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ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ  

Извођење електро и хидромашинских радова на резервоару Р-3 са опремањем за 

објекте водоснабдевања насеља Поповица, са набавком и уградњом материјала  

 

 

 

-У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  24/13-С 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад, ул. Масарикова бр.17. www.vikns.rs 

2. Врста поступка: Отворен поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним 

набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12) 

3. Предмет поступка јавне набавке: Извођење електро и хидромашинских 

радова на резервоару Р-3 са опремањем за објекте водоснабдевања насеља 

Поповица, са набавком и уградњом материјала  

4. Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

5. Резервисана набавка: не 

6. Контакт: Данијела Мусулин, 021/4883341, адреса електронске поште   

danijela.musulin@vikns.rs  

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Извођење електро и хидромашинских радова на резервоару Р-3 са 

опремањем за објекте водоснабдевања насеља Поповица, са набавком и 

уградњом материјала , назив из општег речника набавке - Електро-монтажни 

радови-45311200 и Машински и инсталатерски радови-45351000. 

 

2.   Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема 

 

     3.   Подаци о оквирном споразуму: нема 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца 

у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе 

уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом  одређене услове за 

учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са 

конкурсном документацијом. У супротном, понуда се одбија. 

 

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на 

страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног 

преводиоца.   

 

Изузетак постоји за техничке каталоге који могу бити достављени на енглеском или 

немачком језику. 

 

3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ 

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САЧИЊЕНА 

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима 

који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ 

(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити 

оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.  

 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није 

уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз 

понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или 

потписивање уговора.   

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 

понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и 

обрасцу бр. 1-, изузева обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе 

понуђача у своје име. 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног 
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отварања понуда.  

 

3.3. ПАРТИЈЕ 
 

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија). 

 

3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

3.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту 

где је затворена) тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се 

први пут отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити, лично или поштом, на адресу:  

 

Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, 

21000 Нови Сад ул.Масарикова бр.17. 

 

са назнаком:  

 

„Понуда за јавну набавку Извођење електро и хидромашинских радова на 

резервоару Р-3 са опремањем за објекте водоснабдевања насеља Поповица, са 

набавком и уградњом материјала “ 

– Јавна набавкаброј  24/13 –С  

НЕ ОТВАРАТИ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс 

понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  

 

Понуђач може поднети само једну понуду.  

 

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку 

понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не 

може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог 

понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно 

учествовати само у једној заједничкој понуди.  

 

3.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да измени или повуче своју достављену понуду писменим обавештењем, 

најкасније до истека  рока за подношење понуда.  
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У року за подношење понуде понуђач може да опозове, измени или допуни већ поднету 

понуду, писменим путем на адресу Наручиоца, са назнаком "ОПОЗИВ“ или „ИЗМЕНА / 

ДОПУНА“ - Понуда за јавну набавку Извођење електро и хидромашинских радова 

на резервоару Р-3 са опремањем за објекте водоснабдевања насеља Поповица, са 

набавком и уградњом материјала  “– Јавна набавка број 24/13-С – НЕ ОТВАРАТИ. 

 

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда 

се неће разматрати, већ ће неотворена бити враћена понуђачу.  

 

Понуда не може бити опозвана, нити измењена после истека  рока за подношење исте. 

Уколико понуђач опозове или измени своју понуду по истеку рока за подношење понуда 

Наручилац је овлашћен да наплатити гаранцију за озбиљност понуде. 

 

3.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране  Наручиоцу у року 

одређеном у позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 25.11.2013. 

године до 12часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће 

се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, Масарикова 17 Нови Сад дана 25.11.2013. године са почетком у 12:15 

часова.  
 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да 

пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за 

учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено 

печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

3.8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ 

ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА ) 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења 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 
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односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног 

може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) записник о примопредаји радова, грађевински дневник, о изведеним радовима 

који нису у складу са пројектом, односно уговором. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, 

који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 

наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  

 

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 

понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова 

групе понуђача.   

 

На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке 

води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.  

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач 

добио негативну референцу.  

 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. 

 

Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у тренутку 

закључења уговора, да Наручиоцу поднесе неопозиву, безусловну и на први позив 

плативу банкарску гаранцију  на износ од 15% вредности уговора, на име гаранције за 

добро извршење посла, без пдв-а. 

