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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 – у даљем тексту ЗЈН), и члана 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. Гласник РС“ бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 387 од 

29.06. 2018. године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 49 од 29.06.2018. 

године, припремљена је конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку 

број 27/2018 – Уређење ентеријера објекта „Курсалон“ Специјалне болнице за 

рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ : 

Назив, адреса и интернет страница 

наручиоца: 

Специјална болница за рехабилитацију  

Парк број 4,  

15316 Бања Ковиљача 

http://www.banjakoviljaca.rs/   

Матични број 07122314 

Шифра делатности 86.10 

ПИБ: 101188430 

Текући рачун 840 – 71667 - 79 

 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА:  

 

Врста поступка: отворени поступак .  

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Модел уговора сачињен је у складу са 

Законом о облигационим односима. Уколико постоје одређене нејасноће и елементи које је 

потребно решавати, а нису уређени Законом о јавним набавкама и подзаконским актима који 

употпуњавају област јавних набавки, примењиваће се одредбе важећег Закона о општем 

управном поступку РС. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Предмет јавне набавке број 27/2018 је уређење ентеријера објекта„Курсалон“ Специјалне 

болнице за рехабилитацију. 

 

Ознака из општег речника набавке:  

39100000 - Намештај 

39515000- Завесе, драперије, застори и платнене ролетне 

39190000- зидне тапете и друге зидне облоге 

45400000 – Завршни грађевински радови. 

 

Јавна набавка није обликована по партијама    

  

http://www.banjakoviljaca.rs/
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7//45200000-9')
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РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

Рок за достављање понуда 30. 07. 2018. године, у 11:30 часова. Понуде морају пристићи пре 

протека рока за достављање понуда, без обзира на начин достављања, односно на време 

упућивања. У складу са Законом о јавним набавкама, Наручилац теоријом пријема вреднује 

приспеће понуда. Понуду доставити на адресу:  

 

Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку у отвореном поступаку добара – ЈН 27/2018 – Уређење 

ентеријера објекта „Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

– НЕ ОТВАРАТИ – отворити пред Комисијом''  

  

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у просторији 

„Библиотека“, дана 30.07.2018. године, у 12:00 часова. Овлашћени представници понуђача који 

буду били присутни, морajу Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача 

уколико желе да учествују у поступку отварања понуда. Друга лица која буду заинтересована за 

присуство у поступку оварања понуда, потребно је да се најаве Служби за јавнe набавке, у циљу 

обезбеђивања адекватног простора.  
 

 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

 

ЦИЉ ПОСТУПКА  

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци,  
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  

Контакт особа за ближе информације: Мирјана Дивнић, Служба за јавне набавке, и-мејл адреса: 

nabavkekoviljaca@gmail.com        

mailto:nabavkekoviljaca@gmail.com
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке је уређење ентеријера објекта „Курсалон“ Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи  

 

Објеката „Курсалон“ налази се на катастарској парцели број 449/1 КО Бања Ковиљача, у улици 

Парк број 4 као део комплекса зграда и садржаја центалног парковског комплекса Бање 

Ковиљаче. Спратност објекта је Po+Pr+1 (подрум, приземље и спрат). Објекат се може поделити 

у три целине: 

Целина А која обухвата доњу салу (ресторан) са салонима (плави (ВИП), жути и Салон лепоте и 

Шах и Билијар клуб) са тоалетима (мушки, женски и за хеникепиране) 

Целина В која обухвата банкет сала са улазним холом и lounge баром 

Целина C која обухвата vine/chocolate ресторан. 

 

Детаљна техничка спецификација јавне набавке дата је у Прилогу 1, у оквиру ,,Предмера 

добара, који достаљамо као део конкурсне документације. 

 

Напомена: 

- Без обзира на приложену спецификацију, изабрани понуђач има обавезу да, пре почетка 

извршења набавке, испоруке и монтаже, изврши увид, преглед и предмер захтеваних добара.   

- Динамика извршења мора бити прилагођена потребама наручиоца, а то значи да ће 

извршилац испоручивати и монтирати добра и спроводити радове ком која ће бити одобрена 

од стране наручиоца, како не би ометао његову основну делатност. 

 

Понуђена добара морају да одговарају обавезним техничким карактеристикама, у супротном 

понуда ће бити неодговарајућа. 

  

Понуђачи морају да доставе извештај о испитивању емисије органских загађујућих супстанци у 

ваздуху затвореног простора за материјал који ће се користити приликом израде намештаја. 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави документ каталог, проспект, извод из каталога или 

проспекта издат од стране произвођача за понуђена добра (електромоторе и завесе и драпере), 

са сликом и означеним моделом, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих 

наведених техничких карактеристика. Документ мора бити оверен и потписан од стране 

одговорног лица понуђача. У случају да понуђач не достави тражена документа или достави 

документа на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких 

карактеристика, понуда ће се сматрати неодговарајућом. Понуђач је у обавези да уз понуду 

достави и копије атесте сертификата и узорке материјла за завесе, драпере и стољњаке према 

техничкој спецификацији у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем 

тексту: ЗЈН или ЗАКОН) и УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

Обавезни услови које понуђач мора да испуни у поступку јавне набавке: 

Ред. број Обавезни услови: 

1. Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 
Доказ: Копија извода из Регистра 

правно лице као понуђач доказује достављањем:  

• извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из регистра 

надлежног Привредног суда;  

Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:  

• извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из одговарајућег 

регистра;  

* Напомена: Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о 

регистрацији јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда. Испуњеност овог услова 

је неопходан за: понуђача, подизвођача/е и чланове групе у заједничкој понуди. 

2. Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре 
Доказ:  

Правно лице као понуђач доказује достављањем:  

• Извода из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, као доказ да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре;  

• Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда 

према месту седишта домаћег правног лица, као доказ да правно лице није осуђивано за 

неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе;  

• Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова за законског заступника, као доказ да законски заступник није осуђиван за неко 

од кривичних дела, као члан организоване криминалне г рупе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев за издавање овог уверења може 

се поднети према месту рођења и према месту пребивалишта).  

* Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.  

**Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви 

чланови групе понуђача.  

***Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Предузетник, као понуђач доказује достављањем:  

• Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, као доказ да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
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привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре;  

* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви 

чланови групе понуђача.  

В) Физичко лице, као понуђач доказује достављањем:  

• Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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  

* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

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  
Доказ: 

• Уверења Пореске управе министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе  

и   

• Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода; 

или  

• Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације;  

* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви 

чланови групе понуђача.  

4 Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине  
Доказ: 

- Изјава о поштовању обавеза (образац број 6) 

 

Додатни  услови које понуђач мора да испуни у поступку јавне набавке: 

Редни бој Додатни услови 

1. Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: 

a) да је понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (2015., 2016. и 2017. 

године) остварио годишње приходе у минималном износу од 70.000.000,00 

динара без ПДВ-а за сваку годину. 

Начин доказивања захтеваног услова: 
- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) које издаје Агенција за привредне 

регистре за претходне 3 (три) године (2015., 2016. и 2017. годину) а за 

предузетнике и физичка лица – Потврда о промету код пословне банке за 2015., 

2016. и 2017. годину 

b) да понуђач у задњих 12 месеци које претходе месецу објављивања позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, није био у блокади.  

Начин доказивања захтеваног услова: 

- - Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије. 
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2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

a. да је понуђач у претходних 3 (три) године (2015., 2016. и 2017. година) од дана 

објављивања јавне набавке на Порталу испоручио предметна добра (намештај) 

у минималној вредност од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а с тим да најмање 3 

уговора морају бити у минималној вредности 3.000.000,00 динара 
 

b. да је у последњe три године од дана објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки извео грађевинске радове у минималној вредности 

од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а, на објектима у заштићеној околини 

културних добара уписаних у Листу светске културне и природне баштине, од 

тога радови на једном објекту морију бити минималне вредности 10.000.000,00 

динара без ПДВа. 
 

Начин доказивања захтеваног услова: 

- потписане и оверне фактуре или потврде наручилаца о испорученим 

добрима 

- Вредност изведених радова који су предмет јавне набавке доказују се 

потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним или на другом 

обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка 

референтних наручилаца. 
 

b) да понуђач у понуди достави фотокопије следећих важећих сертификате за 

управљање квалитетом: SRPS ISO 9001  –  Систем  менаџмента  квалитета  у  

области  грађевинарства  у  високоградњи;  SRPS ISO 14001 Систем 

менаџмента заштитом животне средине, SRPS ОHSAS 18001  –  Систем  

управљања заштитом здравља и безбедности на раду, SRPS ISO 50001 – Систем 

менаџмента енергијом .  
 

Начин доказивања захтеваног услова: 

- фотокопија важећих сертификата које је издало акредитовано сертификовано 

тело, који важи на дан отварања понуда и морају важити до истека рока важења 

уговора. Понуђач је дужан да током трајања уговора прати процесе 

усаглашавања и обезбеди поседовање одговарајућих сертификата.  
 

c. да поседује важећу дозволу Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре И0901А1 - за извођење грађевинско - занатских радова на 

објектима у границама непокретних културних добара од изузетног значаја и 

културних добара уписаних у Листу светске културне и природне баштине и 

на објектима у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја са 

одређеним границама катастарских парцела и на објектима у заштићеној 

околини културних добара уписаних у листу светске културне и природне 

баштине 
 

Начин доказивања захтеваног услова: 

- Фотокопија решења о издавању дозволе И0901А1 - за извођење грађевинско - 

занатских радова на објектима у границама непокретних културних добара од 

изузетног значаја и културних добара уписаних у Листу светске културне и 

прирпдне баштине и на објектима у заштићеној околини културних добара од 
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изузетног значаја са одређеним границама катастарских парцела и на 

објектима у заштићеној околини културних добара уписаних у листу светске 

културне и природне баштине 

3. Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом: 

- да понуђач има производну линију са следећим машинама: CNC машина за 

обраду масива BIMA 310, машина за типловање, форматизер хоризонтални, 

брусилица трачна, дихт машина, абрихтер, циркулар за кројење масива, гер 

машина, вертикална стубна машина, бансек тестера и комора за фарбање са 

воденом завесом. 

- да понуђач поседује у моменту подношења понуде минимум 3 (три) теретна 

возила носивости минимум 1,5 тоне у свом власништву. 

- да понуђач у моменту подношења понуде поседује магацински простор 

минималне површине од 300 м
2 

 и производну халу минималне површине од 

4.500 м
2
.  

Начин доказивања захтеваног услова: 

 копија, потписаних и оверених пописних листа, фактура или уговор о закупу. 

 фотокопија очитане саобраћајне дозволе из које се види да је понуђач власник 

возила и извод са читача 

 оверена и потписана картица основних средстава из које се види да понуђач 

има у свом власништву магацински простор и производна хала и власнички 

лист или уговор о закупу за оба простора. 

4 Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом: 

a) да понуђач у моменту подношења понуде има најмање 90 (деведесет) 

запослених радника (на неодређено или одређено време у складу са 

Законом о раду) или ангажованих у складу са Законом о раду, од којих су 

најмање: 

- најмање 3 запослена дипломирана инжењерa архитектуре, од којих бар 

један  инжењер је стално запослен и поседују лиценцу ИКС 400  

- најмање два стално запослени дипломирани инжењер грађевине, који 

поседују лиценцу ИКС 410  

- најмање једно запослено или радно ангажовано лице које поседује 

уверење о стручној оспособљености за обављање послова безбедности и 

здравља на раду које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду или уговор са 

правним лицем које је носилац лиценци за БЗР о пружању услуга;  

- најмање 5 монтажера за намештај 

- најмање 3 инжењера прераде дрвета  

- најмање 5 радника са дипломом столара 

- најмање 40 радника на пословима монтера-столара 

‒ најмање 10 запослених радника грађевинске струке од којих: 

 најмање 2 запослена радника струке грађевински гипсар  

 најмање 2 запослена радника браварске струке  

 најмање 2 запослена радника столарске струке  

 најмање 2 запослена радника подополагачке струке   

 најмање 2 запослена радника молерске струке 
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Начин доказивања захтеваног услова: 
Запослено лице код понуђача је лице које је у радном односу код понуђача на 

неодређено или одређено радно време. Уколико понуђач нема запослено лице 

оспособљено за обављање послова безбедности и здравља на раду, понуђач може 

наведено лице ангажовати по основу уговора о делу или може доставити уговор са 

правним лицем које је носилац лиценци за БЗР о пружању услуга.  

- копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца за све тражене 

кадрове из којих се види да су запослена или радно ангажована лица пријављена на 

пензијско осигурање, за сваког појединачно 
- копија важеће лиценце за инжењере са потврдама Инжењерске коморе Србије из 

којих се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена 

обавеза плаћања чланарине Комори (за сваког појединачно) оверена печатом и 

потписана од стране инжењера. 

- копија Уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду. Уколико понуђач нема запослено 

лице оспособљено за обављање послова безбедности и здравља на раду, понуђач може 

наведено лице ангажовати по основу уговора о делу или или уговор са правним лицем 

које је носилац лиценци за БЗР о пружању услуга. 

5. да пре подношења понуде изврши обилазак објекта и упозна се са специфичностима и 

условима уређења ентеријера објекта. 

Обилазак објекта извршиће се дана 16.07.2018. у периоду од 8-14 часова. 

Понуђачи су дужни да најаве долазак представника и пошаљу податке ( име, 

презиме и број личне карте) на маил nabavkekoviljaca@gmail.com најкасније до 

13.07. 2018.год до 14 часова. 

 

Услов да је извршио обилазак и упознавање са локацијом  и објектом. 

    Доказ: Потписан и оверен образац 12 од стране Инвеститора и Понуђача 

6. Средства обезбеђења 

- Меница банке за озбиљност понуде у висини од 10% од понуђене вредности 

без ПДВ,  

- Меница банке за добро извшење посла (за понуђача којем буде додељен 

уговор), у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а. Меница за добро 

извршење посла се доставља у року од 10 дана по потписивању Уговора 

 
1.2.1 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем / има у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.  

  

1.2.2 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. А додатне услове 

група понуђача испуњава заједно, осим услова да у последњих 6 месеци који претходе месецу у 

коме је објављен позив за подношење пон 
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Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. 

став 1. тачке 1) - 4). ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи – правна лица и предузетници, 

који су уписани у Регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој понуди  јасно 
наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру понуђача налазе и сваки 
подизвођач и сви чланови групе понуђача.   
 

Услов из члана 75 став 2. ЗЈН, понуђач доказује попуњавањем и оверавањем обрасца изјаве. 

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

* Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом;  

 

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА: 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу 
извештаја Комисије за јавну набавку најповољнија и којем је Одлуком додељен уговор о јавној 
набавци, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако 
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет (5) дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  

 

Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава 
уношење, додавање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (нпр. 

повезивање траком јемствеником или слично), у целини и запечаћене, осим оригинал сопствене 
бланко менице за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, који може бити 
приложен у пластичној фолији.  

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од 
стране одговорног лица понуђача.  

 

Понуђач није дужан да доставља у понуди доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних институција. Уз понуду понуђач доставља доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. до 4. ЗЈН.  

Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да за подизвођача достави доказе о 
испуњености обавезних услова. У случају подношења заједничке понуде групе понуђача, сваки 
понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове, док додатне услове испуњавају 
заједно, осим услова да у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив 
за подношење понуда, није био у блокади.  

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује форма и 
облик електронског документа, као и његова копија у штампаној варијанти.  

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. Документација за доказивање испуњености услова мора бити оверена од стране 
надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, односно 
привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у преводу 
на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.  

 



Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 

Јавна набавка  број  27/2018                                 Уређење ентеријера објекта «Курсалон»  

Страна 12 од 40 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога 
што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој 
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.  

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач 
може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе.  

 

Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, 

односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на 
прописани начин.  
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Јавна набавка мале вредности број: 27/2018 

 

ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА 

Понуђач, по овом Позиву, треба да достави понуду за добра према конкурсној документацији. 

Понуда треба да садржи све податке тражене од стране Наручиоца, изузев података који се 
налазе на одређеним Web страницама (на пример комплетан каталог) и који су без додатних 
захтева јавности доступни на увид, о чему понуђач треба да укаже и упути Наручиоца.  

Све захтеване доказе је неопходно доставити како би се у поступку оцењивања понуда 
несумњиво и недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве Наручиоца.  

У том смислу, својом понудом понуђач гарантује за квалитет и испоруку добара који је 
предмет јавне набавке. 
 

ПОДАЦИ О ЈЕЗИК У НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда за ову јавну набавку подноси се на српском језику. Поступак јавне набавке води се на 
српском језику. Уколико понуђач поднесе понуду која није на српском језику, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

  

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач подноси понуду непосредно на писарници Наручиоца 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 наводи назив понуђача, 

адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт, како би се у складу са 

чланом чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да 

неблаговремену понуду врати неотворену Понуђачу. 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. 
 

Неопходно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у јединствену целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни 

листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 

Рок за достављање понуда је 30.07.2018. године, у 11:30 часова. Понуде морају пристићи пре 

протека рока за достављање понуда, без обзира на начин достављања, односно на време 

упућивања. У складу са Законом о јавним набавкама, Наручилац теоријом пријема вреднује 

приспеће понуда. 
 

Понуду доставити на адресу:  

Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком: 

„Понуда за отворени поступак радова број 27/2018 – Уређење ентеријера објекта 

„Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи – НЕ ОТВАРАТИ – 

отворити пред Комисијом“ 
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ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у просторији 
„Библиотека“, дана 30.07.2018. године, у 12:00 часова. Овлашћени представници понуђача који 
буду били присутни, морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача 
уколико желе да учествују у поступку отварања понуда. Друга лица која буду заинтересована 
за присуство у поступку оварања понуда, потребно је да се најаве Служби за јавне набавке, у 
циљу обезбеђивања адекватног простора. 

