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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
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поступка јавне набавке мале вредности број 19/19, деловодни број 404-76/19-1 од 23. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Републички хидрометеоролошки завод 
Адреса: ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд 
Интернет страница: www.hidmet.gov.rs 

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

 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су радови – санација и реконструкција ограде круга РХМЗ-а. 
ОРН: 45340000 – Радови на уградњи ограда, заштитних решетки и сигурносне опреме. 

 
 
4. Контакт  
Лице за контакт: Бранислава Илић 
Контакт тел: 011/3050-863 

  Е-mail адреса: nabavka@hidmet.gov.rs 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 19/19 су услуге – санација и реконструкција 
ограде круга РХМЗ-а. 
Ознака из општег речника набавке: 45340000 – Радови на уградњи ограда, заштитних 
решетки и сигурносне опреме. 
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III  ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
PREDMER RADOVA   
Ograda Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije,  Kneza Višeslava 66, Beograd 

KP 13380/1, 13382/1, 13382/4, 13383/1, 13384/1, 13384/4, 13385/3, 13386/5, KP 13371/1, 13371/2, 13371/3, 13371/4, 13371/6 i 13371/7 KO 
Čukarica 

      

RB OPIS POZICIJE jm kolicina cena/jm iznos 
OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SVIH RADOVA PREDVIĐENIH OVIM PREDRAČUNOM 

      
Sve odredbe ovih tehničkih uslova smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna. Predviđene radove izvesti u celosti prema 
opisu pojedinih stavki ovog predračuna,opisa, za pojedine grupe radova, tehničkom opisu i drugom. Jediničnom cenom svake pozicije troškova 
obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno formiranje, tako da one u pogodbenom  predračunu budu konačne i to: M a t e r i j a l Pod cenom 
materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomoćnog, veznog  materijala i sl. zajedno sa troškovima nabavke, cenom spoljnog i 
unutrašnjeg transporta, bez obzira na prevozno sredstvo koje je upotrebljeno, sa svim potrebnim pratećim troškovima, utovarom, istovarom, 
skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od kvarenja i propadanja, sa potrebnom  manipulacijom, davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje itd. 
R a d: Vrednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija bilo koje pozicije predračuna, sav rad na unutrašnjem 
horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zaštite izvedenih kostrukcija od štetnih uticaja za vreme građenja.   

P o m o ć n e  k o n s t r u k c i j  e: Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cenu posla za koje su  potrebne, da ne bi ometale 
normalan tok radova, a u ceni se takođe računa i demontaža skela na gradilištu. Jedinična cena obuhvata obavezne ograde, zaštitne 
nadstrešnice, prilaze, razupiranje kod zemljanh radova, platforme, za potrebna prebacivanja zemlje kod većih dubina i sl. Odgovarajuća 
pozicija radova cenom obuhvata prilaze i platforme za betoniranje konstrukcija, patose mešalica, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija za 
pretpostavljeno vreme itd. Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cenu posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se posebno. 
Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja i ukrućenja, demontaža, čišćenje i slaganje. Ujedno u cenu neke pozicije betoniranja 
ulazi i kvašenje oplate pre betoniranja, odnosno negovanje betona  kvašenjem i zaštitom od atmosferskih uticaja. Po završetku betoniranja, 
posle potrebnog vremena sva oplata se ima skinuti, očistiti, sortirati i pripremiti za ponovnu upotrebu i odneti sa gradilišta posle završetka 
radova. 

O s t a l i  t r o š k o v i  i   d a ž b i n e 
Na jediničnu cenu radne snage izvođač radova zaračunava svoj faktor koji se formira na bazi  
postojećih propisa i instrumenata kao i sopstvenim osobenim načinom privređivanja izvođača radova 
(razni porezi, kamate, taksa, osiguranje, zarada, fondovi, osnovna sredstva, plate itd).  
Pored toga faktorom izvođač obuhvata sledeće radove koji mu se neće posebno plaćati bilo  kao 
predračunske  stavke ili naknadni  rad  i  to:                                                                                                                                  
 -sve higijensko tehničke zaštitne mere za ličnu zaštitu radnika i zaštitu na objektu i 
  okoline kao ograde, mostovi, nadstrešnice, razni pomoćni i sanitarni objekti i dr., 
 -zaštite postojećeg zelenila na gradilištu, 
 -troškove rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije, ako nije iz  
  sopstvenog pogona, 
 -čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvođenja radova, sa odvozom smeća, 
  šuta i otpadaka uz napomenu da se završno čišćenje obračunava kao posebna pozicija, 
 -sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje odgovarajućih atesta, naročito za beton,  
  cement, kreč, opeku, pesak, šljunak, ispitivanje instalacije dimnjaka, ventilacije  i   
  ispravnosti istih, 
 -uređenje građevinskog zemljišta i prostora oko objekta koje je korišćeno za gradilište,    
  bez ostataka materijala, otpadaka, tragova prekopavanja i tragova pomoćnih zgrada, 
 -obezbeđenje uslova za uskladištenje materijala i alata kooperanata, zanatlija i  
  instalatera, 
 -eventualna zaštita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko  se   
  izgradnja objekta nastavlja u toku letnjeg i zimskog perioda izvođač je dužan objekat  
  zaštititi od propadanja i smrzavanja, a sve oštećene delove od mraza i sl. da pre  
  nastavka radova popravi i dovede u red o svom trošku. 

M e r e  i  o b r a č u n 
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način obračuna radova pridržavati se u svemu važećih propisa  
građevinarstva ili tehničkih uslova za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. 
O s t a l o 
Sav upotrebljeni materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara uslovima i odredbama 
JUS -a. Svi radovi moraju biti izvedeni po važećim tehničkim propisima, solidno, savesno i kvalitetno. Napomena: 
Količine obrada zidova, podova i plafona u celom objektu mogu biti korigovane projektom enterijera u  
koliko se projekat enterijera bude radio. 

 01.000 _PRIPREMNI radovi 

01.001 Izrada i postavljanje tabli upozorenja, obaveštenja, kao i drugih sličnih oznaka, dim 50x80. Obračun po kom.     

  kom 4,00   
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01.002 Raščišćavanje terena od granja, šiblja i sitnog rastinja. Obračun po m2 površine placa.      

  m2 1.241,76   
  

01.003 Ručno sečenje "kiselog" drveća debljine do 30 cm,koje se nalazi u zoni rada na postojećem placu. Obračun 
paušalno. 

    

  pauš 1,00   
  

01.004 Uklanjanje postojeće žičane ograde visine h=130cm sa čeličnim profilima Ø50 na razmaku od oko 2.60m i 
betonskim temeljnim stopama stubova, sa odvozom šuta na gradsku deponiju udaljenosti do 10km. Obračun po 
m1 ograde. 

    

Ukupno m2 825,50   
  

01.006 Nasipanje zemlje iz iskopa u rupe nakon rušenja temelja postojeće ograde, sa nabijanjem do potpune zbijenosti.     

Ukupno m3 23,40   
  

      

      
      

 02.000 _ ZEMLJANI radovi 
      
02.001 Ručni iskop zemlje III kategorije za temeljne stope i temeljnu gredu ograde. Zemlju iz iskopa koristiti za 

nasipanje     Obračun po m3. 
    

0.2*(32.33+153.38+70.23)+0.4*0.4*0.4*245+0.9*0.4*0.4+1*0.4*0.4+0.5*0.5*0.9*6+0.7*1.6*0.9*2 m3 71,62   
  

02.002 Odvoz viška zemlje iz iskopa van gradilišta sa utovarom u transportno sredstvo i istovarom na sertifikovanu 
deponiju koju odredi izvodjac radova. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju sa utovarom, istovarom i grubim 
planiranjem. 

    

  m3 48,22   
  

02.003 Nasipanje tampon sloja. Nasipanje tampon sloja šljunkom frakcije 0-63, u debljini 10 cm, uz zbijanje do 
postizanja zbijenosti od 35 MPa.  
Obračun po m3 nasutog materijala 

    

0,10*(23,92+13,40+107,81) m3 14,51   
  

      

      
      

03.000_BETONSKI  I ARMIRANOBETONSKI radovi 
      
O p š t i  o p i s 
Svi betonski i armirano-betonski radovi sa oplatom moraju se izvesti u svemu prema tehničkim propisima za beton i prema tehničkim uslovima 
za izvršenje radova od betona i armiranog betona i prema statičkom proračunu i detaljima armature. Materijal treba da podleže zahtevima i 
vazecem SRPS standardu za ovu grupu radova.    A g r e g a t: Za spravljanje betona upotrebiti postojan i čist agregat prirodne mešavine ili 
određene granulacije, prema zahtevima marki betona, dovoljno cementa, određenog kvaliteta, a vode samo toliko da se omogući obrada betona. 
Pravilno mešanje i ugrađivanje izvodi se mašinskim putem. Agregat ne sme sadržati zemljane ni organske sastojke, niti druge primse štetne za 
beton i armaturu. Ako muljeviti sastojci pređu propisanu granicu od 2% težine izvršiti pranje agregata. Prirodna mešavina šljunka može da se 
upotrebi  samo  za  nearmirane konstrukcije MB -10 i MB - 15, za sve ostale konstrukcije mora se upotrebiti agregat u frakcijama. 