 

3.9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да 

изврши измену конкурсне документације. Ако наручилац у року предвиђеном за 

подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан је да без 

одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници 
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наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, 

представљају саставни део конкурсне документације. Измене и допуне конкурсне 

документације важиће само ако су учињене у писаној форми. 

 

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или 

мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

3.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде 

морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно и према 

наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке 

прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да 

буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за 

извршење набавке.  

 

Понуђачи из групе понуђача, одговарају наручиоцу неограничено солидарно у складу са 

Законом.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се 

доказује испуњеност тих услова. Услове финансијског, пословног, техничког и 

кадровског капацитета, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају 

заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом. 

Изузетак представља додатни услов финансијског капaцитета у вези са непостојањем 

блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача у складу са чланом 81. 

став 1. Закона о јавним набавкама. 

 

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 

 

 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла  

 попуњен и оверен Образац бр. 1А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за све 

остале чланове групе понуђача 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 

понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и 

обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе 

понуђача у своје име. 

 

3.11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача 
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буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача.  

 

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија 

понуда, наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, 

закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу 

предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за 

извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о 

пословно-техничкој сарадњи  и достави у оригиналу или овереној копији.  

 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. 

Закона о јавним набавкама. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне 

набавке без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да достави наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б – 

Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача кога ангажује.  

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2- који попуњава, 

потписује и оверава подизвођач у своје име. 

 

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75.  став 

1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за 

учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.  

 

Додатне услове - финансијски, пословни, кадровски и технички капацитет понуђач 

испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача. 

 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 

ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 

ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца. 

 

3.12. ОБИЛАЗАК МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Наручилац ће обезбедити обилазак места извођења радова за све заинтересоване  

понуђаче који преузму конкурсну документацију. Сви заинтересовани понуђачи су у 
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обавези да се најмање три дана раније пре предвиђеног обиласка места извођења радова 

најаве особи за контакт наведеној у одељку 1. ове конкурсне документације, те у 

договору с њом закажу тачан термин обиласка објекта. Обилазак ће бити могућ у 

времену од 10-14 часова. Договореном обиласку ће  присуствовати стручни надзор 

Наручиоца и представник понуђача. Обилазак је обавезан – елиминациони услов. 

Понуђачи који обиђу место извођења радова у заказаном термину добиће потврду 

потписану од стране стручног надзора Наручиоца коју су обавезни да приложе у 

понуди. 

 

3.13 ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима 

који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ 

(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити 

оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику. 

 

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености 

услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који 

су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин 

одређен конкурсном документацијом. 

 

 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр.2.- Изјава понуђача да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине, 

 доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 

76., предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом, 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда, 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Изјава понуђача о независној понуди 

попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6. – Изјава понуђача о финансијској 

гаранцији 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7. - Модел пред-уговора (у случају да 

пословна политика матичне банке понуђача захтева закључење пред-уговора 

ради издавања захтеване банкарске гаранције за добро извршење посла) 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 8.- Модел уговора, у складу са понудом  

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 9.– Образац трошкова припреме понуде 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 10. – Предмер радова 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 11. – Потврда 

 обрасце и доказе у складу са тачком 3.10. овог упутства у случају да група 

понуђача подноси заједничку понуду, односно 3.11. ако понуђач подноси понуду 
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са подизвођачем 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 12.-Потврда стручног надзора 

Наручиоца о обиласку места извођења радова у складу са тачком 3.12. овог 

упутства 

 предлог динамичког  плана у складу са тачком 3.19. овог упутства 

 средства финансијског обезбеђења у складу са тачком 3.20. овог упутства 

 технички каталози произвођача чије производе понуђач нуди из којег ће се 

недвосмислено видети  модел и тип опреме коју ће да угради и то за: пумпне 

агрегате. 

 

3.14. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је 

неблаговремена. 

 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, 

одбије све неприхватљиве понуде. 

 

3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Објашњења – позив за јавну 

набавку „Понуда за јавну набавку Извођење електро и хидромашинских радова на 

резервоару Р-3 са опремањем за објекте водоснабдевања насеља Поповица, са 

набавком и уградњом материјала  “ бр. 24/13-С.“ Захтев за појашњењима у вези 

припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: 

ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад, Масарикова 17 или 

факс број 021/6572-023, или e mail : danijela.musulin@vikns.rs  .  