  

Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а наручилац ће 
такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од од отварања понуда, а на основу 
Записника о отварању понуда и Извештаја о стручној оцени понуда у предметној јавној 
набавци. 
 

Комплетна понуда мора да садржи наведене или тражене обрасце, а понуђач је обавезан да 
захтевану документацију достави редоследом и обележи редним бројевима. 

 

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
Понуда се припрема у складу са моделима образаца, који су саставни део Конкурсне 
документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Наручилац прихвата и 
факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица понуђача, у свему у складу са овим 
упутством и упутством датим на самим обрасцима.  

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, 

потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног 
члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из 
конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком 
наступу.  

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, 

заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз 
параф и оверу печатом, и дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које 
су потписале образац понуде и печат понуђача. 

Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце):  

• Доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у јавној набавци из чл. 75. и 
76. ЗЈН, наведене и описане у делу Конкурсне документације УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) и УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

*Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 
75. став 1. тачке 1)-3). ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи – правна лица и 
предузетници, који су уписана у регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој 
понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру понуђача 
налазе и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача.  
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ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Не прихвата се понуда са варијантама.  

 

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ  
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким 
условима који важе у Републици Србији.  

На предметну  јавну набавку ће се примењивати:  

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15);  

• Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним 
набавкама („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01, „Сл. гласник“ бр. 30/10);  

• Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци („Сл. лист 
СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр.31/93 „Сл. лист СЦГ“, бр. 

1/2003 - Уставна повеља);  

• Правилници које је објавило Министарство финансија везано за поступак јавне набавке 
(„Сл. гласник РС“ бр. 29/13. године и бр. 31/13 године).  

Понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да је ималац права 
интелектуалне својине.  

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет понуђача. Ако поступак јавне 
набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу 
надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио 
надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је у Обрасцу 7 - Изјава о трошковима 
припреме понуде, навео у укупном износу и структури. 

 

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
у року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или 
путем поште, у затвореној коверти, с тим што се на предњој страни коверте, у коју се пакује 
измена или допуна додаје реч „измена“, „допуна“ или „опозив“, а у зависности од тога шта се 
у коверти налази. 

 

У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница за 
рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача: „Измена понуде за јавну набавку добра“, 

„Допуна понуде за јавну набавку добра “, или „Опозив понуде за јавну набавку добра “. 

 

Уз наслов који се односи на измену, допуну или опозив, Понуђач мора ставити и назив 
предметног поступка: ,,Отворени поступак број 27/2018– уређење ентеријера објекта 

„Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“. 
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ПОНУЂАЧ  
У складу са чланом 87. став 3. ЗЈН, 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 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду: 

1. самостално (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),  

2. са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава   
    подизвођачу) и  
3. као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну  
    набавку).  

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА  
Уколико понуђач подноси понуду са подиизвођачем / има, дужан је да у понуди наведе да ће 
извршење набавке делимично поверити подизвођачу / има, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета јавне набавке који ће се извршити преко 
подизвођача. Проценат набавке који се делимично поверава подизвођачу / има не може бити 
већи од 50%.  

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

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 
подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива 
наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да 
понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач са којим је закључен уговор, не може за подизвођача ангажовати лице које није навео 
у својој понуди. У супротном, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла , ракинути уговор и писаним путем обавестити организацију надлежну 
за заштиту конкуренције о поступању предметног понуђача са којим је закључен уговор.  
 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
Понуду може поднети група понуђача.  

У прилогу Обрасца понуде (Образац 1), група понуђача је дужна да достави споразум којим се 
понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1-6 ЗЈН, 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 средства обезбеђења;  

• Понуђачу који ће издати рачун;  

• Рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

• Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора; 
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да дате обрасце у конкурсној документацији (изузев изјава датих под кривичном и 
материјалном одговорношћу) потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом 
оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као 
саставни део заједничке понуде. 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Корисник се обавезује да ће извршити плаћање добара и то на следећи начин: 

Авансно пре испоруке добра и изведених радова (максимални аванс је 20%) 
Остатак према привременим ситуацијама и/или коначном рачуну и  отпремницама овереном од 

стране Инвеститора по испоруци добара а у складу са изведеним радовима.  

Рок плаћања је до 45 дана од дана испостављања привремених ситуација. 

Понуђач ће, од дана квантитативног и квалитативног пријема добара који се констатује 
Записником о уредном квантитативном пријему и Записником о уредном квалитативном 
пријему које потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача добара, доставити документе 
којима захтева плаћање, те је након тога могуће извршити уговорену процедуру плаћања.  

 

ГАРАНТНИ РОК 
Гарантни рок за квалитет изведених радова и испоручена добра износи минимум 24 месеца од 

дана када је извршена примопредаја радова и испоруке добар тј. сачињен Записник о 

испорученим добрима и изведеним радовима, сагласно условима из модела уговора. 

 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА: објекат «Курсалон» Специјална болница за рехабилитацију, Бања 

Ковиљача 

 
ЦЕНА, ВАЛУТА, И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 

Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 

Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума 
цена узимати вредности без ПДВ. 

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 

Цена је фиксна до краја извршења уговора и не може се мењати и даје се на паритету 

FCO адреса Наручиоца. 

До евентуалних промена уговорених вредности, у случају вишкова и мањкова радова, биће 

примење одредбе предвиђене Посебним узансама о грађењу. 

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, по јединици мере без ПДВ и са 
ПДВ (РСД).  

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Цене дате у понуди су фиксне 
и непроменљиве. 
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НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН.  

Понуђачи треба да дају реалне цене које значајано не одступају од тржишне упоредиве цене у 

супротном изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 
условима. Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, тражиће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова. Наручилац ће по добијању 

образложења проверити све њене меродване саставне елементе и извршити оцену понуде.  

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О:  

Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), 

адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством 
Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа 
или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које 
администрирају ови органи;  

Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине 
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса 
Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www.merz.gov.rs, адреса Агенције за 
заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: 

www.sepa.gov.rs;  

Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада, 

запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22 - 26, Београд, интернет адреса: 

www.minrzs.gov.rs.   
 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача – добављача. 
 

Понуђач је дужан да у понуди достави:  

БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење, на име озбиљности понуде, на 
вредност од најмање 10% укупне вредности понуде без ПДВ са роком важности до истека 
опције понуде, односно, најмање 60 дана од датума отварања понуда - у корист Наручиоца: 

Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача.Бланко соло менице 
се доставља у ПВЦ фолији. 
 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да 
достави потврду  о извршеној регистрацији достављене менице 
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих 
потписа (оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда) као и 
копију ОП Образаца (овереног од надлежног органа овере, не старија од 2 месеца од дана 
одређеног за отварање понуда) за лица за које је доставио картон депонованих потписа.  

  

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Меница може бити активирана: 

3. ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној 
набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим 
следећим најповољнијим понуђачем). 

4. ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала 
средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор 
ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

Изабрани понуђач којом је додељен уговор је дужан да у року од 10 дана од ступања рока за 
потписивање уговора достави: 

 

БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење за добро извршење посла, 

односно за гарантни период добара, на вредност од најмање 10% укупне вредности понуде 
без ПДВ са роком важности до истека гаранције за пружене услуге, односно, најмање 60 дана 
од датума истека гаранције - у корист Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију, Парк 
бр. 4, 15316 Бања Ковиљача. 

Бланко соло менице се доставља у ПВЦ фолији 
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да 
достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице 
 

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих 
потписа (оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда) као и 
копију ОП Образаца (овереног од надлежног органа овере, не старија од 2 месеца од дана 
одређеног за отварање понуда) за лица за које је доставио картон депонованих потписа.  

 
Меница може бити активирана: 

- ако се установи да уговорна страна није извршила уговорене обавезе у складу са техничким 
захтевима и обавезама из конкурсне документације, поднете понуде и потписаног уговора 

- ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се 
продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен 
рок извршења уговорне обавезе. 

  

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, заинтересовано лице може у писаном облику тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

(пет) дана пре истека рока за подношење понуде, искључиво писаним путем односно путем 
поште, електронске поште или факсом. 

Адреса: Специјална болница за рехабилитацију, Парк број 4, 15316 Бања Ковиљача, Служба за 
јавне набавке 

 

Адреса електронске пошта на коју је могуће упутити захтев за појашњењем или добити 
додатна објашњења или информације:  nabavkekoviljaca@gmail.com    

Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор у писаном облику у року од 3 (три) дана 
од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима и истовремено 
ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  
  

mailto:nabavkekoviljaca@gmail.com
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КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
У складу са чланом 20. ЗЈН, комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем 
послова јавних набавки одвија писаним путем односно путем поште, електронске поште или 
факсом.  

Заинтересовано лице или понуђач може се обратити путем телефона само у вези информација 
и података који се односе на Наручиоца, на број телефона који је истакнут на ВЕБ страници у 
оквиру Портала јавних набавки, где је и објављен позив за подношење понуда и конкурсна 
документација у предметном поступку, а у засебном одељку са крајње десне стране, који 
садржи основне податке о Наручиоцу.  
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за 
подношење понуда и дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници.  

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам (8) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и 
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 

МОДЕЛ УГОВОРА  
Модел уговора је саставни део понуде и понуђач подношењем понуде потврђује да прихвата 
све елементе модела уговора за партију за коју подноси понуду. 
 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ  
Наручилац је дужан да:  

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 
складу са законом, понуђач означио у понуди;  

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 
у понуди;  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која је у доњем десном углу 
великим словима имају написано: ,,ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако 
се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен 
црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити написано ,,ПОВЕРЉИВО“, у складу са 
чланом 14. ЗЈН.  

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.  

1. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
податке о поднетим понудама до отварања понуда.  

 

ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА  
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У 
записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. ЗЈН. Записник о отварању 
понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и 
присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.  

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 
понуда у року од три (3) дана од дана јавног отварања понуда.  

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће 
се отварати и биће враћена подносиоцу.  
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НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако :  
1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  

3. понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  

4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

 

Комисија за јавну набавку наручиоца, разматраће само понуде које су благовремено предате.  

Наручилац ће у складу са чланом 82. ЗЈН, одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач 
у претходне три године у поступку јавне набавке:  

- поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;  

- учинио повреду конкуренције;  

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

- одбио да достави доказ и средства безбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године. 

Докази за одбијање понуде из претходна два става ове тачке, су:  

− правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

− исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

− исправа о наплаћеној уговорној казни;  

− рекламације корисника које нису отклоњене у уговореном року;  

− изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

− доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

− писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података наведених 
у понуди;  

− писана исправа којом се потврђује да је понуђач вратио Наручиоцу непотписан уговор о 
јавној набавци или писана исправа којом понуђач одбија да потпише уговор, након што 
му је уговор у поступку јавне набавке додељен.  

− писана исправа којом се потврђује да понуђач није доставио средства финансијског 
обезбеђења;  

− писана исправа којом се потврђује да су наручилац и понуђач у судском или 
арбитражном поступку по основу неиспуњења обавеза из ранијих поступака јавних 
набавки или по основу неиспуњења обавеза из раније закључених уговора о јавним 
набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку 
другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
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Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за 
јавне набавке као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је 
понуђач добио негативну референцу.  

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија 

понуда“ која се заснива на следећим елементима: 

Ред.број Елементи критетијума Број пондера 

1. Понуђена цена 70 

2. Рок испоруке  30 

 УКУПНО 100 

 

1. Понуђена цена- Максимално 70 пондера 
За остале понуђене вредности број пондера се израчунава према следећој формули: 

              БП   
                 укупне         НЦ 

          укупне                        

 укупна понуђена цена 

    

 

 

2. Рок испоруке добара и извршења радова  -  Максимално 30 пондера 

              БП   
                                        

                                       
    

 

РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

У случају да постоје две или више понуда са истим бројем пондера, уговор ће се доделити 

понуђачу који је дао најнижу цену. 
 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  
Наручилац задржава право на проверу веродостојности наведених података и изјава. 

Наручилац може, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, да 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача.  

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је 
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом или прихватљивом.  

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени 
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Уколико је потребно вршити проверу произвођачких и понуђачких референци  наручилац ће 
понуђачу одредити примерени рок од пријема писаног захтева да достави додатне доказе или 
разјашњења спорних референци. Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна 
појашњења или додатне тражене доказе, наручилац ту референцу неће признати приликом 
вредновања понуда. 
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Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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. 
 
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  

Наручилац ће, у складу са чланом 108. ЗЈН, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, 

донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обустави поступка на 
основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест 
месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, Одлуком о обустави поступка биће 
одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 

став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади, истакне захтев. 

 
ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан одредбама члана 138. до 167. ЗЈН. 

Како је у питању отворени поступак, у складу са чланом 149. став 3. захтев за заштиту права је 

благовремен ако је примљен од стране наручиоца седам (7) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. 

Пријем захтева за заштиту права путем елктронске поште сматраће се правовременим радним 
данима од 07:00 до 14:00 часова. 

 

У складу са чланом 148. ЗЈН, захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно 
заинтересовано лице. Захтев за заштиту права у име понуђача односно заинтересованог лица, 

може да поднесе пословно удружење. Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за 
јавне набавке, Државна ревизорска институција и јавни правобранилац. 

 

Чланом 149. ЗЈН дефинисано је да се захтев за заштиту права подноси Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних набавки, (у даљем тексту: Републичка комисија), а 
предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији.  

 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.  

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсна документација, сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања. У овом случају подношења захтева за заштиту права, долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  

 

Ако 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 мога знати приликом подношења претходног захтева.  

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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права.  

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет (10) дана од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права 
задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о 
поднетом захтеву за заштиту права.  

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или 
препорученом пошиљком са повратницом.  

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о 
уплати таксе, у износу од 120.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-0000742221843-57, модел: 

97, позив на број: 50-016, прималац: Буџет Републике Србије, сврха: Републичка 
административна такса, захтев за заштиту права, број јавне набавке: 27/2018.  

 

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
Након доношења одлуке о додели уговора и протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. став 6 ЗЈН, наручилац у складу са чланом 113. ЗЈН закључује уговор о 
јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за 
подношење  захтева за заштиту права.  

 

Уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

Уколико у року за подношење понуда буде поднета само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН закључити уговор са 
понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.  

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА  
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка 
јавне набавке, наручилац ће објавити у року од пет (5) дана од дана закључења уговора 
односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки 
Управе за јавне набавке и на својој интернет страници.  
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ОБРАСЦИ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр._______ од дана __________ за отворени поступак ЈН бр. 27/2018 – Уређење 

ентеријера објекта „Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

 

Образац бр. 1 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

Адреса понуђача: 
 

Име особе за контакт: 
 

И – мејл: 
 

Телефон: 
 

Телефакс: 
 

Порески број понуђача (ПИБ): 
 

Матични број понуђача: 
 

Шифра делатности: 
 

Назив банке и број рачуна: 
 

Лице овлашђено за потписивање уговора: 
 

 
 

 

Датум  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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Образац бр. 2 

 

Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в) 

Начин подношења понуде  

А) Самостално 

Б) Са подизвођачем 

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: 

 

В) Као заједничку понуду 

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 Адреса: 
 

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
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Напомена:  

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у 

обрасцу бр. 2 потребно је исти копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у 

заједничкој понуди. 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац бр. 1: „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 
треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у 
заједничкој понуди треба навести у обрасцу бр. 2.  
 

 

 

Датум  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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Образац бр. 3 

 

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр.27/2018 –Уређење ентеријера 

објекта „Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију достављамо вам следећу: 

                                                 

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а  динара 

Износ ПДВ-а*  динара 

Укупна вредност са ПДВ-ом   динара 

Рок важења понуде: 

(минимум 60 дана од дана отварања понуде) 
 дана 

Гарантни рок за извршене радове и испоручена 

добра (минимум 24 месеца од дана примопредаје) 
 месеци 

Рок и начин плађања: 

у року од _____ дана(сходно могућностима 

наручиоца, не раније од 30 дана и не касније од 

45 дана од испостављања рачуна – ситуација) 

 дана 

Рок испоруке добара и извођење радова (не мање 

од 20 дана и не дуже од 120 дана) 
 дана 

 

 

 

 
Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                                                                                M.П                             ____________________________________ 

        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 

да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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Образац број 4 

 

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу изјаву 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

За отворени поступак, ЈН Број 27/2018 - Уређење ентеријера објекта „Курсалон“ 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је понуду 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум: ________2018. године 

 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________ 
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Образац бр.5 

 

 

 

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу изјаву 

 

 

 

ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 

За набавку у отвореном поступку, ЈН Број 27/2018– Уређење ентеријера објекта 

„Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. Овим понуђач под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да не постоји сукоб интереса, као 

и да однос представника наручиоца и понуђача не може утицати на непристрасност 

наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, односно да:  

• представник наручиоца или са њим повезано лице не учествује у управљању 

понуђачем;  

• представник наручиоца или са њим повезано лице не поседује више од 1% удела, 

односно акција понуђача;  

• представник наручиоца или са њим повезано лице није запослено или радно 

ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано.  

 

 

 

 

Датум: ________2018. године 

 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________ 
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Образац бр.6 

 

 

 

На основу члана 75. став 2.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 /12, 

14/15 и 68/15) дајемо следећу изјаву  

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 

 

За набавку у отвореном поступку, ЈН Број 27/2018 – Уређење ентеријера објекта 

„Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Изричито наведимо да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да 

смо имаоци права интелектуалне својине.  

