку усисно 

потисне цевне инсталације за напајање водених атракција.  

Обрачун по ком ком 2 

    

91. Израда продора  на шахту и базену за поставку ком 2     
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инсталације довода свеже воде. 

Обрачун по ком 

92. Израда инсталације довода воде  промера 1 col  са 

вентилом у шахту. 

Обрацун паушално пауш. 1 

    

93. Израда инсталације вентилације  шахта за смештај пумпи  

са ПВЦ  цевима промера 75 mm   два   елемента  

Обрацун паушално пауш. 1 

    

94. Израда усисно потисне инсталације цевима ПВЦ Ø63 pn 10, 

цевовода  за везу шахта и базена.  У радове улази  ископ 

поставка цеви у рову  испирање, испитивање под 

притиском и затрпавање.  

Обрацун по m1, све постављено и затрпано m1 5,00 

    

95. Израда дистрибутивно разводне мреже у базену  са ПВЦ  

цевима  Ø63 И Ø50, pn 10, за напајање  две линије  

дистрибутивних цеви са комет млазницама. 

Обрацун  паушално пауш. 1 

    

96. Израда прохромске дистрибутивне цеви  за ношење и 

напајање комет млазница  Ø35 mm  дужине 2,5m,  са два 

вертикална носача  за повезивање  са напојном мрежом, 

цев на себи садржи и  5 муфова  Ø½ цола за монтажу 

млазница. Муфове поставити под углом од 75º. 

Обрачун по комаду ком 2 

    

97. Набавка и уградња млазница "комет 8"   прихват   ½  cola,   

за прављење ефекта  танког усмереног воденог млаза. 

Млазнице се монтирају на две  прохромске цеви 

Обрачун по комаду ком 10 

    

98. Израда усисно потисне инсталације у шахту,  за везу 

постојећих и нових цеви  и за везу    погонских пумпи  и 

цевовода,  Инсталација се ради са ПВЦ цевима Ø40mm  и 

фитингом 5/4"   са припадајућцим пратећим елементима:  

регулационим вентилима,  холендерима,  спојницама и 

др.    Обрачун  паушално пауш. 1 

    

99. Набавка и монтажа суве центрифугалне монофазне 

пумпе  за  напајање  елемената са "комет" млазницама. 

Капацитет пумпе  170  лит/ мин.   пумпа у комплету са ком 1 
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пратећим елементима  за монтажу и повезивање. 

Обрачун по комаду, све намонтирано 

100. Набавка и монтажа суве центруфугалне монофазне 

пумпе   за напајање  постојећих елемената у базену.  

Капацитет пумпе 150лит/мин. Пумпа у комплету  са  са 

пратећим  елементима за монтажу  и повезивање. 

Обрачун по комаду, све намонтирано ком 1 

    

101. Набавка и уградња  потопне пумпе са пловком  за 

хаваријско пражњење шахта са опремом. Пумпа 

капацитета  8000 лит/h  са заштитним самоактивирајућим 

пловком и пратећим елементима и фитингом. 

Обрачун по комаду све пуштено у функцију ком 1 

    

102. Набавбка и уградња прохромске заштитне  усисне 

решетке  за спречавање продора нечистоће у инсталацију, 

цилиндрицног облика,  Ø300mm, висине 200mm, са 

перфорацијом Ø5mm. Прихватни отвор за усисну цев  55 

mm 

Обрачун по комаду, све намонтирано ком 1 

    

103. Набавка и монтажа дасака од ABS-а, за клупе око 

фонтане. Даске димензија 150*10*2cm, испоручити са 

завршним чеповима. Постављају се на три клупе, по четири 

даске.  

Обрачун по комаду постављене даске са чеповима ком 12,00 

    

Укупно спољни базен – фонтана:     

 

*У цену свих ставки урачунати прикупљање демонтираног материјала и шута, утовар на камион и одвоз на градскоу 

депонију, удаљености до 10 км.  

У цену такође урачунати сав основни и помоћни материјал, евентуалне скеле, алат, као и све основне и помоћне радове и 

предрадње 
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СТРУКТУРА ЦЕНА 
 

I  РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ  

II   ЗИДАРСКИ, БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ  

III   ГИПСАРСКИ РАДОВИ  

IV   БРАВАРСКИ РАДОВИ  

V  СПОЉНА И УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА  

VI  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ  

VII  СТОЛАРСКИ РАДОВИ  

VIII   ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ И НАМЕШТАЈ  

IX   ГРЕЈАЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА  

X   ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ  

XI   ЕЛЕКТРО РАДОВИ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ  

XII  РАЗНИ РАДОВИ  

XIII   СПОЉНИ БАЗЕН – ФОНТАНА  

      УКУПНО:  

      ПДВ:  

      УКУПНА ЦЕНА:  

 

 
 

 

 

   Датум и место:                Потпис овлашћеног лица 

 

   __________________________                   М.П.        __________________________           

 

 
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати 

споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде. 
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IX - ОБРАЗАЦ 3 

Радови - Радови на инвестиционом одржавању и опремању свечане сале зграде 

селекције Института за кукуруз „Земун Поље“, 

ЈН брoј 15/15 
 

ИЗЈАВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У 

СЛУЧАЈУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице 

понуђача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

да ће 

Понуђач______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ (навести 

назив и адресу понуђача),  у случају доделе уговора, бити обавезан да прилоком 

потписивања уговора, достави следећа средства финансијског обезбеђења 

испуњења својих уговорних обавеза: 

 

Оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно 

потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице за добро извршење посла у износу од 10% од 

вредности уговора без пдв-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока 

за коначно извршење посла као и  

 

Оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно 

потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и 

потврдом о регистрацији менице за отклањање недостатака у гарантном року у 

износу 5% од вредности уговорених радова без ПДВ-а, која траје најмање 15 дана 

дуже од уговореног гарантног рока. 
 