 

Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити 

Понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона 

 

3.16. ЦЕНА 

 

Цене у понуди изразити у динарима.  

 

Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ. 

 

Цене морају бити јасно и читко уписане.  
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Наручилац  одређује:    

 да ће понуђач  укупну цену понуде (у даљем тексту цена) за извођење радова са 

набавком и уградњом материјала исказати у динарима  без обрачунатог ПДВ-а и 

иста мора у себи да садржи све зависне трошкове извођења предметних радова са 

набавком и уградњом материјала и закључења уговора као што су трошкови 

прибављања банкарске гаранције, трошкови прибављања полисе осигурања, 

трошкови геодетских радова, трошкови радне снаге и сви остали непоменути 

трошкови који могу настати у реализацији ове јавне набавке.  

 да ће понуђач у Предмеру радова са потребним материјалом, а по датим позицијама 

у Предмеру радова исказати јединичне цене без пдв-а. Под јединичном ценом 

подразумева се цена радова, материјала, његова евентуална прерада материјала, сви 

транспорти, утовари, истовари као и ускладиштење потребног материјала како би 

остао квалитетан до тренутка уградње као и испитивања квалитета и све друго у 

вези са материјалом (атести и сл. ). 

 да цена понуде треба да у себи обухвата сав трошак на извођењу радова са 

уградњом материјала који може настати из разлога које понуђач није предвидео, а 

односе се на извођење радова, 

 да ће цена која се понуди бити фиксна током извршења уговора и неће подлегати 

променама ни из ког разлога, у смислу обавезе Наручиоца према понуђачу.  
 

3.17. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Није дозвољено тражење авансног вида плаћања. 

 

Плаћање се врши на основу привремених месечних и окончане ситуације у року од 

најмање 15 дана. Рок одложеног плаћања се рачуна од дана пријема и овере ситуације 

од стране Наручиоца.  

 

Понуда са краћим роком неће бити разматрана, већ ће бити одбијена. 

 

Понуђач може понудити дужи рок плаћања, a исти не може бити дужу од 45 дана.  

 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос. 

 

3.18. ГАРАНТНИ РОК 

 

Обим, врста и квалитет радова и уграђеног материјала одређени су овом конкурсном 

документацијом  и предмером радова на основу којих ће се радови изводити. 

 

Понуђач ће бити у обавези да наведене радове изведе према предмеру радова, својој 

понуди, техничкој документацији, дозволи за извођење радова и осталој пратећој 

документацији, у  свему према важећим прописима, техничким нормативима и 

обавезним стандардима квалитета који важе за извођење ове врсте радова и  техничким 

упутствима инвеститора. 
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Гарантни рок за уграђени материјал понуђач ће исказати у месецима и исти ће почети 

да тече од дана извршене примопредаје тако што ће обе стране потписати Записник о 

примопредаји изведених радова и не може бити краћи од 12 месеци. 

 

Гарантни рок за изведене радове понуђач ће исказати у месецима и исти ће почети да 

тече од дана  извршене примопредаје тако што ће обе стране потписати Записник о 

примопредаји изведених радова и не може бити краћи од 24 месеца. 

 

За време трајања овог гарантног рока, понуђач је дужан  да на позив Наручиоца отклони 

све недостатке на изведеним радовима, укључујући и уграђени материјал на начин 

прецизиран конкурсном документацијом.   

 
Рок одазива за отклањање недостатака у гарантном року понуђач нуди у данима или 

сатима.  

 

3.19.  РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Минимално прихватљив рок извођење радова је 60 календарских дана, а максимално 

прихватљив рок извођења радова је 90 календарских дана, од дана увођења понуђача у 

посао. Рок за увођење понуђача у посао је 40 календарских дана од дана обостраног 

потписивања Уговора. 

 

Понуђач је дужан да изради и у понуди достави предлог динамичког  плана са тачним 

бројем радника по данима и временском трајању за сваку активност (где је 1 дан = 8 

радних сати) сагласан року извођењa предметних радова из понуде под идеалним 

условима, а све у складу са одредбама модела уговора. Уколико понуду подноси група 

понуђача, динамички план потписује само овлашћено лице носиоца посла из групе 

понуђача. 