C e m e  n  t: Upotrebiti portland cement koji odgovara važećim propisima - svež od priznatih domaćih fabrika, bez grudvica po potrebi ispitan 
u Institutu za ispitivanje materijala. Prilikom izvođenja jedne betonske konstrukcije ne smeju se upotrebiti dve različite vrste cementa. Voda ne 
sme biti zagađena gasovima, ugljenim hidratima i mastima. Zbog potrebnog kvaliteta betona i projektovane čvrstoće strogo voditi računa o 
vodocementnom faktoru.  I s p i t i v a n j e: Na svakih 50 m³ ugradjenog betona potrebni je izvršiti uzorkovanje ( 3 kom betonskih kocki ) u 
prisustvu nadzornog organa uz vodjenje zapisnika i obeležavanje  svake kocke pečatom. Ovi uzorci odnose se u laboratoriju nadležnog instituta 
za ispitivanje gradjevinskog materijala radi ispitivanja i izdavanja atesta o dokazanoj marci betona.  
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O p l a t a : Oplata i podupirači moraju biti od zdrave čamove građe, solidno postavljeni, ukrućeni a oplata dovoljno poduprta, da se ne bi izvila 
ili popustila u nekom pravcu. Sva  podupiranja izvesti čvrsto i na tvrdoj podlozi. Unutrašnja površina oplate mora biti bez oštećenja kako bi se 
dobile dovoljno ravne betonske površine, oštrih ivica. Izrađenu oplatu sa podupiranjem pre betoniranja mora statički kontrolisati izvođač i 
obavezno primiti nadzorni organ. Pre početka betoniranja oplatu očistiti od iverja, prašine i treščica, i nakvasiti vodom, eventualne šupljine 
zaštititi.  A r m a t  u  r  a: Postavljena prema statičkom računu i detaljima armature mora biti očišćena od slojeva grube rđe, pravilno 
postavljena, savijena i međusobno žicom povezana.Pri spravljanju betona mašinskim putem paziti na pravilno doziranje agregata.  

Betonsku masu upotrebiti odmah posle njenog spravljanja, vodeći računa da prilikom transporta i sipanja ne dođe do segregacije betona. 
Nabijanje vršiti mašinskim putem-električnom previbratorom i pri tome voditi računa da se ne poremeti pravilan raspored armature. Veće 
komade šljunka ili tucanika treba odbaciti od  oplate unutar betonske mase, da ne ostanu šupljine nakon skidanja oplate. Između oplate i 
armature staviti podmetače od otpadaka gvožđa, da armatura sadrži predviđeno odstojanje od oplate. Po završenom betoniranju, konstrukciju 
zaštititi od uticaja sunca (kvasiti vodom 3 puta dnevno u roku od 3 dana) vetra i mraza (krovnom lepenkom ili daskama). Strogo voditi računa 
da za vreme vezivanja cementa ne dođe do potresa skele, jer tada stvorene pukotine ne mogu se popraviti. Skidanju oplate posvetiti naročitu 
stručnost i pažnju da se ne ošteti konstrukcija. Skidanje se vrši u rokovima koji su određeni propisima i to uz dozvolu nadzornog organa, 
obzirom da sve to zavisi od vremenskih  uslova, raspona i vrste konstrukcije.  

Ukoliko se pri skidanju oplate ipak pokažu gnezda sa krupnim šljunkom ili armatura nezaštićena betonom izvođač mora obavestiti nadzornog 
organa i uz njegovu dozvolu, a o svom trošku zatvoriti cementnim malterom. Prekid i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima. 
Betonske površine na koje se nastavlja betoniranje, moraju se brižljivo očistiti, pokvasiti i oprati čistom vodom. Delovi oštećeni mrazom moraju 
se odstraniti. Kod zidova i temelja u slučaju prekida betoniranja nastavljanje vršiti stepenasto prema uputstvima nadzornog organa. Pri 
izvođenju važnih delova betonske konstrukcije moraju se uzimati probne kocke i slati Zavodu za ispitivanje materijala da bi se prekontrolisala 
tražena marka betona. Uzorci se uzimaju u prisustvu nadzornog organa iz same konstrukcije nakon što je prošao horizontalni i vertikalni 
transport. Evidenciju i ispitivanje vršiti po propisima. Napomena: Cenom svake pozicije obuhvaćen je potreban rad na povezivanju postojeće i 
nove konstrukcije, prema zahtevu projektanta konstrukcije. 

      

03.001 Izrada armiranobetonske temeljne grede - sokle debljine d= 20 cm sa armiranobetonskom stopom na pozicijama 
vertikla, betonom MB 20.  Betoniranje izvesti u svemu prema projektu I propisima za betonske radove, sa 
izradom oplate, preko sloja sljunka koji je obracunat posebnom pozicijom. Armatura se posebno obračunava. 
Obračun po m3.  

    

0.2*(41+207.62+11.83)+0.4*0.4*0.4*245+0.9*0.4*0.4+1*0.4*0.4+0.5*0.5*0.9*6+0.7*1.6*0.9*2 m3 91,44   
  

Ukupno m3 91,44   
  

      

      
      

04.000_ARMIRAČKI radovi 
      
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove grupe, kompletno, kako je precizirano:  Opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama 
i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih 
napomena u tekstu:   -Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.  -Izrada, postavljanje, premeštanje i demontaža skele za 
potrebe radova.  -Gradilisni transport. 

04.001 Nabavka, ispravljanje (istezanje), sečenje, savijanje, montaža i prenos armature od betonskog čelika za liveni 
beton objekta a prema aproksimativnoj vrednosti.(B500b,  MA) Obračun po Kg. 

    

  Kg 6.400,80   
  

      

      
      
      

05.000_BRAVARSKI radovi 
      

O p š t i  o p i s: 
Pre pristupanja izrade bravarije, izvođač ovih radova mora se sa projektantom sporazumeti o svakoj poziciji i svakom tehničkom detalju sa 
projektantom, kako bi se tačno utvrdile dimenzije, konstukcija, izrada i obrada, okov kao i način montaže. Sve bravarske radove uraditi stručno 
i solidno po detaljima, nacrtima ili po detaljima proizvođaća, za koja je potrebno priložiti potrebne ateste. Izrađeni delovi meriće se u Radionici 
u prisustvu nadzornog organa. Svi spoljnji elementi moraju da zadovolje uslove po standardima. Konstruktivna svojstva gotovog proizvoda 
moraju ispunjavati sledeće uslove:  - Otpornost na sve moguće trajne deformacije od savijanja, uvijanja i vitoperenja pri normalnom rukovanju.  
- Da izdrže pritisak simuliranog vetra pri institutskom  ispitivanju od 0.80 kg/m bez ikakvih trajnijih deformacija. 
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Svu crnu bravariju doneti na gradilište miniziranu i završno obojeno i lakirano, a što se obuhvata jediničnom cenom, ako to nije izdvojeno u 
molersko-farbarskim radovima. Montaža pojedinih delova na gradilištu mora se izvršiti stručno i savesno, gotovi montirani  komadi moraju biti 
tačno u položaju kako je to predviđeno projektom, odnosno u vertikalnom ili horizontalnom položaju. Veze pojedinih elemenata vršiti varenjem, 
heftovanjem, zakivanjem zakivaka ili zavarivanjem, već prema detalju, upustvu ili detalju proizvođača. Svi zavareni delovi vare se po celoj 
dužini sastava i moraju biti bez neravnina i grbina, glatki i spremni za farbanje, a šavovi moraju biti strugani mašinskim putem. Delovi ne 
smeju biti iskrivljeni ili izubljeni. Spoj bravarije i zida, konstrukcije zaštititi tio kitom, fugu obostrano zatvoriti lajsnom od savijenog lima 30/30 
mm. Obračunava se i plaća po komadu sve gotovo kako je to napred navedeno ili po kilogramu, što se uz svaku poziciju iskazuje. Uz svaku 
poziciju dati opis kojim su Obuhvaćene specifičnosti koje se odnose na  tu poziciju kao i način obračuna. 

 NAPOMENA :  Mere uzeti na licu mesta ! 

      
05.001 ULIČNA KAPIJA ukupne dimenzije 615x175cm                                                                               Samonosiva klizna 

kapija  sa kontrategom, ukupne visine 175cm i čistom širinom prolaza 350cm, u kombinaciji sa krilnom kapijom 
za pešake, ukupne visine 175cm i širine 110cm. 
Ram kapija čine kutijasti profili 60x60x2mm. Ispuna je od kutijastih profila 30x30x1,5mm sa medjusobnim 
rastojanjem od 11cm.  
Svi elementi ograde su čelični, toplo pocinkovani i plastificirani. 
Boja je RAL 6005 zelena. 
Ogradu temeljiti sidrenjem vertikalnih nosača u temelje samace, medjusobno povezanim betonskom gredom-
soklom d=20cm .  
Kapija je opremljena elektromotorom sa daljinskim upravljanjem. Kapija za pešake sigurnosnom bravom sa tri 
ključa u opciji EVVA ICS sistema zaključavanja ili slično po izboru investitora.  
Kapiju opremiti interfonskom instalacijom. 
Obračun po kom. 