 

 

 

 

Датум: ________2018. године 

 

 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________   
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     Образац бр. 7 

 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од 

трошкова прибављања средства обезбеђења. 

 

  

Врста трошкова 

 

Износ трошкова 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади оправдане 

трошкове и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и 

друге релевантне доказе. 

 

Датум  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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Образац бр. 8 

 

Модел уговора понуђач попуњава, парафира и оверава печатом све стране и оверава печатом 

и потписује на крају модела уговора, чиме потврђује да је упознат и да прихвата све елементе 

модела уговора. Додавање текста од стране понуђача није дозвољено. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

За уређење ентеријера објекта „Курсалон“  Специјалне болнице за 

рехабилитацију у отвореном поступку, ЈН 27/2018 

 

Уговорне стране: 

НАРУЧИЛАЦ: Специјална болница за рехабилитацију ,  

     15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4,  

     МБ: 07122314, ПИБ: 101188430,  

     коју заступа в.д. директор Прим. др Александар Јокић,  

    ( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

и 

ПОНУЂАЧ:   ____________________________,  

МБ_____________, ПИБ_______________,  

број рачуна___________________, 

кога заступа директор ____________________ 

( у даљем тексту: „Добављач“ ) 

 

Преамбула: 

Наручилац је на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 

124/12,14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, ЈН 27/2018 

Уређење ентеријера објекта „Курсалон“ Специјалне болнице за рахабилитацију у Бањи 

Ковиљачи. 
 

Добављач је дана  __________________ .2018. године поднео понуду дел. бр. 

_____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),  која 

је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (понуђач 

не попуњава овај податак, која се сматра саставним делом овог уговора. 
 

Наручилац је на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. 

број___________   од ________ .2018. године (понуђач не попуњава овај податак) 

изабрао Добављача за испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији. 
 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

 Предмет уговора је уређење ентеријера објекта „Курсалон“ Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

Активности које чине предмет Уговора одређене су према врсти, обиму и техничким 

карактеристика предмером који је саставни део усвојене понуде Добављач достављене по 

јавној набавци број 27/2018 и техничкој спецификацији предмета набавке, који чине саставни 

део овог Уговора. 
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Члан 2. 

Вредност добара-Цена 
Укупна цена набавке _________________ из члана 1. овог уговора са свим 

трошковима без обрачунатог ПДВ-а износи ____________________динара, 

(словима: ______________________________________________________________ динара). 

  

Укупна цена набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом износи 

___________________динара, 

(словима: _____________________________________________________________ динара ). 

 

У цену су урачунати сви трошкови реализације набавке, сагласно активностима 

обухваћеним усвојеном понудом и дефинисаним предметом набавке.  

 

Члан 3 

Услови за промену цене 

Цена је фиксна до краја извршења уговора и не може се мењати а даје се на паритету 

FCO адреса Наручиоца. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, 

дефинисаних чланом 9. став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист  СФРЈ бр. 

18/77“),Добављач је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински 

дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова. 

 По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног 

надзора Наручиоца), Добављач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова 

радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.  

  Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из члана 1. Уговора за које 

се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве. 

 Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, 

Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове. 

 Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на 

продужетак рока завршетка радова. 

 

Члан 4.  

Начин плаћања 

Плаћање ће бити извршено на основу рачуна и привремених и окончаних ситуација, у року 

___ дана (сходно могућностима наручиоца, а не касније од 45 дана од испостављања рачуна – 

ситуација). Добављач је дужан да води писану евиденцију о стварно извршеним радовама и 

испорученом добрима а уписане податке проверава и у случају усаглашености оверава 

овлашћено лице Наручиоца. Добављач се обавезује да уз достављен рачун – ситуацију 

достави извештај о извршењу посла. Рачуни морају бити оверени од стране надзорног органа 

Наручиоца у року од 5 дана од дана испостављања или се у истом року морају вратити 

Извршиоцу, са примедбама.  

Све евентуалне несугласице око исправности рачуна и пратеће документације морају бити 

разрешене у року од 7 дана од дана приспећа истих Наручиоцу. 

У случају да Наручилац не плати оверени рачун у уговореном року, Добављач има право на 

зарачунавање законске камате. 
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Члан 5. 

Квалитет добра и пратећа документација  

Добављач радова гарантује Наручиоцу да су материјали који се уграђују и добра која се 

испоручује у циљу извршења активности из предмета Уговора, нови и оригинални, да су 

произведени од материјала најбољег квалитета у складу са стандардима одређеним понудом 

Добављача и техничком документацијом предметне набавке. Уговорне стране су сагласне да 

се квалитет материјала и добра потврђује сертификатом квалитета или другим документом о 

квалитету, издатим од стране произвођача.  

Уз добра која се уграђује, Добављач ће Наручиоцу доставити оригинале следећих 

докумената: 

 декларација произвођача, 

 сертификат о квалитету робе. 

Добављач се обавезује да на дан примопредаје радова преда Наручиоцу сву документацију 

која се односи на гаранцију произвођача добара, заједно са упутствима за потребу и 

одржавање. 

Добављач гарантује за тачност документације и сагласан је да уколико се утврди да иста није 

тачна и да је тиме Наручиоцу причињена штета, на основу овог Уговора плати Наручиоцу 

штету коју је због тога имао. 

 

Члан 6. 

Пријем радова  и добара 

Добављач се обавезује да радове и добра из члана 1. овог Уговора изврши у свему под 

условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

Сматра се да су радови изведени и испоручена добара адекватно када овлашћено лице 

Наручиоца изврши квалитативан и квантитативан пријем изведених радова и испоручених 

добара, тј. потпише Записник. 

Под квалитативним и квантитативним пријемом подразумева се испорука добара и извођење 

радова из предмета Уговора, по спецификацији, обиму и техничким карактеристикама из 

усвојене понуде, заједно са достављањем пратеће документације. 

Ако су радови које је Добављач извео или испорука добара је неадекватна односно не 

одговарају неком од елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној 

понуди, Добављач одговара по свим законским одредбама о одговорности за неиспуњење 

обавезе. 

 

Члан 7. 

Уговорна казна  

Уколико Добављач не изврши радове и не испоручи добра из предмета Уговора у року из 

члана 7. Овог уговора обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2 % 

уговорене вредности за сваки дан закашњења. Износ укупно утврђене уговорне казне не 

може бити већи од 5% вредности Уговора. 

Наручилац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати књижним 

задужењем.  

Уколико Добављач прекорачи уговорени рок извршења за више од 30 дана, Наручилац има 

право да раскине уговор и захтева накнаду штете коју је због тога имао.   

Уколико из неоправданих разлога Добављач прекине са извршењем активности из предмета 

Уговора или одустане од даљег извођења радова, Наручилац има право да овери наставак и 

завршетак активности из предмета Уговора другом лицу, на рачун Добављача. 
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Члан 8. 

Обавезе Наручиоца  

Наручилац је обавезан да: 

- писменим путем обавести Добављача о лицу одређеном за вршење надзора на 

извођењу радов и испоручи добра 

- Добављач обезбеди несметани приступ терену на коме ће се изводити радови из 

предмета Уговора. 

 

Члан 9 

Обавезе Добављача  

Добављач је обавезан да: 

- радове изведе стручно и квалитетно и да испоручи добра у свему према техничкој 

документацији, важећим техничким прописима, нормативима и стандардима и према 

инвестиционо- техничкој документацији на основу које је издато одобрење за градњу , 

- угради квалитетан материјал према важећим прописима и техничким условима, а 

сертификате о квалитету уграђеног материјала, оверене од стране надзорног органа 

Наручиоца, достави у прилогу привремених ситуација, без којих исте неће бити 
оверене,  

- уредно оформи и води грађевинску књигу, грађевински дневник и књигу инспекције,  
- обезбеди градилиште, 

- испоручи квалитетна добра према техничкој спецификацији  

- спроведе све потребне мере заштите на раду као и противпожарну заштиту, 

- изврши обезбеђење своје опреме, алата и материјала, 

- надзорном органу Наручиоца достави списак свих својих радника који ће бити 

ангажовани на извођењу радова,  

- поступи по оправданим примедбама надзорног органа, 

- по завршетку радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица 

извођења радова, 

- писменим путем извести Наручиоца о завршетку радова и испоруци добара  

- потпише са Наручиоцем Споразум о сарадњи у циљу примене мера за безбедност и 

здравље на раду, 

- да се придражава свих обавеза предвиђених техничким спецификацијама и 

конкурсном документацијом предметне набавке. 

- Да поштује правила безбедности при раду : Закон о безбедности и здрављу на раду 

„Службени гласник РС бр 101/05 и 91/15“, Закон о заштити од пожара „Службени 

гласник РС бр. 111/2009 и 20/2015“ и Закон о заштити животне средине „Службени 

гласник РС бр. 34/2009“. 

- У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду Наручиоца, обавезе и 

закључке са радних састанака, одговорно лице Наручиоца ће бити принуђен да 

прекине радне активности све док се не обезбеде мере за безбедан и здрав рад на 

градилишту. 

 

Добављач је дужан да се строго придржава претходно наведених обавеза. У случају да се 

не придржава, Наручилац има право на раскид овог уговора, накнаду настале штете и 

наплату гаранције за добро извшрење посла.  
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Члан 10. 

Гарантни рок  

Добављач гарантује квалитет изведених радова и испоручених добара у периоду од ______ 

месеци (минимум 24 месееца) рачунајући од дана када је извршен пријем , тј. потписан 

Записник. 

Добављач се обавезује да активности из предмета уговора изведе квалитетно и одговорно, 

сагласно позитивним прописима и условима из конкурсне документације предметне набавке. 

Уколико надзорни орган Наручиоца утврди да пружена радова има недостатке, примедбе ће 

у виду Приговора упутити овлашћеном лицу Извршиоца, уз одређивање рока у коме је 

Добављач дужан да отклони недостатке. 

Добављач је дужан да у датом року отклони све недостатке из Приговора. У случају да 

Добављач у датом року не отклони недостатке наведене у приговору Наручиоца, Наручилац 

има право да сам отклони недостатке или да ангажује друго лице, на терет Извршиоца 

 

Члан 11. 

Средства финансијског обезбеђења  

Извршилац је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу 

меницу за добро извршење посла. Меница за добро извршење посла издаје се у висини 10 % 

од укупне вредности понуде без ПДВ –а са роком важности који је десет (10) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење.. 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се 
продужити важност менице за добро извршење посла. 

Наручилац ће уновчити менице за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и начин предвиђен уговором. Поднета меница 

не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 

месну надлежност за решавање спорова. 
 

Члан 12. 

Виша сила  

Добављач има право на продужење уговореног рока из члана 7 овог уговора у случају више 

силе. 

Под појмом више силе сматрају се спољни ванредни догађаји који нису постојали у време 

закључења Уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије наступање и 

дејство уговорне стране нису могле спречити, а који својим утицајем одлажу или спречавају 

извршење свих или једног дела уговорених обавеза. 

За време трајања више силе, права и обавезе уговорних старна мирују и не примењују се 

санкције за неизвршење уговорених обавеза о року.  

Уговорна страна која је погођена вишом силом обавестиће телеграмом или факсом другу 

уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе, уколико се њено трајање може 

предвидети. Ова обавештења се морају писмено потврдити. Уоворна страна погођена вишом 

силом на исти начин ће обавестити другу уговорну страну о престанку дејства више силе.  

Уговорна страна погођена вишом силом је обавезна да докаже настанак више силе 

веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна 

чињеница. 

 

Члан 13 

Раскид уговора  

До раскида уговора може доћи: 

- ако извођење радова из неоправданих разлога није у складу са обострано усаглашеном 

динамиком, 
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- ако уговорне стране заједно констатују да су настале посебне околности које 

онемогућавају нормално извршење уговора, 

- ако Наручилац не извршава своје обавезе које битно утичу на наставак радова,  

- ако се Добављач не придржава уговорених обавеза предвиђених у члану 9 

-  наведеног уговора. 

Свака уговорна страна има право на једнострани раскид уговора уз обавезу да о томе 

обавести другу уговорну страну писменим путем најмање 15 дана раније. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 15. 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора 
разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора 

 

Члан 16. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати 
да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када 
Добављач достави Наручиоцу  попуњену меницу за добро извршење посла. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два) примерка за 
Наручиоца, а 2 (два) примерка за Добављача. 

 

 

Прилог 1. – Понуда Добављач бр. _____ од ___________ године. 
 

 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 

  

 За добављача:           За наручиоца: 

 

 

М.П. 

    

М.П. 

  

Директор  

 
  

в.д. директор 

Прим. др Александар Јокић 
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Образац бр. 9 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 

 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета 

Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк 
бр. 4 

Бр. рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница  
Код банке: Управа за јавна плаћања 

  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ 

 

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Специјална болница за 

рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4,  као Повериоца, да предате менице број 

_______________ може попунити на износ од ______________динара на име озбиљности понуде, за 

ЈН бр. 27/2018 од __________ године, чији је предмет Уређење ентеријера објекта „Курсалон“ 
Специјалне болнице за рехабилитацију Бање Ковиљача 

 
Овлашћује се Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, 

као Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од 
вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, 

издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату 
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге 
за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну 
или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 
прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 
повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из овог 
поступка. 

 

Датум издавања Овлашћења _________________године 

Важност Овлашћења ____________________ године                                   
 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                              М.П.                  

                                                                                            ________________________________ 
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Образац бр. 10 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 

 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета 

Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 

4 

Бр. рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница  
Код банке: Управа за јавна плаћања 

  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ 

 

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Специјална болница за 

рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4,  као Повериоца, да предате менице број 

_______________ може попунити на износ од ______________динара на име гаранције за добро 

извршење посла, за ЈН бр. 27/2018 од __________ године, чији је предмет Уређење ентеријера 

објекта „Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију Бање Ковиљача. 

 

Овлашћује се Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, 

као Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од 
вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, 

издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату 
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге 
за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну 
или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 
прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 
повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из овог 
поступка. 

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промена лица 
овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна 
Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од 
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из 
предметног Уговора. 

 

Датум издавања Овлашћења _________________године 

Важност Овлашћења ____________________ године                                   
 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                              М.П.                  

                                                                                            ________________________________  
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Образац бр. 11 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕНИЦЕ 

 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави 

потврду о регистрацији менице. 

 

 

 

• на линијама у пољу 6 уписати: печат и потпис овлашћеног лица дужника (истоветан као у Депо 
картону и ОП обрасцу), али тако да текст или печат ниједним својим делом не излазе из 
фиктивног оквира са слике, односно не прелазе на бели оквир менице. 

 

• Поред менице и меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона 
депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање 
позива) као и оверену копију ОП Образаца (овера од надлежног органа овере, не старија од 2 

месеца од дана пријема позива за достављање понуда) за лица за које је доставио картон 
депонованих потписа. 
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Образац бр. 12 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДE О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА – ЛОКАЦИЈЕ 

П О Т В Р Д А 

О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА – ЛОКАЦИЈЕ 

 
Потврђује се да је/су овлашћени представник/ци понуђача  

_________________________________________________________________ и то:  

(назив понуђача)  

1. ________________________________, пуномоћје бр. ______ од ______________ год.  

 

2. ________________________________, пуномоћје бр. ______ од ______________ год.  

 

3. ________________________________, пуномоћје бр. ______ од ______________ год.  

                    (име и презиме)  

у отвореном поступку јавне набавке _______________________, обишао/ли објекат - локацију на којем ће се 

изводити уређење ентеријера и стекао/ли увид у све потребне податке и информације које су неопходне за 

припрему понуде.  

Такође, потврђује се да је понуђач у потпуности упознат са свим условима градње и извођења радова и да они 

сада видљиви, не могу бити основ било какве накнадне промене у понуђеним роковима предмета јавне набавке 

и промене понуђених јединичних цена.  

 

 

Датум обиласка: ___________________ године  

         Представник наручиоца  

     м.п.    __________________________  

         (потпис)  

 

 

 

Напомена:  
- Образац попунити (осим у деловима: Датум обиласка и Представник наручиоца) и са овлашћењем/има за 

представника/ке понуђача, поднети представнику наручиоца који спроводи обилазак објекта а који по 

завршетку истог, уписује датум обиласка и потписује овај Образац, чиме се потврђује да је понуђач извршио 

обилазак објекта и враћа га представнику понуђача, који га обавезно доставља у понуди. 
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Редни 

бр. 
Опис 

Јед. 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без ПДВа 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

 I НАМЕШТАЈ     

1 Трпезаријска столица ST1  

(Банкет сала и доња сала у комбинацији уз столове 

Т01, Т02, Т03) 

Димензије 55 x 55x100 cm   

Производи се од висококвалитетног буковог или 

јасеновог масивног дрвета. Ноге су стилски урађене. 

Боја и тапацирунг по жељи купца. Бајчеви и лакови 

који се користе су реномираног италијанског 

произвођача „ИРИДИА“ . Лепкови који се користе су 

такође од италијанског произвођача „Collanti Concorde„  

ком 306 

  

2 Столица ST4 

(Lounge bar, Улазни хол коминбује се уз столове 

Т08, Т09) 
Димензије 55 x 56x92 cm   

Столица савременог дизајна, инспирасана бохо стилом. 

Конструкција столице је од храстовог масива. Наслон је 

израђен од тапацираног фурнирског отпреска, 

закривљене, необичне форме. Седиште је тапацирано 

најквалитетнијим меблом са завршним ефектом 

„плиша“. Завршна обрада, бајц је могућ у неколико 

боја, дрво дезена са фином завршном обрадом.  