 

3.20. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   

 

Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 оригинал Писмо/Изјаву о намерама пословне банке понуђача да ће банка 

понуђачу издати неопозиву, безусловну и плативу на први позив банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде, без 

пдв-а и са трајањем најмање 60 дана дуже од дана одређеног за коначно 

извршење посла, а која треба да буде потписана и оверена од стране банке.  

 оригинал Писмо/Изјаву о намерама пословне банке понуђача да ће банка 

понуђачу издати неопозиву, безусловну и плативу на први позив банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини 10% од вредности 

понуде, без пдв-а, са роком важења 5 дана дуже од уговореног гарантног рока за 

испоручену опрему са услугом уградње. 

 

Ако је у питању Писмо/Изјава о намерама стране банке, та банка мора имати кредитни 
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рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција 

за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна 

рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 

агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European 

Securities and Markets Authorities - ESMA). 

 

Понуђач у понди доставља и Изјаву о финансијској гаранцији (Образац бр. 6.-) 

 

Изабрани понуђач је у обавези, при закључењу уговора, да наручиоцу поднесе 

неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију: 

 Банкарску гаранцију као гаранцију за добро извршење посла, у висини 10% 

од вредности уговора, без пдв-а, са трајањем најмање 60 дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

 

Ако се за време трајања уговора, промене рокови за извршење уговорних обавеза, 

важност банкарске гаранције  мораће се продужити. Изабрани понуђач ће наведену 

банкарску гаранцију доставити наручиоцу најкасније у моменту  потписивања уговора. 

У противном, уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим. 

 

 Изабрани понуђач је у обавези да након потписивања Записника о 

примопредаји изведених радова достави и неопозиву, безусловну и на први 

позив плативу банкарску гаранцију као гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року у висини 10% од вредности уговора, без пдв-а, са роком 

важења 5 дана дуже од уговореног гарантног рока за уграђени материјал и 

изведене радове. 

Ако понуђач подноси банкарске гаранције стране банке, те банке морају имати 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 

ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача. 

 

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача (не мора 

бити исти члан) или понуђача, али не и на подизвођача. 

 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, 

Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране 

понуђача. 

 

3.21. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА   

                     

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума ''најнижа понуђена цена''.  

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку, најнижу понуђену цену 

уговор о јавној набавци ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи рок плаћања 

који не може бити дужи од 45 дана.  
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3.22. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, 

додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, 

као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке 

понуде, у складу са чланом 93. Закона.  

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. 

 

3.23. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

3.24. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту 

права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од 

највише 8 дана.  

 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не потпише уговор у наведеном 

року, Наручилац  ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 

 

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће 

бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана. 

 

3.25. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом 

утврђени или означени као поверљиви.  

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди.  

 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 

садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне 

податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 
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Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 

великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 

начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 

условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће 

то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати 

«ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.Ако понуђач у року који одреди 

наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као 

понуду без поверљивих података.  

 

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.  

 

3.26. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  

 

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

од наручиоца накнаду трошкова  

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови 

прибављања средства обезбеђења. 

 

3.27. МОДЕЛ УГОВОРА          

 

Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.  

 

У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем у Моделу уговора 

морају бити наведени сви чланови групе понуђача, односно подизвођачи. 

 

Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 

 

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен 

Уговор о јавној набавци. 

 

3.28. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ  

 

Предност за домаће понуђаче биће остварена у складу са чланом 86. Закона. 
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3.29. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач 

 

 

3.30. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане 

од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 79. Закона. 

 

3.31. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 

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

сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, са 

назнаком „Захтев за заштиту права јн. бр. 24/13-С“.  

 
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 

достављања одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона. 

 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, 

Немањина 22-26. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. 

 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије 

(број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97, позив на број 50-016, 

сврха уплате: републичка административна такса јн. бр.24/13-С, прималац уплате: 

буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 80.000,00 динара. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Понуђачи морају испуњавати  следеће обавезне услове за учешће у предметном 

поступку јавне набавке и то:     

  

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и 

као доказ за правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за 

привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда 

 

2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

1. извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица; 

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 

Вишег суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у 

Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 

1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган 

надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице 

рођено), али и према месту пребивалишта. 

Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене 

евиденције. 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

3.- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда, и као доказ за правно лице потребно је 

доставити потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа 

није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности  

(докази издати након објављивања позива за подношење понуда)  

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверења 

Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

предузетник као понуђач, доказује достављањем: 

 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра; 

 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој 

евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 

послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта 

 (доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности 

или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да 

му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; 

(доказ издат након објављивања позива за подношење понуда)  

 

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке и то:     

 

1.- да  располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

 

а)  да у последње три обрачунске године (2010, 2011. и 2012.) има остварене пословне 

приходе од минимално 200.000.000 динара годишње 
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као доказ испуњености ових услова потребно је доставити Биланс стања и Биланс 

успеха или Извештај о бонитету  БОН ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, за 

2010, 2011. и 2012. годину (са мишљењем овлашћеног ревизора, ако је понуђач 

обвезник ревизије), 

односно за привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог 

књиговодства  

 Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на 

доходак грађана на приход од самосталне делатности за претходне три 

обрачунске године (пореска пријава мора бити оверена од стране надлежног 

пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности) 

 Потврда пословне банке о оствареном укупном промету на пословном - текућем 

рачуну за претходне три обрачунске године   

односно за привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат 

пословања – паушалци 

 Потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном - текућем 

рачуну за претходне три обрачунске године  

б) да у последње три обрачунске године (2010, 2011. и 2012.) нису пословали са 

губитком  

као доказ испуњености ових услова потребно је доставити Биланс стања и Биланс 

успеха или Извештај о бонитету  БОН ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, за 

2010, 2011. и 2012. годину (са мишљењем овлашћеног ревизор, ако је понуђач обвезник 

ревизије),  

односно за привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог 

књиговодства  

 Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на 

доходак грађана на приход од самосталне делатности за претходне три 

обрачунске године (пореска пријава мора бити оверена од стране надлежног 

пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности) 

 Потврда пословне банке о оствареном укупном промету на пословном - текућем 

рачуну за претходне три обрачунске године   

односно за привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат 

пословања – паушалци 

 Потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном - текућем 

рачуну за претходне три обрачунске године  

в) да су у последњих 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда били 

ликвидни, односно да им у наведеном периоду рачун није био у блокади нити један дан; 

као доказ испуњености овог услова потребно је доставити Потврду Народне банке 

Србије - Одсек принудне наплате или Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН 

издат од стране Агенције за привредне регистре који се мора односити на наведени 

период и не може бити старији од дана објављивања позива за подношење понуда,  

односно за привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог 

књиговодства  

 Потврда пословне банке да понуђач није био у блокади у наведеном периоду од 

последњих 6 месеци  

односно за привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат 
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пословања – паушалци 

 Потврда пословне банке да понуђач није био у блокади у наведеном периоду од 

последњих 6 месеци  

 

2.- да располаже неопходним пословним капацитетом  и то: 

 

да у периоду од  четири године пре објављивања позива за подношење понуда 

(24.10.2009.-24.10.2013.)  успешно извршио испоруку и уградњу хидромашинске 

опреме за најмање три црпне и пумпне станице , свака протока већег од 50л/сек , у 

укупној вредности минимално 30.000.000,00 динара, без пдв-а 

као доказ испуњености овог услова потребно је доставити потврде ранијих 

инвеститора/наручилаца у складу са обрасцем 11.- ове конкурсне документације, 

потписане и оверене од стране овлашћеног лица инвеститора/наручиоца и копије 

закључених Уговора или рачуна(фактура). 

 

3.- да располажу довољним техничким капацитетом и то да:  
 

а) поседовање ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001 

као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

 Фотокопију важећих сертификата уведених стандарда ИСО 9001, ИСО 14001 и 

ОХСАС 18001 

б) у власништву  

- 2 ровокопача - утоваривача, 

- дизалица мин. 10т , 

- опрема за исецање бетонских пресека дебљине 50 цм и више. 

као доказ испуњености ових услова потребно је доставити: 

1. Копија собраћајне дозволе (за возила која се региструју), као и Пописну листу 

основних средстава (за механизацију која се не региструје) са стањем на дан 31.12.2012. 

године (маркером је потребно означити напред захтевану опрему) или рачун о куповини  

захтеваног средстава уколико је исто купљено после 31.12.2012. године. 