    

POS O1.1 zidarska  mera L= 6.15 m         
    1,00   

  
Ukupno kom 1,00   

  
05.002 ULIČNA KAPIJA ukupne dimenzije 615x175cm                                                                               Samonosiva klizna 

kapija  sa kontrategom, ukupne visine 175cm i čistom širinom prolaza 350cm, u kombinaciji sa krilnom kapijom 
za pešake, ukupne visine 175cm i širine 110cm. 
Ram kapija čine kutijasti profili 60x60x2mm. Ispuna je od kutijastih profila 30x30x1,5mm sa medjusobnim 
rastojanjem od 11cm.  
Svi elementi ograde su čelični, toplo pocinkovani i plastificirani. 
Boja je RAL 6005 zelena. 
Ogradu temeljiti sidrenjem vertikalnih nosača u temelje samace, medjusobno povezanim betonskom gredom-
soklom d=20cm .  
Kapija je opremljena elektromotorom sa daljinskim upravljanjem. Kapija za pešake sigurnosnom bravom sa tri 
ključa u opciji EVVA ICS sistema zaključavanja ili slično po izboru investitora. 
Obračun po kom. 

    

POS O1.2  zidarska  mera L= 6.15 m         
    1,00   
Ukupno kom 1,00   

  
05.003 ULIČNA OGRADA 

Panelna ograda tipa Insyfor 2DS (ili odgovarajuce),  ukupne visine 160cm, sa nosećim vertikalnim profilima 
pravougaonog preseka dimenzija 60x40 mm na medjusobnom osovinskom rastojanju od 252cm. Ispuna je od 
žičanih varenih panela dužine 250cm i visine 143cm. Dimenzije okca su 50 x 200mm. Debljina žice: horizontalna 2 
x ∅ 8mm, vertikalna ∅ 6mm. 
Svi elementi ograde su čelični, toplo pocinkovani i plastificirani. 
Svi elementi fiksacije žičanih panela za stubove moraju biti od inoksa. 
Boja je RAL 6005 zelena. 
Ogradu temeljiti putem temelja samaca, sidrenjem vertikalnih nosača, na rastojanju od max 252c. Temeljnom 
gredom u vidu sokle d=20cm  povezati temelje samce.  
Obračun po m'. 

    

 POS O2          

  Ukupno m 606,00   
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05.004 ULIČNA KAPIJA 
Jednokrilna kapija tipa Insyfor 2DS (ili odgovarajuce),  ukupne visine 160cm, sa nosećim vertikalnim profilima 
pravougaonog preseka dimenzija 60x40 mm na medjusobnom osovinskom rastojanju od 252cm. Ispuna je od 
žičanih varenih panela dužine 250cm i visine 143cm. Dimenzije okca su 50 x 200mm. Debljina žice: horizontalna 2 
x ∅ 8mm, vertikalna ∅ 6mm. 
Svi elementi ograde su čelični, toplo pocinkovani i plastificirani. 
Boja je RAL 6005 zelena. 
Vrata su opremljena  sigurnosnom bravom sa tri ključa u opciji EVVA ICS sistema zaključavanja ili slično po 
izboru investitora. 
Ogradu temeljiti putem temelja samaca, sidrenjem vertikalnih nosača. 
Obračun po komadu. 

    

 POS O3         
 Ukupno kom 1,00   

  
      
      

      
6.000_RAZNI  radovi 

      
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove grupe, kompletno, kako je precizirano:  Opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama 
i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih 
napomena u tekstu:   -Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.  -Izrada, postavljanje, premeštanje i demontaža skele za 
potrebe radova.  -Gradilisni transport. 

 
 
 
 
НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да на самом отварању понуде доставе узорак 
понуђене ограде (комплет са носећим вертикалним профилима и држачима), као и 
техничке карактеристике произвођача понуђене опреме и доказ да је понуђена роба 
произведена у складу са стандардима ЕУ.  
 

Наручилац ће одбити понуде које немају достављене узорке, односно понуде које не 
садрже тражене техничке карактеристике и тражени доказ да је роба произведена у 
складу са стандарима ЕУ. 
 
Ради добијања додатних информација и сагледавања обима радова, понуђач је у 
обавези да изврши обилазак локације дана 30. 04. 2019. године са почетком у 10,00 
часова на локацији објекта наручиоца, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд. Након 
обиласка локације наручилац ће издати потврду о обиласку локације, а коју је 
неопходно доставити уз понуду. 
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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. ЗАКОНА 
 

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

 

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

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

 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са  прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

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: 
 

1.2.1)  Неопходан кадровски капацитет: 
 -    да понуђач има минимум једног грађевинског инжењера са једном од 

важећих лиценци број 400, 401, 410 или 411; 
 Доказ: Фотокопија важеће лиценце. 

- да понуђач има минимум 5 (пет) радно ангажованих радника; 
Доказ: Обрасци М1, фотокопије важећих уговора о радном ангажовању 

(уговор важећи у моменту подношења понуде). 
- да понуђач има минимум једно лице са уверењем издатим од 

Министарства за рад о положеном стручном испиту за практичну 
оспособљеност за обављање послова безбедности и заштите на раду; 

Доказ: Потврда надлежног министарства 
  

1.2.2) Неопходан пословни капацитет: 
 -    да је понуђач у току 2016, 2017. или 2018. године извршио радове који 

су предмет набавке на најмање 5 објеката у износу од најмање 
15.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 Доказ: Листа референтних објеката; оверена фотокопија уговора; оверена 
фотокопија рачуна или окончане ситуације за сваки објекат. 

- да понуђач поседује следеће сертификате: SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 
14001:2015, SRPS ISO 18001:2007. 
Напомена: Област сертификације – производња, пројектовање, 
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инжењеринг и извођење оградних система. Сертификати морају бити на 
српском језику, односно могу бити и на енглеском језику под условом 
да се достави превод на српски језик од овлашћеног судског тумача. 
Сертификати морају бити јавно доступни провери на интернет страници 
сертификационе куће која је призната од надлежне институције. 

 Доказ: Фотокопија важећих сертификата. 
 

1.2.3)  Неопходан технички капацитет: 
 -    да понуђач поседује у свом власништву, закупу или лизингу минимум: 

а) камион носивости минимум 1,3т, камион носивости минимум 12т. 
 Доказ: Фотокопија саобраћајне дозволе, уговор о закупу или лизингу и 

фотокопије важеће полисе осигурања. 
 б) багер ровокопач минимум 7т; 
 в) комбиновану машину; 
 г) оплату. 

 Доказ: Потписана изјава о испуњењу тражених додатних услова. 
      

1.2.4)  Неопходан финансијски капацитет: 
 -    да понуђач у последње три године (2016, 2017. и 2018) није био у 

финансијској блокади. 
 Доказ: Копија потврде Народне банке Србије о броју дана неликвидности. 
 

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, а додатне услове испуњавају заједно. 
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2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност услова за учешће у поступку предметне  јавне набавке, у складу са 
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 
понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена  
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице  
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да  
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V 
одељак 3.), потписану од стране  овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом. 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 

 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 

 
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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач     [навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности услуга, санација и реконструкција 
ограде круга РХМЗ-а, број 19/19, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против  
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде; 

5)  Понуђач испуњава и све додатне услове у погледу траженог 
кадровског, техничког, пословног и финансијског капацитета. 

 
 

 
 
Место: _______________      Понуђач: 
Датум: _______________   М. П.  __________________________ 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 
 
 

И З Ј А В У 
 
Подизвођач                             [навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке услуга, санација и реконструкција ограде круга 
РХМЗ-а, број 19/19, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против  
животне средине,  кривично  дело  примања  или  давања мита, кривично 
дело преваре; 

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

 
 
 
  Место: _______________      Подизвођач: 
Датум: _______________   М. П.  __________________________ 
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

• Понуда мора бити састављена на српском језику и остала документација која се 
односи на понуду мора бити на српском језику. Дозвољено је да се део понуде 
који се односи на техничке описе предмета набавке достави и на енглеском 
језику. Наручилац задржава право да приликом оцењивања понуда захтева од 
понуђача да за део који је дат на енглеском језику достави превод на српски језик, 
у ком случају ће за оцењивање бити релевантан превод на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

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

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

• 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: Републички хидрометеоролошки завод, ул. Кнеза 
Вишеслава бр. 66, 11030 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова 
– санација и реконструкција ограде круга РХМЗ-а, ЈНМВ бр. 19/19 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране  
наручиоца до 03. 05. 2019. године до 12:00 часова, а јавно отварање понуда 
обавиће се истог дана у 12:30 часова у малој сали Републичког 
хидрометеоролошког завода, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд. 

 

• Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се  понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

 

• Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 

 

Понуда мора да садржи: 
 

- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА (Образац бр. 1) 

- Попуњена, потписана и оверена  ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ 
УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ (Образац бр. 2, само у случају да се даје понуда са подизвођачем) 

- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац бр. 3) 
- Попуњен, потписан и оверен  МОДЕЛ УГОВОРА (Напомена: Уговорнe странe 

попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан 
групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача 
потписати уговор) 
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- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (Образац бр. 4) 
- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

(Образац бр. 5, овај образац није обавезан) 
- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

(Образац бр. 6) 
- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА (Образац бр. 7) 
- Тражено финансијско обезбеђење за озбиљност понуде из тачке 10. Упутства за 

сачињавање понуде. 
- Захтеване узорке и техничке карактеристике са доказима да је понуђена роба 

произведена у складу са стандарима ЕУ.   
 

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: Републички 
хидрометеоролошки завод, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова – санација и реконструкција ограде круга 
РХМЗ-а, ЈНМВ бр. 19/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – санација и реконструкција ограде круга 
РХМЗ-а, ЈНМВ бр. 19/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – санација и реконструкција ограде круга 
РХМЗ-а, ЈНМВ бр. 19/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – санација и реконструкција 
ограде круга РХМЗ-а, ЈНМВ бр. 19/19  - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду  подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 

 

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 (поглавље VI), 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  
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
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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 (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). Понуђач у 
потпуности одговара наручиоцу  за извршење обавеза из поступка јавне  набавке,  
односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број подизвођача. 
Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

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 и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
• понуђачу који ће издати рачун, 
• рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). Понуђачи из 
групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке  и  уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА И НАЧИНА ИЗВРШЕЊА, 
РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, ПРИХВАТЉИВОСТИ ПОНУДЕ И ДР. 