ком 8 

  

3 Трпезаријска столица ST6 

(иде у Wine/chocolate ресторан комбинује се уз сто 

Т010) 

Димензије 45 x 46x98 cm   

Конструкција столице је од масивног дрвета. Столица 

је сведене форме са елементима стилског намештаја. 

Чврста столица са додатним ојачањима. Велики избор 

најквалитетнијих меблова за тапацирање, као и бајчева 

(боја) за фину завршну обраду.  

ком 48 

  

4 Витрина КО1  

(иде у Банкет салу и у Wine/chocolate ресторан ) 
Димензије 100 x 37x200 cm   

Витрина је израђена у комбинацији масивног дрвета и 

висококвалитетног фурнира. По ободним деловима су 

фине резбарије које дају стилски ноту витрини. Такође, 

витрина поседује фине ручице које могу бити у боји 

старог злата или бакра. Витрина поседује двоје 

стаклених врата у дрвеном раму као и једну велику 

фиоку за одлагање која је ослоњена на квалитетне 

клизаче. Завршна обрада је могућа у неколико 

боја/бајчева. 

ком 3 

  

5 Полуфотеља ST7 

(иде у Wine/chocolate ресторан и комбинује се уз сто 

Т010) 
Димензије 56 x 46x86 cm   

Врло удобна полуфотеља/столица која је израђена од 

буковог масива подконструкција и ноге и тапацирана 

висококвалитетним штофовима у завршној обради. У 

седећем и наслонском делу се користи 

висококвалитетни 320г сунђер, који је густе структуре 

и даје високу удобност приликом седења. Велики избор 

штофова и неколико боја дрво дезена. 

ком 4 

  

6 Сто T10 

(иде у Wine/chocolate ресторан и комбинује се уз ST6 

столице и уз ST7 полуфотеље) 

Димензије 85 x 85x75 cm   

Стилски масивни сто, функцијски је трпезаријско-

ком 20 
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ресторанског типа. Нога/стуб стола је израђен од 

висококвалитетног масива, а плоча стола је фурнирани 

медијапан. Сто може да се израђује у неколико дрво 

дезена, као и да буде мат или сјајне завршне обраде. 

Боја по жељи наручиоца. 

7 Сто T05 h=75 cm 

(иде у плави ВИП салон и комбинује се уз столице 

ST2) 

Димензије Ø160 cm  

Предвиђен је за комотно седење за 8 особа. 

Масивни сто савременог дизајна са примесом стилских 

елемената неокласицизма. Функцијски је трпезаријско-

ресторанског/холског типа. Нога стола су  израђене од 

висококвалитетног масива, а плоча стола је фурнирани 

медијапан. Нога стола је јединствених, једноставних 

укршетних линија изузетно чврста и стабилна. Сто 

може да се израђује у неколико дрво дезена, као и да 

буде мат или сјајне завршне обраде.  

ком 1 

  

8 Сто T07 (иде у Банкет салу и комбинује се уз 

столице ST1) 
Димензије 130 x 85x75cm   

Стилски масивни сто, функцијски је трпезаријско-

ресторанског типа. Сто правоугаоног облика. Нога 

стола је израђена од висококвалитетног масива, а плоча 

стола је фурнирани медијапан. Нога стола је финог 

стилског облика у обради, изузетно чврста и стабилна. 

Сто може да се израђује у неколико дрво дезена, као и 

да буде мат или сјајне завршне обраде.  

НАПОМЕНА: Сто је правоугаоног облика. 

ком 35 

  

9 Сто T02 (комбинује се уз додатни мањи сто Т3, иде у 

Банкет салу, Доњу салу и уз њега иду столице ST1) 

Димензије 130 x 85x75cm   

Стилски масивни сто, функцијски је трпезаријско-

ресторанског типа. Сто правоугаоног облика. Нога 

стола је израђена од висококвалитетног масива, а плоча 

стола је фурнирани медијапан. Нога стола је финог 

стилског облика у обради, изузетно чврста и стабилна. 

Сто може да се израђује у неколико дрво дезена, као и 

да буде мат или сјајне завршне обраде.  

НАПОМЕНА: Сто је правоугаоног облика. 

ком 24 

  

10 Сто T01 (иде у Доњу салу и комбинује се уз столице 

ST1) 

Димензије Ø80cm.  

Стилски масивни сто, функцијски је трпезаријско-

ресторанског типа. Сто правоугаоног облика. Нога 

стола је израђена од висококвалитетног масива, а плоча 

стола је фурнирани медијапан. Сто може да се израђује 

у неколико дрво дезена, као и да буде мат или сјајне 

завршне обраде. 

ком 8 

  

11 Клуб сто T04 h=75 cm (иде у Жути салон, стоји 

самостално без столица, за излагање каталога и др.) 
Димензије Ø80 cm  

Масивни сто, савременог дизајна са примесом стилских 

елемената неокласицзма. Функцијски је трпезаријско -

ресторанског типа. Нога стола је израђена од 

висококвалитетног масива, а плоча стола је фурнирани 

медијапан. Нога стола је јединствених, једноставних 

укрштених линија изузетно чврста и стабилна. Сто 

може да се израђује у неколико дрво дезена, као и да 

буде мат или сјајне завршне обраде. 

ком 1 

  

12 Стилска гарнитура за ВИП ложу (ВИП ложа је мала ком 2   
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галерија у међуспрату изнад доње сале некадашњи 

тзв. „стискавац“) 
Гарнитура урађена по узору на барокне и гарнитуре из 

периода Рококо-а. Ноге, руконаслони, као и цела 

подконструкција гарнитуре су израђени од масивног 

дрвета. У завршној обради кориштени су 

најквалитетнији штофови као и слојевити сунђер. 

Гарнитуру је могуће израдити у неколико дрво дезена, 

и у различитим штофовима. 

 

13 Столица SТ2 руканаслон (иде у Плави – ВИП 

Салон, и у Улазни хол комбинује се уз Т08,Т05 сто -fi 

160 cm) 
Врло квалитетна столица, рађена по узору на 

необарокне дворске столице. Најфиније завршне обраде 

и детаља Стилска столица је урађена од Буковог масива 

Седиште и наслон су тапацирани Висококвалитетним 

штофом Столица поседује и руконаслоне који су такође 

тапацирани Завршна обрада – бајц и штоф, по избору 

инвеститора 

ком 20 

  

14 Сто TО3 (комбинује се као додатни мањи сто уз 

велики сто Т2, иде у Банкет салу, Доњу салу и уз 

њега иде столице SТ1) 

Димензије 85 x 65x75 cm   

Стилски масивни сто, функцијски је трпезаријско-

ресторанског типа. Нога стола је израђена од 

висококвалитетног масива, а плоча стола је фурнирани 

медијапан. Нога стола су фино стилски обрађене, у 

коначном изгледу. Сто може да се израђује у неколико 

дрво дезена, као и да буде мат или сјајне завршне 

обраде. 

НАПОМЕНА: Сто је правоугаоног облика и у 

наведеним димензијама. 

ком 17 

  

15 Клуб сто T08 h=75 cm (иде у Lounge bar, улазни хол 

и комбинује се уз SТ4 столице) 
Димензије Ø80 cm  

Стилски масивни сто, функцијски је трпезаријско-

ресторанског типа. Нога/стуб стола је израђен од 

висококвалитетног масива, а плоча стола је фурнирани 

медијапан. Сто може да се израђује у неколико дрво 

дезена, као и да буде мат или сјајне завршне обраде.  

ком 4 

  

16 Сто TО9 (иде у Lounge bar, улазни хол и комбинује 

се уз SТ5 столице) 

Димензије 140 x 70x55 cm   

Стилски масивни сто, функцијски је трпезаријско-

ресторанског типа. Нога стола је израђена од 

висококвалитетног масива, а плоча стола је фурнирани 

медијапан. Сто може да се израђује у неколико дрво 

дезена, као и да буде мат или сјајне завршне обраде.  

ком 2 

  

17 Барска столица ST5 (иде у Lounge bar, комбинује се 

са столицама SТ4, кафе сточићем Т09, као и уз софу 

SF01) 

Димензије 55 x 56x113 cm   

Барска столица класично/модерног дизајна са фино 

заобљеним наслоном. Конструкција столице је од 

храстовог масива, са фином завршном обрадом која 

може бити у неколико боја - дрводезена. Тапацирање је 

висококвалитетним штофовима (широк избор по штоф 

карти) Наслон је израђен од тапацираног фурнирског 

отпреска. 

ком 6 

  

18 Софа SF1 (иде у Lounge bar, комбинује се са ком 2   
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столицама SТ4 и барске столице SТ5)  
Димензије: Ширина 126 цм, дубина 69 цм и висина 98 

цм 

Конструкција двоседа израђена је од масивног дрвета – 

парена буква,повезаних металним спојницама 

Тапацирани делови састоје се од висококвалитетног 

мебл штофа, сунђера, платна, кофлина.Ногице и рам су 

од пуног масивног дрвета, фино стилски обрађене 

Завршна обрада бајц и лак за дрво по избору 

наручиоца, као и избор 

Штофа по штоф карти 

 УКУПНО НАМЕШТАЈ БЕЗ ПДВ (1 до 18)     

      

 II СТОЛАРСКИ РАДОВИ     

 

Сву столарију радити од суве и квалитетне грађе без 

прслина и дрвоторина, испадајућих чворова и 

пукотина, потпуно правих и оштрих ивица, чисте и 

глатко изрендисане површине. Грађевинска столарија 

мора да задовољи следеће услове: 

 да буде добар термички изолатор у складу са 

ЈУС стандардима да добро штити од 

атмосферских падавина да има добру звучну 

изолацију да омогућава добро осветљење и 

проветравање да спречи превелике измене 

ваздуха нарочито у ветровитом подручју 

 да буде обезбеђена по условима 

противпожарне заштите   

 да обезбеђује функционално повезивање 

просторија 

 да је лака за руковање и за одржавање  

  

  

 

Спољна столарија: Квалитет спољне столарије је 

регулисан ЈУС-евима: 

D.E1.011, D.E1.012, D.E1.100, D.E1.110,  

D.E1.121, D.E1.122, D.E1.131, D.E1.132, D.E1.141, 

D.E1.150, D.E1.160, D.E1.111, D.E1.112, D.E1.120, 

D.E1.130, D.E1 134, D.E1.140, D.E1.141, D.E1.190, 

D.E1.192, D.E8.001, D.E8.193, D.E8.235, D.B4.028, 

D.B4.029, D.B4.031.  

  

  

 

Унутрашња столарија: Конструкција, склоп, начин 

отварања и затварање и др дати су у шемама и описом 

сваке позиције.   

Квалитет мора да задовољи JUS-eve D.E1... I D.E8. 

  

  

 

Плоче иверице и влакнасте плоче: 

Ове плоче морају да задовоље JUS-eve D.C.021, D.C8.,  

Оков мора да омогући лако и квалитетно отварање и 

затварање, а да истовремено не дозволи отварање споја. 

Он мора да буде заштићен од корозије и да одговара 

естетским захтевима (да издржи притисак од 100 

Кпа/м²). 

Материјал за заштиту:  

Средства за импрегнацију морају да добро продиру у 

поре дрвета и да се брзо суше, да дрво од њих не бубри 

и да су фунгцидни. 

Застакљивање: 

Стакло за застакљивање мора да буде безбојно, 

провидно, без таласа, мехурића и мрља. Квалитет 

стакла мора да одговара JUS-u B.E1.001, B.E1.050, 

B.E1.080. 

Пројектовану столарију урадити у свему према 

детаљима и важећим условима.  
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1 

Израда облоге од чамовог масива на зидовима, на 

одговарајућој дрвеној подконструкцији. Зидну облогу 

израдити са филунгама, по пројекту, детаљима и 

упутству пројектанта ентеријера. Радити у свему према 

датој шеми на графичком прилогу и приложеном 

каталогу. Обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта ентеријера. У цену улази набавка 

материјала, транспорт и уградња. Обрачун по м
2
 

облоге. 

m
2
 61.36 

  

2 

Израда облоге од масива храста на зидовима хола, (на 

спрату), на одговарајућој дрвеној подконструкцији, 

бојено тамно браон. Зидну облогу израдити са 

филунгама, по пројекту, детаљима и упутству 

пројектанта ентеријера. Радити у свему према датој 

шеми на графичком прилогу и приложеном каталогу. 

Обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта ентеријера. У цену улази набавка 

материјала, транспорт и уградња. 

ХОЛ Обрачун по м
2
 облоге 

m2 2.53 

  

3 

Израда облоге испред бине од чамовог масива, на 

одговарајућој дрвеној подконструкцији. Облогу 

израдити са филунгама, по пројекту, детаљима и 

упутству пројектанта ентеријера. Радити у свему према 

датој шеми на графичком прилогу и приложеном 

каталогу. Обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта ентеријера. У цену улази набавка 

материјала, транспорт и уградња. 

БАНКЕТ САЛА 

Обрачун по м
2
 облоге. 

m
2
 9.08 

  

4 

Облагање парапета у постојећим нишама (улазни хол) 

чамовим масивом, на одговарајућој дрвеној 

подконструкцији, завршна обрада тамно браон боја. 

Облогу израдити са филунгама, по пројекту, детаљима 

и упутству пројектанта ентеријера. Радити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу и приложеном 

каталогу. Обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта ентеријера. У цену улази набавка 

материјала, транспорт и уградња. 

УЛАЗНИ ХОЛ 

Обрачун по м
2
 облоге. 

m
2
 2.62 

  

5 

Израда сокла х=15цм од чамовог масива, завршна 

обрада бела боја. Облогу израдити са филунгама, по 

пројекту, детаљима и упутству пројектанта ентеријера. 

Радити у свему према датој шеми на графичком 

прилогу и приложеном каталогу.  

Обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта ентеријера. У цену улази набавка 

материјала, транспорт и уградња. Обрачун по м. 

m 122.92 

  

6 

Израда сокла х=15цм од чамовог масива, завршна 

обрада бела боја. Облогу израдити са филунгама, 

по пројекту, детаљима и упутству пројектанта 

ентеријера. Радити у свему према датој шеми на 

графичком прилогу и приложеном каталогу.  

Обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта ентеријера. У цену улази набавка 

материјала, транспорт и уградња. 

Vine / chocolate ресторан 

Обрачун по м 

m 30.15 

  

7 
Израда и монтажа летвица 5/5цм од масива, на 

плафону, завршна обрада махагониј. Летвице 
m 111.72 
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израдити и монтирати, по пројекту, детаљима и 

упутству пројектанта ентеријера. Радити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу и 

приложеном каталогу.  

Обавезна је консултација надзорног органа 

и пројектанта ентеријера. 

У цену улази набавка материјала, транспорт и 

уградња. 

LOUNGE BAR. Обрачун по м 

8 

Израда и монтажа полице ретро пулта, од 

фарнабог масива храста, махагониј. Полицу 

израдити, по пројекту, детаљима и упутству 

пројектанта ентеријера. Радити у свему према 

датој шеми на графичком прилогу и приложеном 

каталогу. Обавезна је консултација надзорног 

органа и пројектанта ентеријера. У цену улази 

набавка материјала, транспорт и уградња. 

LOUNGE BAR.  Обрачун по м 

vel 277/144/40cm 

kom 1.00 

  

9 

Израда и монтажа радних елемената ретро пулта, 

од фарнабог масива храста, махагониј. 

Елементе израдити, по пројекту, детаљима и 

упутству пројектанта ентеријера. Радити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу и 

приложеном каталогу. Обавезна је консултација 

надзорног органа и пројектанта ентеријера. У цену 

улази набавка материјала, транспорт и 

уградња. Обрачун по комаду. 

LOUNGE BAR 

vel 363/904/60cm 

 

ком 1 

  

10 

Израда и постављање унутрашњих двокрилних 

пуних врата, без поставе. Врата са антик 

огледалом у раму (до улазног хола). Врата радити 

од првокласне и суве смреке. Профилацију, поделе 

и ширину конструктивних елемената, оков и др. 

радити по угледу на дату шему (на изгледу зида 

1Д).  

Снабдети потребним оковом. Застаклити антик 

огледалом у раму. Завршна обрада бојено бело, 

сјај 60% по угледу на постојећа врата, по РАЛу, 

односно по приложеном каталогу. Извођач је 

дужан да радионички цртеж, узорак са 

профилацијом свих конструктивних елемената и 

оков презентује пројектанту и надзорном органу 

ради добијања њихове сагласности за производњу. 

Обрачун по комаду. 

УЛАЗНИ ХОЛ 

vel 143/240 

 

ком 1 

  

11 

Израда подлоге за огледало од медијапана на зиду. 

Радити у свему према датој шеми на графичком 

прилогу, детаљима и упутству пројектанта 

ентеријера. Обавезна је консултација надзорног 

органа и пројектанта ентеријера. У цену је 

урачуната набавка, транспорт и уградња 

m
2
 51.75 
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материјала. У цену улази и потребна скела. 

Обрачун по м2. 

12 

Израда подлоге за огледало од медијапана на 

полеђини ретро пулта. Радити у свему према датој 

шеми на графичком прилогу, детаљима и упутству 

пројектанта ентеријара. Обавезна је консултација 

надзорног органа и пројектанта ентеријера.У цену 

је урачуната набавка, транспорт и  уградња 

материјала. У цену улази и потребна скела. 