Пре уплате аванса, банкарску гаранцију за повраћај аванса, издату на целокупан 

износ аванса (________% износа уговорене вредности) са урачунатим порезом на 

додату вредност и са роком важења најкраће до 30 дана од дана састављања 

записника о примопредаји радова. Наручилац може реализовати средство 

обезбеђења за повраћај аванса у случају да понуђач не оправда уплаћени аванс. 
 

 

Датум и место:                   Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________                   ________________________ 
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X - ОБРАЗАЦ 4 

Радови - Радови на инвестиционом одржавању и опремању свечане сале зграде 

селекције Института за кукуруз „Земун Поље“, 

ЈН брoј 15/15 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  

___________________________________________________________________________________

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

 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
 ПОНУДЕ 

 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
  
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.   

 

              

                                           

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 

обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља 

као саставни део заједничке понуде. 
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XI - ОБРАЗАЦ 5 

Радови - Радови на инвестиционом одржавању и опремању свечане сале зграде 

селекције Института за кукуруз „Земун Поље“, 

ЈН брoј 15/15 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

(Назив и адреса понуђача)  
даје: 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке Радова - Радови на инвестиционом одржавању и опремању 

свечане сале зграде селекције Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН брoј 15/15, 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 
 
 
 
 
 
 
Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

  
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 

две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII - ОБРАЗАЦ 6 

Радови - Радови на инвестиционом одржавању и опремању свечане сале зграде 

селекције Института за кукуруз „Земун Поље“, 

ЈН брoј 15/15 

 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 
 
 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу 

 
 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

Понуђач  

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(навести 

назив  и адресу понуђача)  у  поступку јавне набавке Радова - Радови на 

инвестиционом одржавању и опремању свечане сале зграде селекције Института 

за  кукуруз „Земун Поље“,, ЈН брoј 15/15, поштовао је све обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

  
 
 
 
 
 
 

 

Напомена: *У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 

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

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом 

оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се 

доставља као саставни део заједничке понуде. 
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XIII - ОБРАЗАЦ 7 

Радови - Радови на инвестиционом одржавању и опремању свечане сале зграде 

селекције Института за кукуруз „Земун Поље“, 

ЈН брoј 15/15 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

Услов je да је понуђач у погледу пословног капацитета,   у периоду не дужем од три 
године до дана објављивања позива за подношење понуда, уговорио и извршио 
минимум  два иста или слична посла која су предмет набавке. 
 
 

Редни 

број 

Број и датум закључења 

уговора 

Вредност уговора 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

Уз образац 7 доставити: 

    Уговоре са евентуално пратећим анексима; 

 Образац 7а - Потврда правних субјеката са којима су закључени уговори, као  

доказ да су радови у свему у складу са уговорима наведеним у Обрасцу 7 - 

Референтна листа. 

 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

 

 

 

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати 

обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља 

као саставни део заједничке понуде. 

 

** Образац копирати у случају већег обима података. 
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ОБРАЗАЦ - 7а 

Радови - Радови на инвестиционом одржавању и опремању свечане сале зграде 

селекције Института за кукуруз „Земун Поље“, 

ЈН брoј 15/15 

 

 

Правни субјект  

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ:  

Особа за контакт  

 

П О Т В Р Д А 

којом потврђујемо да је 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________, (назив и адреса понуђача), 

по основу Уговора, број_____________________________од 

___________________________________, извршио радове  -

____________________________________________________________________________ у периоду 

________________________године, у свему у складу са условима из наведеног Уговора. 

Ова потврда се издаје на захтев 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________, ради учествовања у 

отвореном поступку јавне набавке радова - Радови на инвестиционом одржавању и 

опремању свечане сале зграде селекције Института за кукуруз „Земун Поље“, ЈН 

број 15/15. Тачност наведених података, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, својим потписом и печатом потврђује. 

 

Датум и место:       Потпис овлашћеног лица 

                                                                     М.П.                                

___________________________     ________________________ 

 

*Образац копирати и доставити за сваки уговор наведен у Референтној листи.  
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XV - ОБРАЗАЦ 8 

 

Радови - Радови на инвестиционом одржавању и опремању свечане сале зграде 

селекције Института за кукуруз „Земун Поље“, 

ЈН брoј 15/15 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо 

посетили локацију која је предмет јавне набавке и стекли увид у све информације 

које су неопходне за припрему  понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са 

свим условима градње и да они, сад видљиви, не могу бити основ за било какве 

промене у цени. 

 

 

Датум: ____________________ 

 

 

 

                                                                                                   Потпис овлашћеног лица: 

                                                                                             _________________________ 

М.П. 