 

  8.1. Захтеви у погледу услова плаћања. 
Наручилац захтева да се плаћање врши након извршења предметних радова. Рок 
плаћања понуђач уписује у образац понуде и не може бити краћи од 15 дана и не дужи 
од 45 дана од дана пријема рачуна за извршење предметних радова. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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 8.2. Захтев у погледу начина и рока извршења предметних радова 
Изабрани понуђач ће бити у обавези да предметне радове изврши према захтевима 
наручиоца, пројектном задатку и у складу са прописима који регулишу ову област. Рок 
извршења предметних радова понуђач исказује у обрасцу понуде, а тај рок не може бити 
дужи од 45 дана од дана закључења уговора. 
 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може мењати 
понуду. 
 
8.4. Захтев у погледу гарантног рока  
Понуђач исказује гарантни рок за извршене предметне радове и уграђени материјал у 
обрасцу понуде и моделу уговора и тај рок не може бити краћи од 36 месеци од дана 
пријема целокупних извршених радова. 
 
8.5. Захтев у погледу прихватљивости понуда 

Понуђач је у обавези да на самом отварању понуде достави узорак понуђене 
ограде (комплет са носећим вертикалним профилима и држачима), као и техничке 
карактеристике произвођача понуђене опреме и доказ да је понуђена роба произведена 
у складу са стандардима ЕУ. 
 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона. 

 

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

 

 Понуђач је у обавези да уз понуду достави попуњену сопствену меницу у висини 
од 500.000,00 динара (са ПДВ-ом) као средство финансијског обезбеђења за озбиљност 
понуде, а у складу са чланом 47а Закона о платном промету (Службени лист СРЈ бр. 
3/2002 и 5/2003 и Сл. гласник РС бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о 
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 
(Службени гласник РС бр. 56/2011). 
 Уз меницу је потребно доставити и менично овлашћење да се меница на износ од 
500.000,00 динара, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који 
траје најмање док траје рок важности понуде, у случају да понуђач по истеку рока за 
подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду или не закључи уговор о 
јавној набавци, а да је његова понуда оцењена као најповољнија, или не поднесе 
друга тражена средства финансијског обезбеђења прописана конкурсном 
документацијом.  

Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави уредно 
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потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем 
за попуњавање у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом 
„неопозива“, „безусловна“, „без протеста“ и „по виђењу“, као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора да важи десет дана дуже од истека 
рока важења уговора. 

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о 
платном промету (Сл. лист СРЈ бр. 3/02 , 5/03 , Сл. гласник РС бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. 
закон, 31/11 и 139/14 – др. закон).  

Са меницом и меничним овлашћењем изабрани понуђач је дужан да достави и 
копију картона депонованих потписа, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног за 
заступање и доказ о регистрацији менице. 

Уколико изабрани понуђач приликом закључења уговора не достави средство 
финансијског обезбеђења на начин и под условима из става 1. – 3. овог одељка, уговор 
може бити додељен следећем рангираном понуђачу. 

 

11.  ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

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

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне  
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења достављају се наручиоцу поштом на адресу: 
Републички хидрометеоролошки завод, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд, или 
електронском поштом на имејл: nabavka@hidmet.gov.rs са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈНМВ бр. 
19/19 – санација и реконструкција ограде круга РХМЗ-а”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 

 

13. 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 
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понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће  
понуђачу оставити  примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако  се  понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
 

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Наручилац нема захтева за наведено. 
 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“. Као најнижа понуђена цена узеће се цена без урачунатог ПДВ-а.  

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА  ОСНОВУ  КОЈИХ ЋЕ  НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ  ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност приликом 
одлучивања имаће понуда која има краћи рок извршења, а уколико имају и исти рок 
извршења предност ће имати понуда која има дужи рок плаћања. 

 

17. 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 изјаве из 
поглавља IV одељак 3.). 

 

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

 

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

 

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

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама овог закона. Захтев за заштиту права подноси се 
наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту 
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права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: nabavka@hidmet.gov.rs 
или препорученом  пошиљком са повратницом на адресу: ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 
11030 Београд, са назнаком “ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈНМВ БР. 
(уписати број и назив јавне набавке)”. 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 3 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 
из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. Захтевом за 
заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека 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 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 253, позив на 
број (уписати број или ознаку јавне набавке), сврха уплате: ЗЗП; уписати назив 
наручиоца и број или ознаку јавне набавке, прималац: буџет Републике Србије.  
Поступак заштите права  понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -  167. Закона о јавним 
набавкама (Сл. гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор  о  јавној  набавци  ће  бити закључен  са  понуђачем којем  је додељен уговор 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона. 
 

21 . ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  
 

 Након закључења уговора наручилац може да повећа обим предмета јавне 
набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 
вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора 
не може да буде већа од вредности из чл. 39. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. 
гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 19/19 21/41 



 

Образац бр. 3 
VI    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр.  ______________  од _______________ за јавну набавку мале вредности услуга  – 
санација и реконструкција ограде круга РХМЗ-а, ЈНМВ број 19/19.  
 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 
 
Назив понуђача: 
 

 

 
Адреса понуђача: 
 

 

 
Матични број понуђача: 
 

 

 
Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

 
Име особе за контакт: 
 

 

 
Електронска адреса понуђача (е-mail): 
 

 

 
Телефон: 
 

 

 
Телефакс: 
 

 

 
Број рачуна или 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 подиспоручиоцу, 
уколико се понуда подноси са подиспоручиоцем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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Образац бр. 3 
3)  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:  Попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има 
већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је копирати образац понуде и навести 
све понуђаче који су учесници у заједничкој понуди. 
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Образац бр. 3 
4)  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: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачима, а уколико 
понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати образац понуде и 
навести све подизвођаче.  
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Образац бр. 3 
 
ПОНУЂАЧ:______________________________________________________________ 
 
ПРЕДМЕТ: ЈНМВ 19/19 – Санација и реконструкција ограде круга РХМЗ-а. 
 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА 
PREDMER RADOVA   

Ograda Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije,  Kneza Višeslava 66, Beograd 

KP 13380/1, 13382/1, 13382/4, 13383/1, 13384/1, 13384/4, 13385/3, 13386/5, KP 13371/1, 13371/2, 13371/3, 13371/4, 13371/6 i 13371/7 KO 
Čukarica 

      
RB OPIS POZICIJE jm kolicina cena/jm iznos 

OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SVIH RADOVA PREDVIĐENIH OVIM PREDRAČUNOM 

      

Sve odredbe ovih tehničkih uslova smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predračuna. Predviđene radove izvesti u celosti 
prema opisu pojedinih stavki ovog predračuna,opisa, za pojedine grupe radova, tehničkom opisu i drugom. Jediničnom cenom svake pozicije 
troškova obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno formiranje, tako da one u pogodbenom  predračunu budu konačne i to: M a t e r i j a l Pod 
cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomoćnog, veznog  materijala i sl. zajedno sa troškovima nabavke, cenom spoljnog i 
unutrašnjeg transporta, bez obzira na prevozno sredstvo koje je upotrebljeno, sa svim potrebnim pratećim troškovima, utovarom, istovarom, 
skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od kvarenja i propadanja, sa potrebnom  manipulacijom, davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje 
itd. R a d: Vrednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija bilo koje pozicije predračuna, sav rad na unutrašnjem 
horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zaštite izvedenih kostrukcija od štetnih uticaja za vreme građenja.   

P o m o ć n e  k o n s t r u k c i j  e: Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cenu posla za koje su  potrebne, da ne bi 
ometale normalan tok radova, a u ceni se takođe računa i demontaža skela na gradilištu. Jedinična cena obuhvata obavezne ograde, zaštitne 
nadstrešnice, prilaze, razupiranje kod zemljanh radova, platforme, za potrebna prebacivanja zemlje kod većih dubina i sl. Odgovarajuća 
pozicija radova cenom obuhvata prilaze i platforme za betoniranje konstrukcija, patose mešalica, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija 
za pretpostavljeno vreme itd. Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cenu posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se 
posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja i ukrućenja, demontaža, čišćenje i slaganje. Ujedno u cenu neke pozicije 
betoniranja ulazi i kvašenje oplate pre betoniranja, odnosno negovanje betona  kvašenjem i zaštitom od atmosferskih uticaja. Po završetku 
betoniranja, posle potrebnog vremena sva oplata se ima skinuti, očistiti, sortirati i pripremiti za ponovnu upotrebu i odneti sa gradilišta posle 
završetka radova. 