Обрачун по м2. 

m
2
 5.92 

  

13 

Израда и постављање штока (поставе) и перваз 

лајсни, на месту постојећих врата. Радити од 

првокласне и суве смреке. Профилацију, поделе и 

ширину конструктивних елемената и др. радити 

по угледу на постојећа врата. Завршна обрада 

бојено бело, сјај 60%,по угледу на постојећа врата, 

и приложеном каталогу. Извођачје дужан да 

радионички цртеж, узорак са профилацијом свих 

конструктивних елемената презентује пројектанту 

надзорном органу ради добијања њихове 

сагласности за производњу. Снабдети потребним 

оковом.  

ХОЛ 

Обрачун по комаду. 

вел 80/200 (величина постојећих врата) 

ком 1 

  

14 

Израда полице на зиду ретро пулта од масива 

храста, бојено бело у доњој сали. Радити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу, 

детаљима и упутству пројектанта ентеријера. 

Обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта ентеријера. У цену улази набавка 

материјала, транспорт и уградња. У цену улази и 

потребна скела.  

ДОЊА САЛА 

Обрачун по комаду. 

вел 430/60/40 

ком 1 

  

15 

Израда радних елемената ретро пулта од масива 

храста, бојено бело, у доњој сали. Радити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу, 

детаљима и упутству пројектанта ентеријера. 

Обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта ентеријера. У цену улази набавка 

материјала, транспорт и уградња. У цену улази и 

потребна скела.  

ДОЊА САЛА 

Обрачун по комаду. 

вел 430/90/60 

ком 1 

  

16 

Израда и постављање штока (поставе) и перваз 

лајсни, на месту постојећих двокрилних врата. 

Радити од првокласне и суве смреке. 

Профилацију, поделе и ширину конструктивних 

елемената и др. радити по угледу на постојећа 

врата. Завршна обрада бојено бело, сјај 60%,по 

угледу на постојећа врата, по РАЛу, односно по 

приложеном каталогу. Извођач је дужан да 

радионички цртеж, узорак са профилацијом свих 

ком 1 
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конструктивних елемената презентује пројектанту 

и надзорном органу ради добијања њихове 

сагласности за производњу. 

Снабдети потребним оковом. 

ЖУТИ САЛОН Обрачун по комаду. 

вел 145/195 (величина постојећих врата) 

17 

Израда облоге на шанку од масива ораха, 

комбинацијом светле и тамне нијансе масива. 

Радити у свему према датој шеми на графичком 

прилогу и приложеном каталогу. Обавезна је 

консултација надзорног органа и пројектанта 

ентеријера. У цену улази набавка материјала, 

транспорт и уградња. 

Обрачун по м
2
 облоге. 

m
2
 5.69 

  

18 

Израда и монтажа полице од масива храста, 

бајцовано, завршна обрада лакирањем. Израдити и 

монтирати, по пројекту, детаљима и упутству 

пројектанта ентеријера. Радити у свему према 

датој шеми на графичком прилогу и приложеном 

каталогу. Обавезна је консултација надзорног 

органа и пројектанта ентеријера. У цену улази 

набавка материјала, транспорт и 

уградња. Обрачун по м2. 

m
2
 7.29 

  

19 

Израда и монтажа подконструкције клупе у 

сепареу, од масива. Подконструкцију израдити , 

по пројекту, детаљима и упутству пројектанта 

ентеријера. Радити у свему према датој шеми на 

графичком прилогу и приложеном каталогу. 

Обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта ентеријера. У цену улази набавка 

материјала, транспорт и уградња. 

Vine/ chocolate ресторан. Обрачун по комаду. 

вел 251/67/84(45)цм 

вел 95/67/84(45)цм 

вел 240/67/84(45)цм 

 

 

 

 

 

кom 

ком 

ком 

2 

4 

1 

  

20 

Израда и монтажа радних елемената ретро пулта 

од масива храста, бојено бело. Радити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу, 

детаљима и упутству пројектанта ентеријера. 

Обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта ентеријера. У цену је урачуната 

набавка, транспорт и уградња.  

Vine/ chocolate ресторан. Обрачун по комаду  

вел 255/90/60цм 

ком 1 

  

21 

Израда и монтажа полице ретро пулта од масива 

храста, бојено бело. Радити у свему према датој 

шеми на графичком прилогу, детаљима и упутству 

пројектанта ентеријера. 

Обавезна је консултација надзорног органа 

и пројектанта ентеријера. 

У цену је урачуната набавка, транспорт и  

уградња. 

Vine/ chocolate ресторан. Обрачун по комаду 

 вел 255/87/40цм 

ком 1 

  

22 
Израда и постављање унутрашњих двокрилних 

клатних застакљених врата, без поставе. Врата 
ком 2 
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радити од првокласне и суве смреке. Профилацију, 

поделе и ширину конструктивних елемената, оков 

и др. радити по угледу на дату шему. Снабдети 

потребним оковом. Застаклити каљеним стаклом. 

Завршна обрада бојено црно, по РАЛу, односно по 

прило`еном каталогу. Извођач је дужан да 

радионички цртеж, узорак са профилацијом свих 

конструктивних елемената и оков презентује 

пројектанту и надзорном органу ради добијања 

њихове сагласности за производњу. 

Vine/ chocolate ресторан. Обрачун по комаду  

вел 190/220 

23 

Израда и постављање рама за стаклени зид. Радити 

од првокласне и суве смреке. Профилацију, поделе 

и ширину конструктивних елемената, оков и др. 

радити по угледу на дату шему. Застаклити 

каљеним стаклом. Завршна обрада бојено црно, по 

РАЛу, односно по приложеном каталогу. Извођач 

је дужан да радионички цртеж, узорак са 

профилацијом свих конструктивних елемената и 

оков презентује пројектанту и надзорном органу 

ради добијања њихове сагласности за производњу. 

Vine/ chocolate restaurante. Обрачун по комаду 

vel 103/260+190/40 

vel 168/260 

vel 110/275+190/55 

 

 

 

 

ком 

ком 

ком 

1 

1 

1 

  

 УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ (1 до 23)     

      

 III СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ     

1 

Набавка и постављање огледала, на зиду, у 

постојећој ниши. Огледало поставити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу и 

приложеним каталогом. Радити у свему на 

основу консултација са надзорним органом и 

пројектантом ентеријера. У цену улази 

набавка материјала, транспорт и уградња. 

У цену улази и потребна скела. 
LOUNGE BAR 

Обрачун по комаду 

m
2
 2.65 

  

2 

Набавка и постављање огледала на полеђини,  

ретро пулта. Огледало поставити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу и 

приложеним каталогом. Радити у свему на 

основу консултација са надзорним органом и 

пројектантом ентеријера. У цену улази 

набавка материјала, транспорт и уградња. 

У цену улази и потребна скела. 
LOUNGE BAR 

Обрачун по комаду 

m
2
 3.34 

  

3 

Набавка и постављање огледала, са обореним 

ивицама, на зиду доње сале. Огледало 

поставити у свему према пројекту ентеријера. 

Радити у свему на основу консултација са 

m
2
 5.61 
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надзорним органом и пројектантом 

ентеријера. У цену улази набавка материјала, 

транспорт и уградња. У цену улази и потребна 

скела. 

ДОЊА САЛА 

Обрачун по м2 огледала. 

4 

Набавка и постављање антик огледала, са 

обореним ивицама, на зиду доње сале. 

Огледало поставити у свему према пројекту 

ентеријера. Радити у свему на основу 

консултација са надзорним органом и 

пројектантом ентеријера. У цену улази 

набавка материјала, транспорт и уградња. У 

цену улази и потребна скела. 

ДОЊА САЛА 

Обрачун по м
2
 огледала. 

m
2 8.75 

  

5 

Набавка и постављање огледала, на полеђини  

ретро пулта у доњој сали. Огледало поставити 

у свему према пројекту ентеријера. Радити у 

свему на основу консултација са надзорним 

органом и пројектантом ентеријера. У цену 

улази набавка материјала, транспорт и 

уградња. У цену улази и потребна скела. 

ДОЊА САЛА 

Обрачун по м2 огледала. 

m
2 2.10 

  

6 

Набавка и постављање огледала, на зиду 

салона лепоте. Огледало поставити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу и 

приложеном каталогу. Радити у свему на 

основу консултација са надзорним органом и 

пројектантом ентеријера. У цену улази 

набавка материјала, транспорт и уградња. 

У цену улази и потребна скела. 

САЛОН ЛЕПОТЕ 

Обрачун по м2. 

m
2 15.05 

  

7 

Набавка и постављање огледала, са обореним 

ивицама, у месинганом раму, на зиду плавог 

салона. Огледало поставити у свему према 

пројекту ентеријера. Радити у свему на основу 

консултација са надзорним органом и 

пројектантом ентеријера. У цену улази 

набавка материјала, транспорт и уградња. У 

цену улази и потребна скела. 

ПЛАВИ САЛОН 

Обрачун по м
2
 огледала. m2 4.45 

  

8 

Набавка и постављање огледала, на 

стубовима. Огледало поставити у свему према 

датој шеми на графичком прилогу и 

приложеним каталогом. Радити у свему на 

основу консултација са надзорним органом и 

пројектантом ентеријера. У цену улази m2 2.43 
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набавка материјала, транспорт и уградња. 

У цену улази и потребна скела. 

Vine/ chocolate ресторан. Обрачун по м2. 

9 

Набавка и постављање антик огледала на 

полеђини, ретро пулта, са обореним ивицама. 

Огледало поставити у свему према датој 

ш{еми на графичком прилогу и приложеним 

каталогом. Радити у свему на основу 

консултација са надзорним органом и 

пројектантом ентеријера. У цену улази 

набавка материјала, транспорт и уградња. У 

цену улази и потребна скела. 

Vine/ chocolate ресторан Обрачун по м2. m2 2.21 

  

10 

Набавка и постављање стакленог зида у 

ресторану. Стакло мора бити равно, без 

таласа, мехурића и оштећења, каљено. 

Стаклени зид поставити у свему према датој 

шеми на графичком прилогу и приложеним 

каталогом. Радити у свему на основу 

консултација са надзорним органом и 

пројектантом ентеријера. У цену улази 

набавка материјала, транспорт и уградња. У 

цену улази и потребна скела. 

Vine/ chocolate ресторан Обрачун по м2. 

m2 11.86 

  

11 

Набавка и поставаање полице од стакла 

д=3цм, на ретро пулта. Полице поставити у 

свему према датој шеми на графичком 

прилогу и приложеним каталогом. Радити у 

свему на основу консултација са надзорним 

органом и пројектантом ентеријера. У цену 

улази набавка материјала, транспорт и 

уградња. У цену улази и потребна скела. 

Vine/ chocolate ресторан Обрачун по м2. 

m
2 1.66 

  

12 

Набавка и постављање полица од стакла на   

ретро пулту. Радити и поставити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу и 

приложеним каталогом. Радити у свему на 

основу консултација са надзорним органом и 

пројектантом ентеријера. У цену улази 

набавка материјала, транспорт и уградња. 

У цену улази и потребна скела. 

LOUNGE BAR. Обрачун по м2. 

m
2 20.52 

  

13 

Набавка и постављање огледала, на зиду хола. 

Огледало поставити у свему према датој шеми 

на графичком прилогу и приложеном 

каталогу. Радити у свему на основу 

консултација са надзорним органом и 

пројектантом ентеријера. У цену улази 

набавка материјала, транспорт и уградња. У 

цену улази и потребна скела. ХОЛ. Обрачун 

по м2. 

m
2 4.02 
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14 

Набавка и постављање огледала, на зиду 

улазног хола. Огледало поставити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу и 

приложеном каталогу. Радити у свему на 

основу консултација  са надзорним органом и 

пројектантом ентеријера. У цену улази 

набавка материјала, транспорт и уградња. У 

цену улази и потребна скела. УЛАЗНИ ХОЛ 

Обрачун по м2. 

m
2 1.14 

  

15 

Застакливање нових врата (врата између 

улазног хола и гардеробе) антик огледалом у 

раму.Огледало поставити у свему према датој 

шеми на графичком прилогу и приложеном 

каталогу. Радити у свему на основу 

консултација са надзорним органом и 

пројектантом ентеријера. У цену улази 

набавка материјала, транспорт и уградња. 

У цену улази и потребна скела. 

УЛАЗНИ ХОЛ. Обрачун по м2. 

m
2 2.55 

  

 УКУПНО СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ  (1 до 15)    

      

 IV БРАВАРСКИ РАДОВИ     

 

Све браварске радове урадити стручно и 

солидно по детаљима, нацртима или детаљима 

произвођача, за које је потребно приложити 

потребне атесе. Израђени делови мериће се у 

радионици у присуству надзорног органа. 

Сву црну браварију донети на градилиште 

минимизирану и по завршеној монтажи још 

једном минимизирати, обојити па лакирати, а 

сто се обухвата јединичном ценом, ако то није 

издвојено у молерско-фарбарским радовима. 

Монтажа појединих делова на градилишту 

мора се извршити стручно и савесно, готови 

монтирани комади морају тачно бити 

постављени у пројектовани положај. Везе 

појединих елемената вршити варењем, 

хефтовањем закивањем или према детаљу или 

упуству произвођача. Сви делови варе се по 

пуној дужини састава и не смеју имати 

неравнине. Морају бити глатки и спремни за 

фарбање. Спој браварије и зида- конструкције 

заштити тио китом, фугу обострано затворити 

лајсном од савијеног лима. 

Обрачунава се и плаћа по комаду све готово 

како је напред наведено или по килограму, 

што се уз сваку позицију исказује. Уз сваку 

позицију дати опис којим су обухваћене 

специфичности које се односе на ту позицију 

као и начин обрачуна. 

  

  

1 Израда носеће металне конструкције за м 31.97   
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полицу испод лавабоа. Радити од кутијастих 

профила. Спојеве и варове идеално изварити, 

очистити и обрусити. Компелтну 

конструкцију очистити од корозије и 

прашине, нанети импрегнацију, основну и 

завршну боју по два пута. Радити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу. 

Обавезна је консултација надзорног органа 

и пројектанта ентеријера. У цену улази 

набавка материјала, транспорт и уградња. 

Обрачун по м 

2 

Израда носеће металне конструкције за облогу  

шанка од мермера. Радити од кутијастих 

профила. Спојеве и варове идеално изварити, 

очистити и обрусити. Компелтну 

конструкцију очистити од корозије и 

прашине, нанети импрегнацију, основну и 

завршну боју по два пута. Радити у свему 

према датој шми на графичком прилогу. 

Обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта ентеријера. У цену улази набавка 

материјала, транспорт и уградња. 

ЛОУНГЕ БАР. Обрачун по м. 

m 42.85 

  

3 

Израда носеће металне конструкције за шанк 

у доњој сали. Радити од кутијастих профила. 

Спојеве и варове идеално изварити, очистити 

и обрусити. Компелтну конструкцију 

очистити од корозије и прашине, нанети 

импрегнацију, основну и завршну боју по два 

пута. Радити у свему према датој шеми на 

графичком прилогу (шанк). Обавезна је 

консултација надзорног органа и пројектанта 

ентеријера. У цену улази набавка материјала, 

транспорт и уградња. 

Доња сала. Обрачун по м. 

m 49.18 

  

4 

Израда носеће металне конструкције за облогу шанка 

од мермера и масива ораха. Радити од кутијастих 

профила. Спојеве и варове идеално изварити, очистити 

и обрусити. Компелтну конструкцију очистити од 

корозије и прашине, нанети импрегнацију, основну и 

завршну боју по два пута. Радити у свему према датој 

шеми на графичком прилогу. Обавезна је консултација 

надзорног органа и пројектанта ентеријера. У цену 

улази набавка материјала, транспорт и уградња. 

Vine / chocolate ресторан. Обрачун по м. 

m 35.28 

  

 УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ (1 до 4)     

      

 V ГИПСАРСКИ РАДОВИ     

 

Изођач радова је поред описа појединачних ставки 

радова ценама обухватио следеће заједничке услове: 

Монтажни елементи ће бити изведени у свему по 

пројекту и важећим стандардима правилницима, цене 

садрже све радне операције, утрошке материјала, 

помоћни алат и скеле који прописују ²Нормативи и 
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стандарди рада у грађевинарству- Високоградња ГН 

415², као и остале трошкове и зараду предузећа.   

  

ПЛАФОНИ:  

Конструкција  

Спуштени плафони се учвршћују за носиви плафон 

директно као плафонске облоге, са жицама или крутим 

вешањем као обешени плафон. Плоче се монтирају на 

дрвену потконструкцију од носивих и монта`них 

летвица, на металну потконструкцију од челичних 

носивих и монтажних ЦД профила или на металну 

потконструкцију из челичних носивих и монтажних ЦД 

профила у истом нивоу. Плоче се учвшћују 

самоурезним вијцима типа ТН. Дилатацијске фуге 

грађевине се преносе на контсрукцију гипсаног 

спуштеног плафона. Код дужина већих цца.10м или код 

наглих смањење просека плафонских површина 

потребно је уградити дилатацијске спојеве. Спојеви 

гипсаним плоча са другим врстама грађевинских 

материјала изводе се клизним прикључивањем, 

односно са видљивим размаком. То се нарочито 

препоручује код спојева са стубовима или гредама или 

код грађевиским елемената који су изложени 

топлотним изворима, нпр. код уградних расветних тела 

и сл.  

Монтажа:  

Потконструкција  

Вешање плафона изводи се са челичним жицама са 

усицом и сидреним вешаљкама, а универзалним 

спојницама, са комби вешаљкама, са директним 

вешаљкама за дрво или челик, са крутим нониус 

вешаљкама, са комби, вешаљкама или са висећим 

елементима за спуштање дрвене конструкције.  

Облога  

Гипсане плоче полажу се управо на смер положених 

монтажних летвицама/монтажних профила челне 

спојеве, плоча треба извести уз помак од мин 400мм. 