O s t a l i  t r o š k o v i  i   d a ž b i n e 
Na jediničnu cenu radne snage izvođač radova zaračunava svoj faktor koji se formira na bazi  
postojećih propisa i instrumenata kao i sopstvenim osobenim načinom privređivanja izvođača radova 
(razni porezi, kamate, taksa, osiguranje, zarada, fondovi, osnovna sredstva, plate itd).  
Pored toga faktorom izvođač obuhvata sledeće radove koji mu se neće posebno plaćati bilo  kao 
predračunske  stavke ili naknadni  rad  i  to:                                                                                                                                  
 -sve higijensko tehničke zaštitne mere za ličnu zaštitu radnika i zaštitu na objektu i 
  okoline kao ograde, mostovi, nadstrešnice, razni pomoćni i sanitarni objekti i dr., 
 -zaštite postojećeg zelenila na gradilištu, 
 -troškove rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije, ako nije iz  
  sopstvenog pogona, 
 -čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvođenja radova, sa odvozom smeća, 
  šuta i otpadaka uz napomenu da se završno čišćenje obračunava kao posebna pozicija, 
 -sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje odgovarajućih atesta, naročito za beton,  
  cement, kreč, opeku, pesak, šljunak, ispitivanje instalacije dimnjaka, ventilacije  i   
  ispravnosti istih, 
 -uređenje građevinskog zemljišta i prostora oko objekta koje je korišćeno za gradilište,    
  bez ostataka materijala, otpadaka, tragova prekopavanja i tragova pomoćnih zgrada, 
 -obezbeđenje uslova za uskladištenje materijala i alata kooperanata, zanatlija i  
  instalatera, 
 -eventualna zaštita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko  se   
  izgradnja objekta nastavlja u toku letnjeg i zimskog perioda izvođač je dužan objekat  
  zaštititi od propadanja i smrzavanja, a sve oštećene delove od mraza i sl. da pre  
  nastavka radova popravi i dovede u red o svom trošku. 
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M e r e  i  o b r a č u n 
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način obračuna radova pridržavati se u svemu važećih propisa  
građevinarstva ili tehničkih uslova za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. 
O s t a l o 
Sav upotrebljeni materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara uslovima i odredbama 
JUS -a. Svi radovi moraju biti izvedeni po važećim tehničkim propisima, solidno, savesno i kvalitetno. Napomena: 
Količine obrada zidova, podova i plafona u celom objektu mogu biti korigovane projektom enterijera u  
koliko se projekat enterijera bude radio. 

 01.000 _PRIPREMNI radovi 
01.001 Izrada i postavljanje tabli upozorenja, obaveštenja, kao i drugih sličnih oznaka, dim 50x80. Obračun po kom.     

  kom 4,00   
  

01.002 Raščišćavanje terena od granja, šiblja i sitnog rastinja. Obračun po m2 površine placa.      

  m2 1.241,76   
  

01.003 Ručno sečenje "kiselog" drveća debljine do 30 cm,koje se nalazi u zoni rada na postojećem placu. Obračun 
paušalno. 

    

  pauš 1,00   
  

01.004 Uklanjanje postojeće žičane ograde visine h=130cm sa čeličnim profilima Ø50 na razmaku od oko 2.60m i 
betonskim temeljnim stopama stubova, sa odvozom šuta na gradsku deponiju udaljenosti do 10km. Obračun po 
m1 ograde. 

    

Ukupno m2 825,50   
  

01.006 Nasipanje zemlje iz iskopa u rupe nakon rušenja temelja postojeće ograde, sa nabijanjem do potpune zbijenosti.     

Ukupno m3 23,40   
  

      
  svega PRIPREMNI radovi   

  
      

 02.000 _ ZEMLJANI radovi 
      
02.001 Ručni iskop zemlje III kategorije za temeljne stope i temeljnu gredu ograde. Zemlju iz iskopa koristiti za 

nasipanje     Obračun po m3. 
    

0.2*(32.33+153.38+70.23)+0.4*0.4*0.4*245+0.9*0.4*0.4+1*0.4*0.4+0.5*0.5*0.9*6+0.7*1.6*0.9*2 m3 71,62   
  

02.002 Odvoz viška zemlje iz iskopa van gradilišta sa utovarom u transportno sredstvo i istovarom na sertifikovanu 
deponiju koju odredi izvodjac radova. Obračun po m3 zemlje u zbijenom stanju sa utovarom, istovarom i grubim 
planiranjem. 

    

  m3 48,22   
  

02.003 Nasipanje tampon sloja. Nasipanje tampon sloja šljunkom frakcije 0-63, u debljini 10 cm, uz zbijanje do 
postizanja zbijenosti od 35 MPa.  
Obračun po m3 nasutog materijala 

    

0,10*(23,92+13,40+107,81) m3 14,51   
  

      

  svega ZEMLJANI radovi   
  

      

03.000_BETONSKI  I ARMIRANOBETONSKI radovi 
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O p š t i  o p i s 
Svi betonski i armirano-betonski radovi sa oplatom moraju se izvesti u svemu prema tehničkim propisima za beton i prema tehničkim uslovima 
za izvršenje radova od betona i armiranog betona i prema statičkom proračunu i detaljima armature. Materijal treba da podleže zahtevima i 
vazecem SRPS standardu za ovu grupu radova.    A g r e g a t: Za spravljanje betona upotrebiti postojan i čist agregat prirodne mešavine ili 
određene granulacije, prema zahtevima marki betona, dovoljno cementa, određenog kvaliteta, a vode samo toliko da se omogući obrada 
betona. Pravilno mešanje i ugrađivanje izvodi se mašinskim putem. Agregat ne sme sadržati zemljane ni organske sastojke, niti druge primse 
štetne za beton i armaturu. Ako muljeviti sastojci pređu propisanu granicu od 2% težine izvršiti pranje agregata. Prirodna mešavina šljunka 
može da se upotrebi  samo  za  nearmirane konstrukcije MB -10 i MB - 15, za sve ostale konstrukcije mora se upotrebiti agregat u frakcijama. 

C e m e  n  t: Upotrebiti portland cement koji odgovara važećim propisima - svež od priznatih domaćih fabrika, bez grudvica po potrebi ispitan 
u Institutu za ispitivanje materijala. Prilikom izvođenja jedne betonske konstrukcije ne smeju se upotrebiti dve različite vrste cementa. Voda 
ne sme biti zagađena gasovima, ugljenim hidratima i mastima. Zbog potrebnog kvaliteta betona i projektovane čvrstoće strogo voditi računa o 
vodocementnom faktoru.  I s p i t i v a n j e: Na svakih 50 m³ ugradjenog betona potrebni je izvršiti uzorkovanje ( 3 kom betonskih kocki ) u 
prisustvu nadzornog organa uz vodjenje zapisnika i obeležavanje  svake kocke pečatom. Ovi uzorci odnose se u laboratoriju nadležnog instituta 
za ispitivanje gradjevinskog materijala radi ispitivanja i izdavanja atesta o dokazanoj marci betona.  

O p l a t a : Oplata i podupirači moraju biti od zdrave čamove građe, solidno postavljeni, ukrućeni a oplata dovoljno poduprta, da se ne bi 
izvila ili popustila u nekom pravcu. Sva  podupiranja izvesti čvrsto i na tvrdoj podlozi. Unutrašnja površina oplate mora biti bez oštećenja 
kako bi se dobile dovoljno ravne betonske površine, oštrih ivica. Izrađenu oplatu sa podupiranjem pre betoniranja mora statički kontrolisati 
izvođač i obavezno primiti nadzorni organ. Pre početka betoniranja oplatu očistiti od iverja, prašine i treščica, i nakvasiti vodom, eventualne 
šupljine zaštititi.  A r m a t  u  r  a: Postavljena prema statičkom računu i detaljima armature mora biti očišćena od slojeva grube rđe, pravilno 
postavljena, savijena i međusobno žicom povezana.Pri spravljanju betona mašinskim putem paziti na pravilno doziranje agregata.  

Betonsku masu upotrebiti odmah posle njenog spravljanja, vodeći računa da prilikom transporta i sipanja ne dođe do segregacije betona. 
Nabijanje vršiti mašinskim putem-električnom previbratorom i pri tome voditi računa da se ne poremeti pravilan raspored armature. Veće 
komade šljunka ili tucanika treba odbaciti od  oplate unutar betonske mase, da ne ostanu šupljine nakon skidanja oplate. Između oplate i 
armature staviti podmetače od otpadaka gvožđa, da armatura sadrži predviđeno odstojanje od oplate. Po završenom betoniranju, konstrukciju 
zaštititi od uticaja sunca (kvasiti vodom 3 puta dnevno u roku od 3 dana) vetra i mraza (krovnom lepenkom ili daskama). Strogo voditi računa 
da za vreme vezivanja cementa ne dođe do potresa skele, jer tada stvorene pukotine ne mogu se popraviti. Skidanju oplate posvetiti naročitu 
stručnost i pažnju da se ne ošteti konstrukcija. Skidanje se vrši u rokovima koji su određeni propisima i to uz dozvolu nadzornog organa, 
obzirom da sve to zavisi od vremenskih  uslova, raspona i vrste konstrukcije.  

Ukoliko se pri skidanju oplate ipak pokažu gnezda sa krupnim šljunkom ili armatura nezaštićena betonom izvođač mora obavestiti nadzornog 
organa i uz njegovu dozvolu, a o svom trošku zatvoriti cementnim malterom. Prekid i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima. 
Betonske površine na koje se nastavlja betoniranje, moraju se brižljivo očistiti, pokvasiti i oprati čistom vodom. Delovi oštećeni mrazom 
moraju se odstraniti. Kod zidova i temelja u slučaju prekida betoniranja nastavljanje vršiti stepenasto prema uputstvima nadzornog organa. 
Pri izvođenju važnih delova betonske konstrukcije moraju se uzimati probne kocke i slati Zavodu za ispitivanje materijala da bi se 
prekontrolisala tražena marka betona. Uzorci se uzimaju u prisustvu nadzornog organa iz same konstrukcije nakon što je prošao horizontalni i 
vertikalni transport. Evidenciju i ispitivanje vršiti po propisima. Napomena: Cenom svake pozicije obuhvaćen je potreban rad na povezivanju 
postojeće i nove konstrukcije, prema zahtevu projektanta konstrukcije. 

      

03.001 Izrada armiranobetonske temeljne grede - sokle debljine d= 20 cm sa armiranobetonskom stopom na pozicijama 
vertikla, betonom MB 20.  Betoniranje izvesti u svemu prema projektu I propisima za betonske radove, sa 
izradom oplate, preko sloja sljunka koji je obracunat posebnom pozicijom. Armatura se posebno obračunava. 
Obračun po m3.  

    

0.2*(41+207.62+11.83)+0.4*0.4*0.4*245+0.9*0.4*0.4+1*0.4*0.4+0.5*0.5*0.9*6+0.7*1.6*0.9*2 m3 91,44   
  

Ukupno m3 91,44   
  

      
  svega BETONSKI  I AB. radovi   

  
      

04.000_ARMIRAČKI radovi 
      

Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove grupe, kompletno, kako je precizirano:  Opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, 
normama i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, 
bez posebnih napomena u tekstu:   -Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.  -Izrada, postavljanje, premeštanje i 
demontaža skele za potrebe radova.  -Gradilisni transport. 

04.001 Nabavka, ispravljanje (istezanje), sečenje, savijanje, montaža i prenos armature od betonskog čelika za liveni 
beton objekta a prema aproksimativnoj vrednosti.(B500b,  MA) Obračun po Kg. 

    

  Kg 6.400,80   
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  svega ARMIRAČKI radovi   
  

      

05.000_BRAVARSKI radovi 
      
O p š t i  o p i s: 
Pre pristupanja izrade bravarije, izvođač ovih radova mora se sa projektantom sporazumeti o svakoj poziciji i svakom tehničkom detalju sa 
projektantom, kako bi se tačno utvrdile dimenzije, konstukcija, izrada i obrada, okov kao i način montaže. Sve bravarske radove uraditi 
stručno i solidno po detaljima, nacrtima ili po detaljima proizvođaća, za koja je potrebno priložiti potrebne ateste. Izrađeni delovi meriće se u 
Radionici u prisustvu nadzornog organa. Svi spoljnji elementi moraju da zadovolje uslove po standardima. Konstruktivna svojstva gotovog 
proizvoda moraju ispunjavati sledeće uslove:  - Otpornost na sve moguće trajne deformacije od savijanja, uvijanja i vitoperenja pri 
normalnom rukovanju.  - Da izdrže pritisak simuliranog vetra pri institutskom  ispitivanju od 0.80 kg/m bez ikakvih trajnijih deformacija. 

Svu crnu bravariju doneti na gradilište miniziranu i završno obojeno i lakirano, a što se obuhvata jediničnom cenom, ako to nije izdvojeno u 
molersko-farbarskim radovima. Montaža pojedinih delova na gradilištu mora se izvršiti stručno i savesno, gotovi montirani  komadi moraju 
biti tačno u položaju kako je to predviđeno projektom, odnosno u vertikalnom ili horizontalnom položaju. Veze pojedinih elemenata vršiti 
varenjem, heftovanjem, zakivanjem zakivaka ili zavarivanjem, već prema detalju, upustvu ili detalju proizvođača. Svi zavareni delovi vare se 
po celoj dužini sastava i moraju biti bez neravnina i grbina, glatki i spremni za farbanje, a šavovi moraju biti strugani mašinskim putem. 
Delovi ne smeju biti iskrivljeni ili izubljeni. Spoj bravarije i zida, konstrukcije zaštititi tio kitom, fugu obostrano zatvoriti lajsnom od savijenog 
lima 30/30 mm. Obračunava se i plaća po komadu sve gotovo kako je to napred navedeno ili po kilogramu, što se uz svaku poziciju iskazuje. Uz 
svaku poziciju dati opis kojim su Obuhvaćene specifičnosti koje se odnose na  tu poziciju kao i način obračuna. 

 NAPOMENA :  Mere uzeti na licu mesta ! 
      

05.001 ULIČNA KAPIJA ukupne dimenzije 615x175cm                                                                               Samonosiva klizna 
kapija  sa kontrategom, ukupne visine 175cm i čistom širinom prolaza 350cm, u kombinaciji sa krilnom kapijom 
za pešake, ukupne visine 175cm i širine 110cm. 
Ram kapija čine kutijasti profili 60x60x2mm. Ispuna je od kutijastih profila 30x30x1,5mm sa medjusobnim 
rastojanjem od 11cm.  
Svi elementi ograde su čelični, toplo pocinkovani i plastificirani. 
Boja je RAL 6005 zelena. 
Ogradu temeljiti sidrenjem vertikalnih nosača u temelje samace, medjusobno povezanim betonskom gredom-
soklom d=20cm .  
Kapija je opremljena elektromotorom sa daljinskim upravljanjem. Kapija za pešake sigurnosnom bravom sa tri 
ključa u opciji EVVA ICS sistema zaključavanja ili slično po izboru investitora. 
Kapiju opremiti interfonskom instalacijom. 
Obračun po kom. 

    

POS O1.1 zidarska  mera L= 6.15 m         
    1,00   

  
Ukupno kom 1,00   

  
05.002 ULIČNA KAPIJA ukupne dimenzije 615x175cm                                                                               Samonosiva klizna 

kapija  sa kontrategom, ukupne visine 175cm i čistom širinom prolaza 350cm, u kombinaciji sa krilnom kapijom 
za pešake, ukupne visine 175cm i širine 110cm. 
Ram kapija čine kutijasti profili 60x60x2mm. Ispuna je od kutijastih profila 30x30x1,5mm sa medjusobnim 
rastojanjem od 11cm.  
Svi elementi ograde su čelični, toplo pocinkovani i plastificirani. 
Boja je RAL 6005 zelena. 
Ogradu temeljiti sidrenjem vertikalnih nosača u temelje samace, medjusobno povezanim betonskom gredom-
soklom d=20cm .  
Kapija je opremljena elektromotorom sa daljinskim upravljanjem. Kapija za pešake sigurnosnom bravom sa tri 
ključa u opciji EVVA ICS sistema zaključavanja ili slično po izboru investitora. 
Obračun po kom. 

    

POS O1.2  zidarska  mera L= 6.15 m         
    1,00   

Ukupno kom 1,00   
  

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 19/19 28/41 



 

05.003 ULIČNA OGRADA 
Panelna ograda tipa Insyfor 2DS (ili odgovarajuce), ukupne visine 160cm, sa nosećim vertikalnim profilima 
pravougaonog preseka dimenzija 60x40 mm na medjusobnom osovinskom rastojanju od 252cm. Ispuna je od 
žičanih varenih panela dužine 250cm i visine 143cm. Dimenzije okca su 50 x 200mm. Debljina žice: horizontalna 2 
x ∅ 8mm, vertikalna ∅ 6mm. 
Svi elementi ograde su čelični, toplo pocinkovani i plastificirani. 
Svi elementi fiksacije žičanih panela za stubove moraju biti od inoksa. 
Boja je RAL 6005 zelena. 
Ogradu temeljiti putem temelja samaca, sidrenjem vertikalnih nosača, na rastojanju od max 252c. Temeljnom 
gredom u vidu sokle d=20cm  povezati temelje samce.  
Obračun po m'. 

    

 POS O2          

  Ukupno m 606,00   
  

05.004 ULIČNA KAPIJA 
Jednokrilna kapija tipa Insyfor 2DS (ili odgovarajuce),  ukupne visine 160cm, sa nosećim vertikalnim profilima 
pravougaonog preseka dimenzija 60x40 mm na medjusobnom osovinskom rastojanju od 252cm. Ispuna je od 
žičanih varenih panela dužine 250cm i visine 143cm. Dimenzije okca su 50 x 200mm. Debljina žice: horizontalna 2 
x ∅ 8mm, vertikalna ∅ 6mm. 
Svi elementi ograde su čelični, toplo pocinkovani i plastificirani. 
Boja je RAL 6005 zelena. 
Vrata su opremljena  sigurnosnom bravom sa tri ključa u opciji EVVA ICS sistema zaključavanja ili slično po 
izboru investitora. 
Ogradu temeljiti putem temelja samaca, sidrenjem vertikalnih nosača. 
Obračun po komadu.  
. 

    

 POS O3         
 Ukupno kom 1,00   

  
      
  svega BRAVARSKI radovi   

  
      
6.000_RAZNI  radovi 
      
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove grupe, kompletno, kako je precizirano:  Opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, 
normama i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cenu odgovarajućih pozicija uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, 
bez posebnih napomena u tekstu:   -Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.  -Izrada, postavljanje, premeštanje i 
demontaža skele za potrebe radova.  -Gradilisni transport. 

        svega RAZNI  radovi   pausal.   
  