Спојеви плоча морају се поставити на летве/ЦД 

профиле. Челне спојеве гипсаних плоча треба пре 

обраде масом за спојнице, закосити и о~истити од 

прашине.  

Учвршћивање гипсане плоче треба започети у средини 

или на углу плоче, како би се избегле 

евентуалнедеформације материјала. Код увртаваља 

вијака плочу треба чврсто притиснути за 

потконструкцију. Вијци за учвршћење плоча су према 

типу плафона.  

Техника обрада спојева:  

Ручна обрада спојева плоча са специјалном масом за 

испуну спојница изводи се са или без бандажне траке. 

Ручна обрада спојева плоча са стандардном масом за 

испуну спојница изводи се обавезно са бандажном 

траком. Учвршћивање терета за спустене плафоне:

  

Расветна тела и слични терети се учвршћују са 

металним или ПВЦ типловима за гипсану плочу. 

Поједина оптеређења <30N (3кг) се могу непосредно 

учврстити за гипсану плочу ако дебљина плоче износи 

мин. 12,5мм, а размаци између појединих тачака 

оптерећења мин.40цм. Додатни терети >30 N/м²< 200 

N/м² треба учврстити плочу непосредно испод 

потконструкције. При томе поједине тачке треба 
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оптеретити са максимално 100 N (10кг). Додатна 

оптерећења >200 N /м² треба учврстити за носиви 

плафон.  

Преградни зидови са гипс-картонским плочама: 

Преградни зидови састоје се од металне 

потконструкције, термоизолације и облога од гипс-

картон плоча. Комбинацијом једне или две 

потконструкције, као и једноструким, двоструким или 

троструким облагањем гипс-картон плочама, гипс 

картон зид постиже изолацију звука и до 65 Дб, као и 

ватроотпорност F180.  

Шупљи међупростор преградне конструкције идеалан 

је за постављање свих врста инсталација. Својом малом 

масом (од 26 кг/м²), зидови смањују оптеређење 

конструкције и погодни су за адаптацију поткровља и 

надоградњи објеката. 

Спуштени плафони са гипс-катон плочама:  

Систем спуштених плафона састоји се од челичне 

поцинковане потконструкције и облоге од гипс-картон 

плоча.   

Користи се за провођење разних инсталација изнад 

плафона(електро, клима, грејање, водовод, 

канализација).  

 

ПРЕГРАДНИ ЗИДОВИ:   

Конструкција   

Преградни зидови израђују се од металне 

подконструкције (челични UW и CW профили) и 

гипсаних плоча које се учвршћују вијцима са обе 

стране металних профила. Плоче се могу монтирати 

обострано једнослојно, двослојно или трослојно. 

Подконстукција се на поду и плафону и на бо~ним 

странама учвршћује и пловима и вијцима, чиме се 

добија конструкција за монтажу гипс картон плоча. У 

шупљем простору зида, између монтираних гипсаних 

плоча, мозе се уградити изолациони слој за 

побољшавање вучне и топлотне изолације, као и код 

противпожарних захтева. У зидном међупростору је у 

току монтаже могуће монтирање разних санитарних 

водова и свих електроинсталација. Дилатацијске 

спојеве зграда треба пренети на конструкцију 

преградних зидова. Код непрекидних зидова потребно 

је у размаку од 10 до 20м уградити дилатацјске спојеве. 

За посебне захтеве могуће је извођење са два паралелна 

реда металне подконструкције (преградни зид између 

два стана) са додатним слојем плоча између два реда 

металних профила. Два реда металне подконструкције 

изводе се са размаком код захтева за уградњу посебне 

санитарне опреме и провођење доводних и одводних 

водова. Сигурносни зид са обостраном троструком 

облогом од противпожарних плоча и са по два челична 

лима на свакој страни зида између гипсаним плоча.  

Потконструкција   

Ивични UW профили UW50, UW 75 ili UW 100 

учвршћују се за плафон и за под. Носиви CW профили 

CW50, CW75, CW100 се монтирају на међусобном 

осном размаку од 62,5цм (код керамичких облога на 

зиду максимални размак је 42цм) у претходно учврћене 

UW профиле. Ивични CW профили се учвршћују на 

споју са зидовима. Двоструке редове потконструкције 

који се не додирују треба међусобно повезати 

комадима плоча висине 30цм на размаку од ca.60cm по 

висини зида. Ивични UW профили UW 100 и носици 
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CW профили учвршћују се одговарајућим типловима и 

вијцима за плафон, под и бочне зидове. Челичнии ексер 

се примењује код бетонских плафона, а са типловима и 

вијцима се профили на зидане. 

Облога:   

Облагање подконструкције се изводи са плочама 

постављеним у вертикалном положају, при чему се 

оставља ца.1цм размак од пода до плоче. На профилима 

који служе за израду отвора за монтажу довратника 

плоче се не смеју спајати. 

Размак вијака износи 25цм. Код двоструке облоге први 

слој плоча се може учвршћивати са размаком вијака од 

75цм. Изолацијски слој и инсталацијски водови 

уграђују се у шупљину зида. Вертикални слојеви плоча 

обе стране зида морају бити у међусобном помаку за 

62,5цм.   

Код монтажа плоча а које нису висине зида, поребно је 

водоравне спојеве извести са помаком од минимум 

40цм. Глетовање таквих челичних спојева, изводи се са 

папирном бандазним траком. Препоручује се монтажа 

CW/UW профила иза сваког водоравног слоја плоча. 

Размак вијака првог слоја плоча износи 75цм, а другог 

слоја 50цм, а трецег слоја 25цм.   

На свакој страни зида монтирана су по два поцинкована 

челична лима дебљине 0,5мм. Лимови се постављају 

између две гипсане плоче, сви спојеви изведени су с 

преклопом од мин.10цм. Лимови се за време монтаже 

привремено учвршћују TN вијцима. Код облагања 

плочама те вијци треба поступноскидати. 

Обрада спојева:   

Врсте материјала за глетовање. Ручна обрада спојева 

плоча са специјалном масом без бандаж траке 

(стандардном или импрегнираном) или масом за 

испуну спојница са бандаж траком.  

Цена садржи израду веза плафона и металне носеће 

контсрукције, као и везе носећих елемената према 

правилима заната уз коришћење завртњева и других 

челичних елемената за ојачање веза. 

1 

Набавка и монтажа орнамент лајсне OL1 од гипса. 

Профил лајсни мора бити оштар, све ивице праве и 

површине по датим детаљима. Обележити места 

постаљања лајсни, лежиште и додирну страну лајсне 

орапавити, ради бољег везивања. Лајсну намазати 

мешавином туткала и гипса, поставити и залепити. 

Састав лајсне и површине фино обрадити. Све саставе 

или укрштања лајсни геровати, што улази у цену по м1. 

Завршна обрада боја старог злата. Радити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу. Обавезна је 

консултација надзорног органа и пројектанта 

ентеријера. У Набавка и монтажа орнамент лајсне OL1 

од гипса. Профил лајсни мора бити оштар, све ивице 

праве и површине по датим детаљима. Обележити 

места постаљања лајсни, лежиште и додирну страну 

лајсне орапавити, ради бољег  везивања. Лајсну 

намазати мешавином туткала и гипса, поставити и 

залепити. Састав лајсне и површине фино обрадити. 

Све саставе или укрштања лајсни геровати, што улази у 

цену по м1. Завршна обрада боја старог злата. Радити у 

свему према датој шеми на графичком прилогу. 

обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта ентеријера. У цену улази набавка 

материјала, транспорт и монтажа. 
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У цену је урачуната и потребна помоћна скела. 

Обрачун по м. 

профилисана лајсна 4x2цм 

1 

ХОЛ - око прозора (изглед зида 12А) 

ДОЊА САЛА 

ДОЊА САЛА(површина. облож. тапетом) 

САЛОН ЛЕПОТЕ 

Wine/chocolate ресторан - зидови и стубови 

БАНКЕТ САЛА - на зидовима 

БАНКЕТ САЛА (површ. облож. тапетом) 

УКУПНО 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

33,04 

52,08 

93,64 

49,52 

62,33 

21,11 

66,74 

378,46 

  

2 

Набавка и монтажа орнамент лајсни  OL1. Профил 

лајсни мора бити оштар, све ивице праве и површине 

по датим детаљима. Обележити места постављања 

лајсни, лежиште и додирну страну лајсне орапавити, 

ради бољег везивања. Лајсну намазати мешавином 

туткалаи гипса, поставити и залепити. Састав лајсне и 

површине фино обрадити. Све саставе или укрштања 

лајсни геровати, што улази у цену по м1. Завршна 

обрада боја старог злата. У цену је ура~уната и 

потребна помоћна скела. Радити у свему према датој 

{еми на графичком прилогу. Обавезна је консултација 

надзорног органа и пројектанта ентеријера. У цену 

улази набавка материјала, транспорт и монтажа. 

Лучна профилисана лајсна 4x2цм. Обрачун по м лајсне. 

  

  

 

САЛОН ЛЕПОТЕ 

БАНКЕТ САЛА (површ. облож. тапетом) 

УКУПНО 

м 

м 

м 

13,86 

5,32 

19,18 

  

3 

Набавка и монтажа орнамент кружних лајсни OL2 од 

гипса, на плафону, око нових светиљки. Профил лајсни 

мора бити оштар, све ивице праве и површине по датим 

детаљима. Обележити места постављања лајсни, 

лежиште и додирну страну лајсне орапавити, ради 

бољег везивања. Лајсну намазати мешавином туткала и 

гипса, поставити и залепити. Састав лајсне и површине 

фино обрадити. Све саставе или укрштаља лајсни 

геровати, што улази у цену по м1. Завршна обрада боја 

старог злата. Радити у свему према датој шеми на 

графичком прилогу. Обавезна је консултација са 

надзорним органом и пројектантом ентеријера. У цену 

улази набавка материјала, транспорт и уградwа. У цену 

је урачуната и потребна помоћна скела.профилисана 

лајсна 6x3цм (р1=49цм) 

  

  

 

САЛОН ЛЕПОТЕ 

ШАХ И БИЛИЈАР КЛУБ 

Обрачун по м лајсне 

м 

м 

м 

18,48 

18,48 

36,96 

  

4 

Набавка и монтажа орнамент лајсни OL2 од гипса, на 

зиду. Профил лајсни мора бити оштар, све ивице праве 

и површине по датим детаљима. Обележити места 

постављања лајсни, лежиште и додирну страну лајсне 

орапавити, ради бољег везивања. Лајсну намазати 

мешавином туткала и гипса, поставити и залепити. 

Састав лајсне и површине фино обрадити. Све саставе 

или укрштања лајсни геровати, што улази у цену по м1. 

Завршна обрада боја старог злата. Радити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу. Обавезна је 

консултација надзорног органа и пројектанта 

ентеријера. У цену улази набавка материјала, транспорт 

и монтажа. У цену је урачуната и потребна помоћна 

скела. Профилисана лајсна 6x3цм. Обрачун по м лајсне. 

  

  

 
ШАХ И БИЛИЈАР КЛУБ 

ЖУТИ САЛОН 

м 

м 

38,60 

48,82 
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ПЛАВИ САЛОН 

УКУПНО 

м 

м 

55,87 

    143,29 

5 

Набавка и монтажа орнамент лајсни OL2 од гипса, на 

зиду. Профил лајсни мора бити оштар, све ивице праве 

и површине по датим детаљима. Обеле`ити места 

постављања лајсни, лежиште и додирну страну лајсне 

орапавити, ради бољег везивања. Лајсну намазати 

мешавином туткала и гипса, поставити и залепити. 

Састав лајсне и површине фино обрадити. Све саставе 

или укрштања лајсни геровати, што улази у цену по м1. 

Завршна обрада боја старог злата. Радити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу. Обавезна је 

консултација надзорног органа и пројектанта 

ентеријера. У цену улази набавка материјала, транспорт 

и монтажа. У цену је урачуната и потребна помоћна 

скела. Лучна профилисана лајсна 6x3цм. Обрачун по м 

лајсне. 

  

  

 

ШАХ И БИЛИЈАР КЛУБ 

ЖУТИ САЛОН 

ПЛАВИ САЛОН 

УКУПНО 

м 

м 

м 

м 

19,30 

34,66 

40,79 

94,75 

  

6 

Набавка и монтажа орнамент плафонских лајсни OL3 

од гипса, (у тоалетима ). Профил лајсни мора бити 

оштар, све ивице праве и површине по датим детаљима. 

Обележити места постављања лајсни, лежиште и 

додирну страну лајсне орапавити, ради боqег везиваwа. 

Лајсну намазати мешавином туткала и гипса, поставити 

и залепити. Састав лајсне и површине фино обрадити. 

Све саставе или укрштања лајсни геровати, што улази у 

цену по м1. Радити у свему према датој шеми на 

графичком рилогу. Обавезна је консултација надзорног 

органа и пројектанта ентеријера. У цену је урачуната и 

потребна помоћна скела. У цену улази набавка 

материјала, транспорт и монтажа. 

Обрачун по м лајсне. профилисана лајсна 5x5цм 

  

  

 

ТОАЛЕТИ СПРАТ 

МУШКИ ТОАЛЕТ 

ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ 

ТОАЛЕТ ЗА ХЕНДИКЕПИРАНЕ 

Wine/chocolate ресторан - тоалет 

УКУПНО 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

27,88 

26,26 

15,46 

24,18 

27,34 

121,12 

  

7 

Набавка и монтажа орнамент лајсне OL4 од гипса. 

Профил лајсни мора бити оштар, све ивице праве и 

површине по датим детаљима. Обележити места 

постављања лајсни, лежиште и додирну страну лајсне 

орапавити, ради бољег везивања. Лајсну намазати 

мешавином туткала и гипса, поставити и залепити. 

Састав лајсне и површине фино обрадити. Све саставе 

или укрштања лајсни геровати, што улази у цену по м1. 

Завршна обрада боја старог злата. Радити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу. Обавезна је 

консултација надзорног органа и пројектанта 

ентеријера. У цену улази набавка материјала, транспорт 

и монтажа. У цену је урачуната и потребна помоћна 

скела. Обрачун по м лајсне. профилисана лајсна 9x3цм 

  

  

 

УЛАЗНИ ХОЛ - зид 

ХОЛ (изглед зида 12А) 

ХОЛ (изглед зида 12А- око постојећих ниша) 

ХОЛ (изглед зидова 12А,12Б и 12Д) 

БАНКЕТ САЛА(на луч~ном прол. за бину) 

БАНКЕТ САЛА (изнад бине) 

БАНКЕТ САЛА(око поља облож. тапетом) 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

12,72 

21,68 

19,96 

53,11 

4,30 

17,62 

25,32 
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УКУПНО м 154,71 

8 

Набавка и монтажа орнамент лајсне OL4 од гипса. 

Профил лајсни мора бити оштар, све ивице праве и 

површине по датим детаљима. Обележити места 

постављања лајсни, лежиште и додирну страну лајсне 

орапавити, ради боqег везивања. Лајсну намазати 

мешавином туткала и гипса, поставити и залепити. 

Састав лајсне и површине фино обрадити. Све саставе 

или укрштања лајсни геровати, што улази у цену по м1. 

Завршна обрада боја старог злата. Радити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу. Обавезна је 

консултација надзорног органа и пројектанта 

ентеријера. У цену улази набавка материјала, транспорт 

и монтажа. У цену је урачуната и потребна помоћна 

скела. Обрачун по м лајсне. лучна профилисана лајсна 

9x3цм 

  

  

 

УЛАЗНИ ХОЛ - зид 

ХОЛ (изглед зида 12А) 

ХОЛ (изглед зидова 12А,12Б и 12Д) 

БАНКЕТ САЛА(на лучном прол. за бину) 

БАНКЕТ САЛА (изнад бине) 

БАНКЕТ САЛА(око поља облож. тапетом) 

УКУПНО 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

3,04 

1,90 

4,56 

2,44 

0,88 

3,04 

15,86 

  

9 

Набавка и монтажа орнамента лајсне OL5 од гипса, 

(око лучних врата и лучног пролаза у улазном холу). 

Профил лајсни мора бити оштар, све ивице праве и 

површине по датим детаљима. Обележити места 

постављања лајсни, лежиште и додирну страну лајсне 

орапавити, ради бољег везивања. Лајсну намазати 

мешавином туткала и гипса, поставити и залепити. 

Састав лајсне и површине фино обрадити. Све саставе 

или укрштања лајсни геровати, што улази у цену по м1. 

Завршна обрада боја старог злата. Радити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу. Обавезна је 

консултација надзорног органа и пројектанта 

ентеријера. У цену улази набавка материјала, транспорт 

и монта`а. У цену је урачуната и потребна помоћна 

скела.  

Обрачун по м 

  

  

 

УЛАЗНИ ХОЛ 

профилисана лајсна 12x3цм 

лучна профилисана лајсна 12x3цм 

 

м 

м 

 

16,90 

13,10 

  

10 

Набавка и монтажа орнамент плафонских лајсни OL6 

од гипса, (улазни хол), завршна обрада боја старог 

злата. Профил лајсни мора бити оштар, све ивице праве 

и површине по датим детаљима. Обележити места 

постављања лајсни, лежиште и додирну страну лајсне 

орапавити, ради бољег везивања. Лајсну намазати 

мешавином туткала и гипса, поставити и залепити. 

Састав лајсне и површине фино обрадити. Све саставе 

или укрштања лајсни геровати, што улази у цену по м1. 

Радити у свему према датој шеми на графичком 

прилогу. Обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта ентеријера. У цену улази набавка 

материјала, транспорт и монтажа. У цену је урачуната и 

потребна помоћна скела. 