      

  REKAPITULACIJA          
      
1 PRIPREMNI RADOVI  

2 ZEMLJANI RADOVI    
  

3 BETONSKI I AB  RADOVI    
  

4 ARMIRACKI RADOVI    
  

5 BRAVARSKI RADOVI    
  

6 RAZNI RADOVI   
   

  UKUPNO DINARA GRADJEVINSKI I GRADJEVINSKO ZANATSKI RADOVI   
   

 PDV 20%    
  

 UKUPNO DINARA SA PDV-om  
 

Понуђачи су у обавези да на самом отварању понуде доставе узорак понуђене 
ограде (комплет са носећим вертикалним профилима и држачима), као и 
техничке карактеристике произвођача понуђене опреме и доказ да је понуђена 
роба произведена у складу са стандардима ЕУ. 
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Образац бр. 3 
 
ПОНУЂАЧ:______________________________________________________________ 
 
ПРЕДМЕТ: ЈНМВ 19/19 – Санација и реконструкција ограде круга РХМЗ-а 

 

 

Проценат укупне вредности јавне 
набавке који ће бити поверен 
подизвођачу      ________________ % 

(уписати проценат) 
Део предмета јавне набавке 
који ће извршити преко 
подизвођача     _________________________________________ 

   (уписати) 
 

Датум Понуђач 
М. П. 

 
 

Напомена 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да  су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац  понуде  потписују и печатом  оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе (у писаној форми у 
понуди) који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
 
Република Србија 

УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ (без ПДВ-а) 

Укупна цена предметних радова, без 
ПДВ-а __________________ динара нето 

УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ (са ПДВ-ом) 

Укупна цена предметних радова, са 
ПДВ-ом   

 
_________________     динара бруто 

 

РОК ИЗВРШЕЊА 

Рок извршења предметних услуга  
(не дуже од 45 дана) _______ дана од дана закључења уговора 

ГАРАНТНИ РОК 

Понуђач даје гарантни рок за извршене 
предметне радове и уграђени материјал  

(не краће од 36 месеци) 

_______ месеци од дана пријема 
извршених радова 

РОК ПЛАЋАЊА 

Плаћање ће се обављати након извршења 
предметних радова, у року од 

(не краће од 15 нити дуже од 45 дана) 

___________ дана од дана достављања 
рачуна за извршене предметне радове 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде  
(не може бити краћи од 60 дана) 

 

 ______   дана од дана отварања понуда 
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РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
Број: (попуњава наручилац)  
Датум: (попуњава наручилац) 
Београд 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

ЗА САНАЦИЈУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОГРАДЕ КРУГА РХМЗ-А 
 

Закључен између:  
 

Закључен између: 
 
Наручиоца РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА са седиштем 
у Београду, улица Кнеза Вишеслава бр. 66, ПИБ: 102217008, матични број: 
07003706, телефон: 011/3050-923, ЈБКЈС: 40500, кога заступа директор 
___________________ (у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 
................................................................................................................................................. 
са седиштем у ............................................, улица 
................................................................, ПИБ:.................................................    Матични 
број: .......................................................... 
Број рачуна: .......................................  Назив 
банке:............................................................., Телефон: .......................................       
Телефакс: ................................................................... 
кога заступа:  
........................................................................................................................... 
(у даљем тексту: Извршилац), 

 

Основ уговора: ЈНМН бр. 19/19 
Број и датум одлуке о додели уговора: (попуњава наручилац). 
Понуда изабраног понуђача бр: (попуњава наручилац). 

 
ПРЕДМЕТ: САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОГРАДЕ КРУГА РХМЗ-А 
 
Уговорне стране сагласно констатују:    
 
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности број 
19/19 - Санација и реконструкција ограде круга РХМЗ-а, а на основу позива 
објављеног (попуњава наручилац) на Порталу јавних набавки и интернет страни 
наручиоца; 
 
 

- да је Извршилац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број: (попуњава 
наручилац), која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази 
се у прилогу и саставни је део овог Уговора;  
 

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава наручилац) доделио 
Уговор за јавну набавку предметних радова; 
 

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним 
набавкама. 
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Члан 1. 
 Предмет овог уговора је санација и реконструкција ограде круга РХМЗ-а, ул. 
Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд, у свему према захтеву Наручиоца и датој понуди 
Извршиоца.  
 Извршилац је у обавези да предметне радове изврши у складу са датом 
понудом, поштујући све позитивне прописе који регулишу ову област. 
 Извршилац се обавезује да за извршење предметних радова ангажује стручно 
оспособљена лица. 

Члан 2. 
 Извршилац се обавезује да изврши предметне радове у року од _____ дана од 
дана закључења уговора. 
 Извршилац је у обавези да, одмах након извршења достави Наручиоцу сву 
неопходну документацију о извршеним предметним радовима. 

Пријем извршених предметних радова вршиће комисија или овлашћено лице 
Наручиоца.  

У зависности од потребе, Наручилац може ангажовати стручно лице као 
надзор приликом извођења радова. Права и обавезе надзора биће дефинисане 
посебним актом, а у складу са законским прописима који регулишу ову област. 

 

Члан 3. 
 Извршилац даје гаранцију на извршене радове и уграђени материјал од ______ 
месеци од дана пријема извршења предметних радова.   

Наручилац има право на рекламацију за извршене предметне радове. 
Рекламација се доставља Извршиоцу у писаној форми у року од три дана од дана 
када је констатована неправилност. 

Извршилац је у обавези да све неправилности и грешке дате у рекламацији, 
отклони у најкраћем могућем року који не може бити дужи од 10 дана од дана 
пријема рекламације. 

Члан 4. 
 Укупана уговорена вредност овог Уговора је ___________________ динара без 
ПДВ-а, односно ________________________________ динара са ПДВ-ом (Словима: 
попуњава наручилац).  
 Извршилац ће обрачунавати плаћања у складу са стварно извршеним 
количинама предметних радова, а максимално до уговорене вредности. 
  

Члан 5. 
Наручилац ће извршити плаћање за извршене предметне радове најкасније у 

року од  _______  дана од дана пријема рачуна, на рачун Извршиоца бр. 
________________________ код пословне банке ______________________________.  

 

Члан 6. 
Извршилац је дужан да приликом закључења уговора, достави уредно 

потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са 
овлашћењем за попуњавање у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са 
клаузулом „без протеста“ „по виђењу“, „неопозива“ и „безусловна“ као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора да важи 10 дана 
дуже од истека рока важења уговора. 

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено.  
Са меницом је Извршилац дужан да достави и копију картона депонованих 

потписа, оверен потпис лица овлашћених за заступање и доказ о регистрацији 
менице.  
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Члан 7. 
Уговор важи до коначне реализације предметних услуга овог уговора, а 

најдуже на период од годину дана.  
Овај Уговор је закључен даном потписивања обе Уговорне стране. 

 Свака од Уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају 
када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговорне обавезе. 

О својој намери да раскине Уговор, Уговорна страна је дужна писменим путем 
обавестити другу страну. 
 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема 
писменог обавештења. 

Члан 8. 
 На све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 9. 
 Измене и допуне овог Уговора важе само кад се дају у писменој форми и уз 
обострану сагласност Уговорних страна. 
 Уговорне стране су сагласне да, уколико постоји објективна потреба, могу 
повећати обим предмета овог уговора максимално до 5% од укупне уговорене 
вредности, о чему ће уговорне стране сачинити Анекс уговора.  
 

Члан 10. 
 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези са овим 
Уговором решавати споразумно, а у супротном уговара се надлежност Привредног 
суда у Београду. 

Члан 11. 
 Овај Уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака 
Уговорна страна задржава по 3 (три) примерка, а ступа на снагу даном потписивања. 

               

  Извршилац                Наручилац 
    
     _________________________                                   ___________________________ 
     
Напомена:  Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси 
заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају 
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подиспоручиоци. У 
случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом. може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и оверити печатом. 
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Република Србија 
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
Број:  
Дана:  
Београд 

 
На основу члана 19. Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник 
РС“, број 101/2005, 91/2015 и 113/2017) и уговора о услугама текућег одржавања 
зграда и објеката Републичког хидрометеоролошког завода, на основу спроведеног 
поступка јавне набавке мале вредности бр. 19/19, а у циљу спровођења мера 
безбедности и здравља на раду закључује се: 
 

СПОРАЗУМ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ПРИЛИКОМ 
ОБАВЉАЊА РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ОГРАДЕ КРУГА РХМЗ-А 
 

Између: 
 

РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, (у даљем тексту: Завод), 
из Београда ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, кога заступа директор 
_____________________________________ (у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
_________________________________ са седиштем у 
______________________________,  
кога заступа ________________________________ (у даљем тексту: Пружалац услуга) 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Споразумом се уређују међусобна права и обавезе Пружаоца услуга, са 

једне стране, и Наручиоца са друге стране, а у погледу примене прописаних мера 
безбедности и здравља на раду, приликом извођења радова (обављања посла) у 
заједничком радном простору, које ће бити предузете у циљу отклањања ризика од 
повређивања односно оштећења здравља запослених и лица ангажованих за 
извођење радова (обављање посла). 

За сврхе овог Споразума израз „запослени“ ће имати значење дефинисано 
Законом о безбедности здравља на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005, 
91/2015 и 113/2017). 

 
II  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 

Члан 2. 
Пружалац услуга је у обавези: 

- да обезбеди да се запослени придржавају свих мера безбедности и здравља на 
раду (БЗР) прописаних Законом о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник бр. 
101/2005, 91/2015 и 113/2017), подзаконским актима из области БЗР, Правилником о 
безбедности и здравља на раду Републичког хидрометеоролошког завода бр. 161-
3/2012 од 09. 04. 2012. године и Правилником о опреми и поступку за пружање прве 
помоћи у случају незгоде на раду бр. 163/7 од 09. 04. 2012. године; 

- да обезбеди да се запослени придржавају свих мера заштите од пожара 
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прописаних Законом о заштити од пожара  (Сл. гласник бр. 111/2009 и 20/2015) и 
подзаконским актима из области ЗОП-а; 

- сви наведени интерни акти могу се наћи на званичној интернет презентацији 
Републичког хидрометеоролошког завода – www.hidmet.gov.rs; 

- да пружање услуге (обављање посла) ангажује здраствено способне и стручно 
оспособљене запослене, које је предходно оспособио за безбедан и здрав рад; 

- да запослене упозна са ризицима обављања послова у радној околини, која му је 
одређена за извођење радова (обављање послова) од стране Наручиоца; 

- да своје запослене снабде одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту 
на раду у складу са опасностима и/или штетностима односно ризицима од настанка 
повреда и оштећења здравља; 

- да својим запосленима изда на употребу средства за рад на којима су примењене 
прописане мере за безбедност и здравље на раду и да обезбеди контролу њихове 
употребе у складу са наменом; 

- да радни простор, који који му је у радној околини одређен за извођење радова 
(обављање посла), одржава чистим и да одпадни материјал редовно одлаже у 
одговарајуће, за ту сврху предвиђене посуде; 

- да омогући несметано обављање редовних активности запослених код Наручиоца 
за време извођења предметних радова. 
 
III  ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 3. 
Наручилац је у обавези: 

- да запослене Пружаоца услуга ангажоване за обављање посла за Наручиоца 
упозна са опасностима и штетностима радног места и превентивним мерама за 
безбедност и здравље на раду, обавезом примене средстава и опреме за личну 
заштиту на раду, као и применом осталих прописаних мера безбедности и здравља 
на раду и заштите од пожара; 

- да све интерне прописе Републичког хидрометеоролошког завода на које се 
позива у споразуму (Правилник о безбедности и здравља на раду Републичког 
хидрометеоролошког завода бр. 161-3/2012 од 09. 04 2012. године и Правилник о 
опреми и поступку за пружање прве помоћи у случају незгоде на раду бр. 163/7 од 
09. 04. 2012. године), учини доступаним Пружаоцу услуга; 

- да сарађује са Пружаоцем услуга у примени прописаних мера за безбедност 
и здравље и да координира активности у вези са применом мера за отклањање 
ризика од повређивања и оштећења здравља свих запослених у заједничком радном 
простору. 

 

IV  ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 4. 
Пружалац услуга и Наручилац се обавезују да ће сарађивати у примени 

прописаних мера за безбедан и здрав рад, непосредно и преко овлашћених лица. 
Овлашћена лица у смислу овог Споразума су: 

- овлашћено лице Наручиоца за вршење надзора над радом Пружаоца услуга; 
- лице за безбедност и здравље на раду код Наручиоца; 
- овлашћено лице Пружаоца услуга које он именује решењем. 

 
Члан 5. 

Пружалац услуга сноси пуну одговорност за своје запослене, односно пуну 
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одговорност за све обавезе и одговорности које проистичу из законских прописа, а 
у вези са повредама на раду, професионалним обољењима у вези са радом као и 
обавезе и одговорности према надлежној инспекцији. 

При свакој повреди на раду запосленог, Пружалац услуга ће поступити по 
Правилнику о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, 
професионалном обољењу и обаљењу у вези са радом (Сл. гласник бр. 72/2006, 
84/2006 и 4/2016) и одмах извести надлежну инспекцију рада као и овлашћена лица 
у смислу овог Споразума. 

Члан 6. 
Пружалац услуга је дужан да пријави и одјави сваког запосленог, опрему за рад и 
возила које ангажује у објектима, ради одобрења уласка у објекат Наручиоца. 

 

V  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 7. 
Радни простор је зона рада Пружаоца услуга који изводи радове у објекту 
Наручиоца. Заједнички радни простор је радна зона коју истовремено користе 
Наручилац и извођач радова у објекту Наручиоца. 

 

Члан 8. 
Пре почетка извођења радова (обављања посла) овлашћено лице Наручиоца 

ће одредити и предати радни простор за који предвиђено да га користи Пружалац 
услуга. 

Обезбеђење мера безбедности и здравља на раду у зони рада коју прими у 
искључивој је надлежности Пружаоца услуга. 
 

Члан 9. 
Коришћење инсталација, уређаја и опреме која се Пружаоцу услуга преда на 
управљање од стране Наручиоца, мора бити у складу са важећим техничким 
прописима за одређену врсту опреме. 
 

Члан 10. 
Пружалац услуга је забрањено постављање опреме и другог материјала у радном 
простору Наручиоца, без претходно прибављене сагласности и поштовања правила 
која обезбеђују сигурност свих запослених, опреме и објекта. 
 

Члан 11. 
Пружалац услуга је у обавези да се придржава и да обезбеди да се његови 
запослени придржавају следећег: 

- да без одобрења за улазак не могу ући у објекат Наручиоца; 
- да ће поштовати процедуре за улазак у објекат Наручиоца; 
- да без одобрења за рад не могу започети рад; 
- да ће се до места рада кретати главним саобраћајницама и обележеним 

путевима и неће користити пречице; 
- најстроже  је  забрањен  улазак,  боравак  или  рад  на  територији  и у  

просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола и/или наркотика; 
- пушење је дозвољено на само за то предвиђеним и означеним местима. 
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VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
Пружалац услуга је у обавези да запослене, које ангажује за обављање посла код 
Наручиоца, обавести о обавезама из Споразума. 
Пружалац услуга својим потписом Споразума гарантује да ће сви запослени које 
ангажује за обављање послова код Наручиоца испуњавати услове и обавезе 
утврђене одредбама Споразума. 
 

Члан 13. 
Неизвршење, делимично извршење или кршење обавеза из Споразума разлог су за 
удаљавање Пружаоца услуга, односно његових запослених, из објекта Наручиоца. 

 

Члан 14. 
Пружалац услуга ће бити у обавези да Наручиоцу надокнади целокупан износ свих 
евентуалних штета које Пружалац услуга причини непридржавањем одредби овог 
Споразума. Пружалац услуга ће бити у обавези да Наручиоцу надокнади целокупан 
износ свих евентуалних штета и казни које настану као последица непридржавања 
одредби овог Споразума од стране Пружаоца услуга, а које Наручилац по основу 
императивних законских и других прописа буде обавезан да плати трећим лицима, 
државним органима и организацијама јединица локалне самоуправе или 
територијалне аутономије. 

Члан 15. 
За све што није регулисано овим Споразумом примењиваће се одредбе Закона о 
безбедности и здравља на раду (Сл. гласник бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017), 
важећи подзаконски акти и технички прописи у предметној области. 

 

Члан 16. 
Споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања и примењиваће се на све 
запослене који обављају послове у заједничком радном простору у објектима 
Наручиоца. 
 

Члан 17. 
Овај споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих за сваку 
споразумну страну по 3 (три) примерка. 

 

 
 

    ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА    ЗА НАРУЧИОЦА 
 

____________________________   ______________________________ 
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Образац бр. 4 
 

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО 
ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПРЕДМЕТ: ЈНМВ 19/19 - Санација и реконструкција ограде круга РХМЗ-а 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

- у колони 2:  Понуђач уписује основну (укупну) цену предметних радова, без 
административних и осталих трошкова и без ПДВ-а; 
 

- у колони 3: Понуђач уписује само административне трошкове које је имао 
ради учешћа у поступку (административне таксе, трошкове припреме понуде 
и остале документације); 

 

- у колони 4: Понуђач уписује остале трошкове који су неопходни за припрему 
понуде и извршење предметних радова (нпр. царинске трошкове, банкарске 
трошкове, транспортне трошкове и др). Уколико такви трошкови постоје, 
неопходно је да понуђач уз понуду на посебном листу достави такве трошкове 
са јасном назнаком о којим трошковима се ради.  

 

- у колони 5: Понуђач уписује укупну цену за целокупне предметне радове са 
свим зависним и независним трошковима без ПДВ-а, односно збир колона 2, 3 
и 4. 

 

- у колони 6:  Понуђач уписује укупну цену за целокупне предметне радове са 
свим зависним и независним трошковима са ПДВ-ом (колона 5 + ПДВ).  

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач нема изражене трошкове по неким од наведених 
ставки, он ће за ту сваку уписати 0 (нулу) у наведеном пољу или прецртати поље. 
Понуђачи коју учествују за више партија у обавези су да овај образац попуне за сваку 
понуђену партију. 
 
                 Датум:       М. П.       Понуђач 

 
__________________     ____________________ 

 
 
 

Опис Основна 
цена 

Администра
тивни 

трошкови 

Остали 
трошкови 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2+3+4) 6 

Предметни радови      
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Образац бр. 5 
 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач  _________________________ 
навести   назив  понуђача, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде за јавну набавку мале вредности бр. 19/19 – Санација и реконструкција 
ограде круга РХМЗ-а, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

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

 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 
 

 
Датум: М. П. Потпис понуђача 
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Образац бр. 6 
 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона,   , 

(Назив понуђача) 
даје: 

 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку  јавне набавке мале вредности, радова – Санација и реконструкција ограде 
круга РХМЗ-а, бр. 19/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
                   
 
 
                    Датум:             Потпис понуђача 
 
 

 
 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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Образац бр. 7 
 

XI  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 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

 
Понуђач ................................................................ (навести назив понуђача) у  

поступку јавне набавке мале вредности, радова бр. 19/19 – Санација и реконструкција 
ограде круга РХМЗ-а, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 

            Датум:                   Потпис понуђача 
 

М. П. 
_____________________                _________________________ 
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