Обрачун по м лајсне. 

УЛАЗНИ ХОЛ. профилисана лајсна 12x3цм m 20.40 

  

11 

Набавка и монтажа орнамент плафонских лајсни OL6 

од гипса, (плафон гардеробе).  Профил лајсни мора 

бити оштар, све ивице праве и површине по датим 

детаљима. Обележити места постављања лајсни, m 12.94 
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лежиште и додирну страну лајсне орапавити, ради 

бољег везивања. Лајсну намазати мешавином туткала и 

гипса, поставити и залепити. Састав лајсне и површине 

фино обрадити. Све саставе или укрштања лајсни 

геровати, што улази у цену по м1. Завршна обрада боја 

старог злата. Радити у свему према датој шеми на 

графичком прилогу. Обавезна је консултација 

надзорног органа и пројектанта ентеријера. У цену 

улази набавка материјала, транспорт и монтажа. У цену 

је урачуната и потребна помоћна скела.  

Обрачун по м лајсне. 

УЛАЗНИ ХОЛ  

профилисана лајсна 12x3цм 

12 

Израда и монтажа дубоком рељефа од гипса, на зиду. 

Радити у свему према датој шеми на графичком 

прилогу. Обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта. У цену је урачуната набавка, транспорт и 

уградња. У цену улази и потребна скела.  

ХОЛ 

Обрач~ун по комаду. 

вел Ò174цм 

ком 1 

  

13 

Затварање облоге испред бине (са унутрашње стране) 

равним гипс картонским плочама на одговарајућој 

металној подконструкцији. Саставе обрадити глет 

масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. 

Обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта. У цену је урачуната набавка, транспорт и 

уградња материјала. 

БАНКЕТ САЛА 

У цену улази и потребна скела. 

Обрачун по м2. 

м
2
 1,91 

  

14 

Израда и монтажа конзоле као носача уградне светиљке 

(испред постојећих ниша на зиду) од равним гипс 

картонским плочама на одговарајућој металној 

подконструкцији. Саставе обрадити глет масом и 

бандаж тракама по упутству пројектанта. Обавезна је 

консултација надзорног органа и пројектанта. У цену је 

урачуната набавка, транспорт и уградња материјала. У 

цену улази и потребна скела. БАНКЕТ САЛА 

Обрачун по м2. m2 37.97 

  

15 

Израда и монтажа дубоком рељефа ог гипса, на зиду, 

изнад двокрилних врата. Радити у свему према датој 

шеми на графичком прилогу. Обавезна је консултација 

надзорног органаи пројектанта. У цену је урачуната 

набавка, транспорт и уградња. У цену улази и потребна 

скела. Обрачун по комаду. 

LOUNGE BAR 

вел 165/44цм 

ком 3 

  

16 

Израда и монтажа дубоком реqефа ог гипса, на зиду. 

Радити у свему према датој шеми на графичком 

прилогу. Обавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта. У цену је урачуната набавка, транспорт и 

уградња. У цену улази и потребна скела. Обрачун по 

комаду. 

  

  

 
вел 106/43цм 

вел 155/43цм 

ком 

ком 

1 

1 

  

 УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ (1 ДО 16)     

      

 VI МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ     

 
Молерско-фарбарске радове може обављати само 

стручна радна снага. На обојеним површинама не сме 
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бити мрља ни трагова четке. Тон мора бити по свим 

истобојним површинама, потпуно уједначен. Саставци 

двају различито обојених површина морају бити оштри 

и равни по целој дужини саставка. Обојене површине 

се не смеју отирати нити љуштити. Избор боје и тонова 

је право пројектанта, а извођач је дужан да на захтев 

пројектанта уради мустре на лицу места, а у пољима не 

мањих од 0.50м². По утврђивању тонова извођач је 

дужан обојити договорене и оверене у одговарајућем 

тону без одступања.  

Све радове обавити технички исправно са свим 

предрадњама и завршним радовима. 

Пре извођења молерско-фарбарских радова важно је 

заштитити све финално обрађене и уграђене елементе и 

делове зграде како не би дошло до оштећења тих 

делова приликом израде молерско-фарбарских радова. 

Све површине које се боје претходно преглетовати 

пологитом (полигрунт).  

Грубе неравнине на бетонским површинама претходно 

отклонити једним од класичних начина-брушилицом, 

откуцавањем чекићем и сл., очистити од прашине и 

наквасити водом, па онда металним глетером наносити 

полигит. Полигит се наноси у два или три слоја све док 

се не добије потпуно глатка и равна површина. 

Дебљина једног слоја не сме бити већа од 3мм. 

Температура зидова и ваздуха у просторијама 

приликом наношења пологита мора бити у границама 

од 2 до 4⁰Ц.  

Пре наношења полигита (полигрунт) све металне 

делове који се налазе на површини на коју се наноси 

полигит заштити антикорозивним средствима. 

Машинско набацивање полигита врши се помоћу 

специјалних машина за ову врсту радова. За машинско 

наношење потребно је 4-5 радника и то: 

 један радник рукује машином, један радник сприца 

полигит по зидовима и  2-3 радника заглађују 

површине на које се наноси ошприцан полоигит 

специјалним шпахтлама. За заглађивање пологита могу 

се употребити и специјални електрични глетери. 

Преко овако обрађених површина врши се даља 

финална обрада. 

Код посног бојења претходно извршити брушење и 

стипсирање, форгунтирање, сапунирање, па гипсовање 

и грунтирање, а затим прскање апаратом први пут и 

прскање апаратом други пут, тако да тонови буду 

потпуно уједначени по целим површинама. 

Молерки радови морају задовољити JUS-eve: H.K2.015, 

B.C1.030, а пре бојења извођач је дужан да прегледа 

подлогу и упозори орган на евентуалне недостатке.  

Фасадерски радови морају да задовоње JUS-eve 

H.C5.020, H.C1.023, H.C1.034, а пре бојења извођач је 

дужан да прегледа квалитет подлоге и начин затварања 

крила и окана и укаче на неправилности. Подлога мора 

бити чиста и сува. 

Јединичном ценом треба обухватити сав потребан рад и 

материјал, узимање мера и обрачун радова, спољни и 

унутрашњи транспорт, спровођење ХТЗ мера, чишћење 

просторија, заштита пода, чување изведених радова до 

примопредаје, поправљање малих површина глетовање 

или китовање. 

1 
Бојење са глетовањем плафона, дисперзивним бојама. 

Малтерисане зидове глетовати дисперзивним китом. 
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Површине обрусити, очистити и извршити 

неутрализовање. Прегледати и китовати мања 

оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући 

дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, 

импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити 

и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим 

бојити дисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон 

по избору пројектанта ентеријера и надзорног органа, 

односно по угледу на постојећу. Радити у свему према 

датој шеми на графичком прилогу и приложеном 

каталогу. Приликом извођења радова обавезна је 

консултација са пројектантом и надзорним органом. У 

цену улази набавка материјала, транспорт, израда. У 

цену улази и скела. Обрачун по м2. 

РАЛ 9010 (Матоx по кат. или еквивалент) 

 

БАНКЕТ САЛА 

УЛАЗНИ ХОЛ, ХОЛ 

LOUNGE BAR 

ДОЊА САЛА 

ЖУТИ САЛОН 

ПЛАВИ САЛОН 

ШАХ И БИЛИЈАР КЛУБ 

САЛОН ЛЕПОТЕ 

МУШКИ ТОАЛЕТ 

ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ 

ТОАЛЕТ ЗА ХЕНДИКЕПИРАНЕ 

WINE/CHOCOLATE ресторан и тоалети 

УКУПНО 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

363,27 

135,54 

132,97 

100,62 

19,67 

21,59 

63,24 

50,66 

21,65 

13,95 

12,14 

233,64 

1,168,94 

  

2 

Бојење постојеће плафонске гипс лајсне. Све површине 

остругати и опрати од боје и кита. Брусити, 

предимпрегнирати, китовати пластичним китом мања 

оштећења и китовати емулзионим китом. Брусити, 

импрегнирати и бојити први пут, а затим исправити 

дисперзивним китом мања оштећења. Бојити златном 

бојом први и други пут. Боја и тон по избору 

пројектанта ентеријера и надзорног органа и 

приложеном каталогу. Приликом извођења радова 

обавезна је консултација са пројектантом и надзорним 

органом. У цену улази и скела. У цену улази набавка 

материјала, транспорт, израда. Обрачун по м2. 

РАЛ  (Матоx по каталогу или еквивалент) 

  

  

 

БАНКЕТ САЛА 

УЛАЗНИ ХОЛ, ХОЛ 

ДОЊА САЛА 

ЖУТИ САЛОН 

ПЛАВИ САЛОН 

ШАХ И БИЛИЈАР КЛУБ 

САЛОН ЛЕПОТЕ 

УКУПНО 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

155,36 

 7,87 

123,26 

7,84 

7,84 

9,86 

9,86 

321,89 

  

3 

Бојење постојеће плафонске гипс лајсне (плафон испод 

галерије-банкет сала). Све површиине остругати и 

опрати од боје и кита. Брусити, предимпрегнирати, 

китовати пласти~ним китом мања оштећења и китовати 

емулзионим китом. Брусити, импрегнирати и бојити 

први пут, а затим исправити дисперзивним китом мања 

оштећења. Бојити златном бојом први и други пут. Боја 

и тон по избору пројектанта ентеријера и надзорног 

органа и приложеном каталогу. Приликом изво|ења 

радова обавезна је консултација са пројектантом и 

надзорним органом. У цену улази и скела. У цену улази 

набавка материјала, транспорт, израда. Обрачун по м2. 

РАЛ  (Матоx по каталогу или еквивалент) m2 11.07 
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4 

Бојење са глетовањем зидова, дисперзивним бојама. 

Малтерисане зидове глетовати дисперзивним китом. 

Површине обрусити, очистити и извршити 

неутрализовање. Прегледати и китовати мања 

оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући 

дисперзивни кит три пута. Све површине брусити, 

импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити 

и исправити тонираним дисперзивним китом, а затим 

бојити дисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон 

по избору пројектанта ентеријера и надзорног органа, 

односно по угледу на постојећу. Радити у свему према 

датој шеми на графичком прилогу и приложеном 

каталогу. Приликом изво|ења радова обавезна је 

консултација са пројектантом и надзорним органом. У 

цену улази и скела. У цену улази набавка материјала, 

транспорт и израда. 

Обрачун по м2. 

РАЛ  (Матоx по каталогу или еквивалент) 

  

  

 

БАНКЕТ САЛА 

УЛАЗНИ ХОЛ, ХОЛ 

LOUNGE BAR 

ДОЊА САЛА 

ЖУТИ САЛОН 

ПЛАВИ САЛОН 

ШАХ И БИЛИЈАР КЛУБ 

САЛОН ЛЕПОТЕ 

МУШКИ ТОАЛЕТ 

ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ 

ТОАЛЕТ ЗА ХЕНДИКЕПИРАНЕ 

Wine/chocolate ресторан   

УКУПНО 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
 m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

344,16 

245,92 

125,50 

110,33 

70,63 

66,33 

171,63 

119,17 

33,32 

24,45 

33,85 

218,47 

1.562,16 

  

5 

Обрада постојећих стубова у банкет сали. ANTICA 

SIGNORIA, зидна декоративна техника ELITE 

MARMO. Радити у свему према датој шеми на 

графичком прилогу и приложеном каталогу. Приликом 

извођења радова обавезна је консултација са 

пројектантом и надзорним органом. У цену улази и 

скела. У цену улази набавка материјала, транспорт и 

израда. 

Обрачун по м2. 

РАЛ  (Матоx по каталогу или еквивалент) 

  

  

 

БАНКЕТ САЛА 

ДОЊА САЛА 

УКУПНО 

m2 
m2 
m2 

18,68 

23,56 

42,24 

  

 УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ (1 ДО 5)    

      

 VII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     

 

Све обложене површине морају бити изведене потпуно 

равно и без таласа, испупчења и удубљења са 

уједначеним спојницама, чија минимална ширина 

условљена димензијама плочица због дилатационих 

захтева. Површине које ће се облагати треба да су 

изведене хоризонтално или вертикално и доведене на 

коту која обезбеђује израду подлоге у дебљини од мин 

2цм, а маx 2.5цм за облагање керамичким плочицама у 

цементном малтеру, односно обезбеђује слој дебљине 

6-8мм облагање у лепку у зависности од дебљине 

плочице и слоја лепка, а пресек две равни (сучељавање 

зидова, ивице и сл) морају бити изведени под углом од 

90 или под углом који се тражи пројектом. 

Уграђивање плочица цементним малтером: 
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Зидна површина се претходни испрска цементним 

малтером од сејаног шљунка размере 1:1, плочица се 

накваси у води, на средини плочице стави малтер и 

притисне на зид тако да се плочица споји са зидом на 

средини, а остали простор остаје непопуњен. Када се 

постави један ред плочица врши се заливање 

цементним малтером док се не попуне све празнине 

између зида и плочица, а затим цео ред опере. 

Постављање другог, као и осталих редова обавља се на 

исти нацин, само се после сваког постављеног реда 

перу плочице од врха до пода. За сва облагања 

керамичким плочицама у цементном малтеру начин 

рада је исти као код зидова, изузев код облагања 

плафона где се плочице попуне малтером по целој 

површини и дефинитивно постављају. 

Уграђивање плошица у лепку: 

Подлога на коју се ставља плочица мора бити равна, 

глатка, чврста и чиста. Плочице се наквасе, оцеде и на 

њихову полеђину нанесе слој лепка у дебљини од 1-

3мм и овако припремљену плочицу притиснути уз 

подлогу. Притиснути и прстима наместити плочицу у 

потребан положај. Нанет лепак мора бити такве 

дебљине да се уз њега потпуно "утопе" неравнине 

(ребра на полеђини керамичке плочице) тако да лепак 

испуњава простор између плочица и подлоге целом 

површином плочице. 

За сваки лепак обезбедити упуство за рад од 

испоручиоца и њега се строго придржавати. Уколико 

пројектним елаборатом нису одређени врста и својство 

лепка, то се избор лепка мора усагласити са 

наручиоцем посла или пројектантом. 

Обезбеђење уједначености и одговарајуће ширине 

спојница, њихово испуњавање одговарајућим 

заптивним материјалом и прањем обложених површина 

у свему је као код облагања зидова пло~ица у 

цементном малтеру. У зависности од врсте лепка оно се 

мозе наносити назубњеном лопатицом за подлогу 

уместо на плочицу, док су остале операције у свему 

исте. 

Постављање плочица у битумену: 

Код поплочавања подова плочице се постављају 

полагањем у врели битумен. По завршеном полагању 

плочица опере се цео под, а после 24 сата залије 

цементним млеком и очисти. Код већих површина 

подова мора бити јасно дефинисана дилатациона 

спојница, дебњина и испуна спојница.  

Плочице за облагање подова морају задовољити 

одговарајуће стандарде ЈУС-еве: B.D1.310, B.D1.320, 

B.D1.335, B.D1.322,B.D1.305, B.D1.306, B.D18.460, 

B.D8.052.  

Песак и вода су квалитета за зидарске радове. 

Једини~ном ценом треба обухватити сав рад и 

материјал, узимање мера и обрачун радова, коришћење 

алата и машина, давање узорака, заштиту радова, 

примену ХТЗ мера, чишћење остатка малтера, лаке 

скеле за рад на висни изнад 2м, спољни и унутрашњи 

транспорт, чишћење просторија и градилишта од шута 

и евентуалне поправке у гарантном року. Обрачун се 

врши по 2м², а и нормативи уторшка материјала и 

нормативи времена израде односе се на 1м² извршеног 

облагања, а код површина обложених од два реда 

плочица по висини обрачун се врши по моћу извршеног 



Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 

Јавна набавка  број  27/2018                                 Уређење ентеријера објекта «Курсалон»  

 

Страна 68 oд 76 

облагања. 

Површине о 0.50м² које се не облажу, а око њих се 

врши облагање не одбијају се од површине. 

Нормативом времена су обухваћени сви помоћни 

радови потребни за комплетно извођење радова у свим 

просторијама без обзира на величину, пренос 

материјала хоризонтално на 40м обављати ручно или 

ручним колицима од зависности од врсте материјала 

или вертикално на 20м дизалицом. 

За облагање плафона покретна скела није урачуната и 

обрачунати је посебно по нормативима тесарских 

радова.  

1 

Облагање пода са неглазираним керамичким плочицама 

I класе.  Боја и димензија по избору пројектанта 

ентеријера и надзорног органа. Плочице лепити лепком 

за плочице, у слогу по избору пројектанта и надзорног 

органа. Подлогу претходно припремити и полагање 

извести равно. Постављене плочице фуговати и 

очистити. Радити у свему према датој шеми на 

графичком прилогу. 

Обавезна је консултација  са надзорним органом и 

пројектантом ентеријара. У цену је урачуната набавка, 

транспорт и уградња. 

Обрачун по м2. 

УЛАЗНИ ХОЛ - гардероба 

Fioranese, cementine B&W, 20x20cm или еквивалент. 

ХОЛ - ТОАЛЕТИ 

Fioranese, cementine B&W, 20x20cm или еквивалент. 

ДОЊА САЛА 

Supergres, Santacatarina lappato 45x45cm, по кат. или 

екв. 

САЛОН ЛЕПОТЕ 

Supergres, Gotha lux, Quartz lux, 45x45cm, по каталогу 

или екв.. 

Wine/chocolatе ресторан 

плочице К01 

K01 Supergres, Statuario Lappato 45x45cm или екв. 

плочице К02 

K02 Supergres, Tozzatto Marmo, nero marquina 6x6cm 

или екв. 

плочице К03 

K03 Supergres, Statuario Ottagona lappato 45x45cm или 

екв. 

плочице К04 

K04 Supergres, Palissandro, Lappato 45x45cm или екв. 

Wine/chocolatе ресторан- тоалети  

Fioranese, cementine B&W, 20x20cmили еквивалент. 

МУШКИ ТОАЛЕТ 

Fioranese, cementine B&W, 20x20cm. 
 

ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ 

Fioranese, cementine B&W, 20x20cm.. 
 

ТОАЛЕТ ЗА ХЕНДИКЕПИРАНЕ 

Fioranese, cementine B&W, 20x20cm. 
 

УКУПНО ПОДНА КЕРАМИКА 
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18,63 

 

13,44 

 

21,65 

 

14,56 

 

14,20 

 

290,63 

  

2 

Облагање зидова са керамичким плочицама I класе. 

Боја и димензија по избору пројектанта ентеријера и 

надзорног органа. Плочице лепити лепком за плочице, 

у слогу по избору пројектанта и надзорног органа. 

Подлогу претходно припремити и полагање извести 

равно. Постављене плочице фуговати и очистити. 
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Радити у свему према датој шеми на графичком 

прилогу. 

Обавезна је консултација са надзорним органом и 

пројектантом ентеријара. 

У цену је урачуната набавка, транспорт и уградња. 

Обрачун по м2. 

ХОЛ - ТОАЛЕТИ 

Arte Casa - Armonie, 10x20cm, diamante, bianco lucido 

или екв. 

LOUNGE BAR 

Arte Casa - Armonie,nero lucido 20x10cm, по каталогу 

или екв. 

САЛОН ЛЕПОТЕ 

Arte Casa- Armonie, bianco lucido 20x10cm, по каталогу 

или екв. 

МУШКИ ТОАЛЕТ 

Arte Casa - Armonie, 10x20cm, diamante, bianco lucido 

или екв. 

ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ 

Arte Casa - Armonie, 10x20cm, diamante, bianco lucido 

или екв. 

ТОАЛЕТ ЗА ХЕНДИКЕПИРАНЕ 

Arte Casa - Armonie, 10x20cm, diamante, bianco lucido 

или екв. 

Wine/chocolate ресторан  

Arte Casa- Armonie diamante, nero lucido 20x20cm или 

екв. 

Wine/chocolate ресторан- тоалети  

Arte Casa- Armonie diamante, nero lucido 20x10cm или 

екв. 

УКУПНО ЗИДНА КЕРАМИКА 
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3,40 
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19,23 

 

 

21,40 

 

 

10,27 

 

27,90 

 

137,53 

 УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ (1+2)     

      

 VIII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ      

 

Материјал за израду паркета мора бити 

потпуно сув (маx 15 % влаге) и здрав, без 

чворова и оштећених трулих места. Паркет 

дашчице морају бити уједначене боје и са 

жљебовом по средини или фалцу пошто се 

раде у лепку. Подови израђени од паркета 

морају бити потпуно равни, хоризонтално 

изведени са минималним спојницама. 

Паркет се поставља преко потпуно равне 

подлоге са лељењем лепком за паркет. После 

постављања вршити хобловање машинским 

путем два пута глас папиром No 23 i 9-100. 

  

  

1 

Набавка, постављање и уљење ораховог 

бродског пода I класе на подлози од цементне 

кошуљице. Поставити бродски под примерен 

подном грејању. Дашчице ширине 15цм. 

Преко неравне подлоге нанети слој Vinflex 

масе, што тање. Паркет поставити лепљењем 

преко бетонске подлоге, одговарајућим 

лепком, на хладно. Лепак нанети по целој 

површини подлоге. Све додирне спојнице 

дашчица морају бити затворене. Између 

m2 40.91 
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паркета и зида оставити дилатационе 

разделнице. Поред зида поставити сокл 

висине 10цм, од храстовине. Радити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу и 

прило`еном каталогу. Обавезна је 

консултација надзорног органа и пројектанта 

ентеријера. У цену је урачуната набавка, 

транспорт и уградња материјала и уљење на 

лицу места.Обрачун по м2. 

 УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ     

      

 IX КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ     

 

Пре почетка радова на облагању обавезно 

проверити стање претходно изведених 

грађевинских радова, односно елемената 

грађевине које треба облагати: исправност 

мера подлоге, отвора, уложина прозора и 

врата, препуста венаца и профила, 

вертикалност, хоризонталност и евентуални 

нагиб подлоге, квалитет подлоге у погледу 

пријањања предвиђене облоге, исправност 

ослонаца и рупа, исправност камених плоча 

врата, и спојних средстава свих врста. 

жљебове и рупе у подлози и у плочама морају 

се пре уметања металног спојног средства, 

очистити од прашине испрати водом али да у 

жљебу у рупи не остане воде, а затим се 

испуне малтером у који се утискује 

предвиђено спојно средство.  

Олуци и олуцне цеви морају бити одмакнути 

од камена мин 5цм. У каменој облози се 

морају предвидети вертикалне разделнице на 

размаку од највише 6цм. Свака плоча 

вертикалне облоге (већа од 0.06 м²) мора бити 

укотвљена у подлогу металним котвама.  

Најмање 2 котве за плоче преко 0.06м² до 

0.20м², најмање 4 котве за плоче преко 0.20м². 

Размак између 2 котве не сме бити већи од 

40цм. 

Камен за зидање мора бити здрав, без ласа. 

Пре уградње је потребно кварење воде, а 

редове зидати са правилним превезима и 

спојницама. По завршеном зидању очистити 

камен и спојнице. Фуговање се врши 

цементним малтером. Све сокле зидати са 

правилним превезима и спојницама.   

  

  

1 

Израда орнамента од камена, травертин, по 

каталогу (беле боје), око улазних врата у салу 

(изглед зида 1А и 1Ц). Камен мора бити једар, 

без напрслина, врсте и боје по избору 

пројектанта ентеријара. Радити у свему према 

m2 8.63 
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датој шеми на графичком прилогу и 

приложеном каталогу. Обавезна је 

консултација надзорног органа и пројектанта 

ентеријера.  

У цену је урачуната набавка, транспорт и  

уградња материјала.  

БАНКЕТ САЛА 

Салон мермера Кошутица (по каталогу или 

екв.). 

Обрачун по м2 развијене површине. 

2 

Облагање полице испод лавабоа у тоалетима 

мермером. Камен мора бити једар, без 

напрслина, врсте и боје по избору пројектанта 

ентеријера. Радити у свему према датој шеми 

на графичком прилогу и приложеном 

каталогу. Обавезна је консултација надзорног 

органа и пројектанта ентеријера. У цену је 

урачуната набавка, транспорт и уградња 

материјала. Салон мермера Кошутица (по 

каталогу или екв.). 

Обрачун по м2 развијене површине. 

  

  

 

ХОЛ - ТОАЛЕТИ 

МУШКИ ТОАЛЕТ 

ЖЕНСКИ ТОАЛЕТ 

WINE/CHOCOLATE ресторан- тоалети  

УКУПНО 

м2 

м2 

м2 

м2 

м2 

2,10 

2,09 

1,33 

0,99 

6,51 

  

3 

Облагање пулта у улазном холу, мермером. 

Камен мора бити једар, без напрслина, врсте и 

боје по избору пројектанта ентеријара. Радити 

у свему према датој шеми на графичком 

прилогу и приложеном каталогу. Обавезна је 

консултација надзорног органа и пројектанта 

ентеријера. У цену је урачуната набавка, 

транспорт и уградња материјала. 

УЛАЗНИ ХОЛ 

Салон мермера Кошутица (по каталогу или 

екв.). Обрачун по м2. 

m2 1.74 

  

4. 

Облагање пода у холу мермером, 

комбинацијом плоча 25x25цм и 5x5цм, према 

датој шеми. Камен мора бити једар, без 

напрслина, врсте и боје по избору пројектанта 

ентеријера. Плоче поставити у слоју 

цементног малтера размере 1:3, фуговати и 

очистити, у слогу по угледу на постојећи. Са 

чишћењем и полирањем до високог сјаја. 

Радити у свему према датој шеми на 

графичком прилогу и приложеном каталогу. 

бавезна је консултација надзорног органа и 

пројектанта ентеријера. У цену је урачуната 

набавка, транспорт и уградња материјала. 

ХОЛ 

m2 60.34 
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Салон мермера Кошутица (по каталогу или 

екв.). Обрачун по м2. 

5 

Облагање пода у холу мермером, 

комбинацијом плоча према датој шеми, 

мозаик 100x100цм. Камен мора бити једар, без 

напрслина, врсте и боје по избору пројектанта 

ентеријера. Плоче поставити у слоју 

цементног малтера размере 1:3, фуговати и 

очистити, у слогу по угледу на постојећи. Са 

чишћењем и полирањем до високог сјаја. 

Радити у свему према датој шеми на 

графичком прилогу и приложеном каталогу. 

Обавезна је консултација надзорног органа 

и пројектанта ентеријера. 

У цену је урачуната набавка, транспорт и  

уградwа материјала. 

ХОЛ 

Салон мермера Кошутица (по каталогу или 

екв.) 

m
2 4.00 

  

6 

Облагање шанка мермером. Камен мора бити 

једар, без напрслина, врсте и боје по избору 

пројектанта ентеријара. Радити у свему према 

датој шеми на графичком прилогу и 

приложеном каталогу. Обавезна је 

консултација надзорног органа и пројектанта 

ентеријера. У цену је урачуната набавка, 

транспорт и уградња материјала.  

Салон керамика Кошутица (по каталогу или 

екв.) 

Обрачун по м2 развијене површине. 

  

  

 

LOUNGE BAR 

ДОЊА САЛА 

Wine/chocolate ресторан -радна површина 

шанка 

УКУПНО 

m
2 

m
2 

m
2 

 

m
2 

14,23 

14,12 

5,25 

 

33,60 

  

7 

Облагање радне површине ретро пулта 

мермером. Камен мора бити једар, без 

напрслина, врсте и боје по избору пројектанта 

ентеријара. Радити у свему према датој шеми 

на графичком прилогу и приложеном 

каталогу. Обавезна је консултација надзорног 

органа и пројектанта ентеријера. У цену је 

урачуната набавка, транспорт и уградња 

материјала. Салон керамика Кошутица (по 

каталогу или екв.) Обрачун по м
2
 развијене 

површине. 

  

  

 

LOUNGE BAR 

ДОЊА САЛА 

Wine/chocolate ресторан -радна површина 

шанка 

УКУПНО 

m
2 

m
2 

m
2 

 

m
2 

2,54 

2,58 

1,74 

 

6,86 
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 УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ     

      

 X ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ     

1. 

Набавка и постављање зидних тапета, на зиду 

банкет сале. Зидове припремити тако да буду 

равни, без испупчења, таласа и потпуно суви. 

Тапет искројити са уклапањем шара и 

залепити их. Састави не смеју бити видљиви. 

Залепити ободне траке. Лепак са пода, врата, 

прозора одмах уклонити. Радити у свему 

према датој шеми на графичком прилогу. 

У цену је урачуната набавка, транспорт и  

уградња материјала. У цену улази и скела. 

Обрачун по м2 обложене површине. 

Тапет Omexco Elegancе или еквивалент. 

  

  

 

БАНКЕТ САЛА 

ХОЛ 

LOUNGE BAR 

УЛАЗНИ ХОЛ 

ДОЊА САЛА 

САЛОН ЛЕПОТЕ 

УКУПНО 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

м
2 

26.35 

24.04 

10.29 

31.43 

20.81 

4.93 

117.85 

  

2 

Набавка и постављање тапета, на плафону 

хола. Плафон припремити тако да буду равни, 

без испупчења, таласа и потпуно суви. Тапет 

искројити са уклапањем шара и залепити их, 

без набора. Састави не смеју бити видљиви.. 

Залепити ободне траке. Лепак са пода, врата, 

прозора одмах уклонити. Обавезна је 

консултација са надзорним органом и 

пројектантом. Радити у свему према датој 

шеми на графичком прилогу. 

У цену је урачуната набавка, транспорт и  

уградња материјала. У цену улази и скела. 

Тапет Omexco Elegancе или еквивалент  

ХОЛ 

Обрачун по м
2
 обложене површине. 

м
2 17.06 

  

 УКУПНО ТАПЕТАРСКИ РАДОВИ (1+2)      

      

 XI РАЗНИ РАДОВИ     

1 

Тапацирање клупе за седење црном кожом 

са дугмићима. Обавезна је консултација са 

надзорним органом и пројектантом. Радити у 

свему према датој шеми на графичком 

прилогу. У цену је урачуната набавка, 

транспорт и уградња материјала. Кожа по 

каталогу. Обрачун по комаду. 

  

  

 

вел 251/67/84(45)цм 

вел 97/67/84(45)цм 

вел 240/67/84(45)цм 

Ком 

Ком 

ком 

2 

4 

1 

  

2.  Набавка, израда и монтажа завеса.      
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Тежина: 70 гр/м
2+/- 5% 

Боја: крем  

Сировински састав: полиестер 100%, негорива 

са атестом негоривости 

У цену је урачуната набавка, транспорт, 

монтажа и шивење завеса.  

Обрачун по м у ширини 3м 

 

БАНКЕТ САЛА  

ШАХ И БИЛИЈАР САЛА 

ДОЊА САЛА 

LOUNGE BAR 

WINE/CHOCOLATE РЕСТОРАН 

САЛОН ЛЕПОТЕ 

УКУПНО 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

м 

96 

28,2 

63 

13,2 

24,8 

28,2 

253,4 

  

3 

Набавка, израда и монтажа драпера, 

негоривих са атестом негоривости. Драпере од 

плиша у ширини од 140 цм. 

Тежина: 365 гр/м
2 и више 

Сировински састав: полиестер 100% 

У цену је урачуната набавка, транспорт, 

монтажа и шивење завеса. 

Обрачун по м. 

  

  

 
БАНКЕТ САЛА  

БИНА (драпер постављен) 

м 

м 

192 

34 

  

4.  Кићанке са држачима за зид  ком 22   

5.  

Набавка и монтажа гарнишли.  

Једноканалне, дужине 2 метра по отвору. 

Гарнишле се качају на зид. 

  

  

 

ДОЊА САЛА 

LOUNGE BAR 

WINE/CHOCOLATE РЕСТОРАН 

УКУПНО 

Ком 

Ком 

Ком 

ком 

 

2 

4 

6 

  

6 

Набавка и монтажа лучних гарнишли. 

Једноканалне, дужине 2 метра по отвору. 

Гарнишле се качају на зид. 

  

  

 

ШАХ И БИЛИЈАР САЛА 

САЛОН ЛЕПОТЕ 

УКУПНО 

Ком 

Ком 

ком 

3 

3 

6 

  

7 

Набавка и монтажа гарнишли.  

Једноканалне, дужине 2,5 метра по отвору. 

Гарнишле се качају на плафон. 

  

  

 ДОЊА САЛА ком 5   

8 

Набавка и монтажа гарнишли за завесе у 

Банкет сали.   

Једноканалне (10 ком од 2 метра) и 

двоканалне (5 ком од 2 метра).  

 

 

Ком 

ком 

 

 

10 

5 

  

9 

Набавка и монтажа гарнишли за драпер у 

Банкет сали и на Бини на електромотор. Све 

повезати на један даљински управљача са 

touch screen. Програмиран за централно 

отварање и затварање драпера посебно и свих 
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позиција заједно. 

БАНКЕТ САЛА – једноканална 

алуминијумска гарнишла ширине 29 x 21 мм и 

дужине од 2 метра по комаду, са централним 

отварањем за тежину драпера од 12 кг. 

БИНА- једноканална алуминијумска 

гарнишла дужине 7 метара са централним 

отварањем за тежину драпера од 24 кг. 

Даљински управљач  

 

ком 

 

 

ком 

 

 

 

ком 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

1 

10 

Стољњаци  

Боја: сиво, бела, беж боја (крем боја) и старо 

злато 

Грамажа: 200-240 гр/м
2
 

Састав: полиестер 50%, памук 50% 

БАНКЕТ  САЛА 

195 x150 

150x130 

ДОЊА САЛА 

150x150 

200x150 

130x150 

 

 

 

 

 

 

Ком 

ком 

 

Ком 

Ком 

ком 

 

 

 

 

 

 

146 

22 

 

24 

12 

12 

  

11 

Надстољњаци. 

Боја: сиво, бела, беж боја (крем боја) и старо 

злато 

Грамажа: 200-240 гр/м
2
 

Састав: полиестер 50%, памук 50% 

БАНКЕТ  САЛА 

150x105 

  85x105 

ДОЊА САЛА 

105x105 

150x105 

  85x105 

 

 

 

 

 

 

Ком 

ком 

 

Ком 

Ком 

ком 

 

 

 

 

 

 

146 

22 

 

24 

12 

12 

  

12 

Салвете 50х50 цм 

Боја:, бела и беж боја (крем боја)  

Грамажа: 200-240 гр/м
2 

Састав: полиестер 50%, памук 50% 

ком 500 

  

 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ (1 до 12)     
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 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА     
      

1. Намештај        

2. Столарски радови        

3. Стаклорезачки радови        

4. Браварски радови        

5. Гипсарски радови        

6. Молерско – фарбарски радови        

7. Керамичарски радови        

8. Подополагачки радови        

9. Каменорезачки радови        

10. Тапетарски радови        

11. Разни радови        

  УКУПНО БЕЗ ПДВ –а         
 ПДВ     
 УКУПНО СА ПДВ-ом     

 

 

 

 