 

4.- да располаже довољним кадровским капацитетом и то да: 

има у радном односу на неодређено време минимално 30 запослених извршилаца 

најмање 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда од којих 

 најмање 2 запослена инжењера са лиценцом бр. 414  

 најмање 2 запослена  инжењера од којих један са лиценцом бр. 430 и један са 

лиценцом 432 

 најмање 1 запосленог  инжењера са лиценцом бр.45 

 најмање 2 грађ.техничара хидроградње 

 најмање 5 КВ бравара 

 најмање 2 руковаоца грађ.машинама 
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 најмање 3 возача 

 најмање 1 бетонирац 

 најмање 2 тесара 

 најмање 2 зидара 

 најмање 1 армирач 

 најмање 2 водоинсталатера 

 најмање 2 КВ радника електроструке 

 најмање 3 радника НК 

као доказ испуњености овог услова потребно је доставити  фотокопију образаца М3/А 

или М/А, фотокопију радних књижица и уговоре о раду за минимум 30 запослених, као 

и  лиценце и потврду да је наведена лиценца важећа Инжењерске коморе Србије за 

наведене запослене инжењера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 

 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1- 4 Закона, што 

доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове финансијског, 

пословног, техничког и кадровског капацитета из члана 76. Закона, понуђач испуњава 

самостално без обзира на ангажовање подизвођача.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1 – 4 Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним у овом одељку. Услове финансијског, пословног, техничког и кадровског 

капацитета из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу 

достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне документације. Изузетак 

представља додатни услов финансијског капaцитета у вези са непостојањем блокаде 

рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача у складу са чланом 81. став 1. 

Закона о јавним набавкама. 

 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 

 

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су 

поштовали обавезе које произлазе 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. 

 

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.- 

конкурсне документације. 

 

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно 

подизвођач, у своје име. 
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Начин достављања 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 оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1. Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у пријави интернет страницу на којој 

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 

доказује испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет 

страници Агенције за привредне регистре. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 

доставља у изворном електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

            Комисија за јавну набавку 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- 

   

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 

1.- Пун назив понуђача:          

 

2.- Седиште:     адреса:    пошт.бр.  

  

3.- Матични број :     

 

4.- Порески број :     

 

5.- Шифра делатности:     

 

5.- Бројеви телефона:           

 

6.- Пословна банка:      бр.рачуна:      

 

7.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:       

 

             

Уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник понуђача 

код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај образац, 

достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора. 

     

8.- Особа за контакт:           

 

9.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 

 

                                           а.- самостално,                                            

                                           б.- као носилац посла из групе понуђача 

в. – са подизвођачем   

    

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

  

Датум:     

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

  

                                                                 М.П. 
Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са 

подизвођачем, као и Носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

 

 

 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

5.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

6- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

8.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 
 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава Носилац посла као члан групе понуђача која 

подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача. 
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                                                                                                   ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- Б 

                                            

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

 

1.- Пун назив подизвођача: ___________________________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

5.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

6- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

8.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача. 
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                                                                              ОБРАЗАЦ БРОЈ  2.- 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) 

дајемо следећу 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

 

 
 

У ________________ дана ________2013.г. 

 

 

 

 

М.П.              

                                                                                             Потпис овлашћеног лица  

 

                            _____________________________ 
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                                                                                      ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

Извођење електро и хидромашинских радова на резервоару Р-3 

са опремањем за објекте водоснабдевања насеља Поповица, са 

набавком и уградњом материјала 

БР. Ј.Н 24/13-С 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- шифра делатности_______________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- овлашћена особа (потписник понуде) :_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

- особа за контакт )_________________________________  

-                                                          (име, презиме 

- тел/факс______________е-маил_______________  

- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                              (име, презиме и функција)  

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 
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- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

-   тел/факс______________е-маил_______________ 

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку велике вредности  Извођење 

електро и хидромашинских радова на резервоару Р-3 са опремањем за објекте 

водоснабдевања насеља Поповица, са набавком и уградњом материјала , 

објављеног дана 24.10.2013. године на Порталу јавних набавки, дајемо понуду како 

следи: 

 

- Укупна понуђена цена износи ___________________динара (словима 

___________________________)  без пдв-а 

- Рок плаћања:____________дана рачунајући од дана од дана пријема и овере 

ситуације од стране Наручиоца (не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 

45 дана) 

- Начин плаћања: налог за пренос 

- Рок извођења радова: _______________ календарских дана рачунајући од 

дана увођења у посао (минимално прихватљив рок извођења радова износи 

60 календарских дана а максимално прихватљив рок износи 90 календарских 

дана)  

- Гарантни рок за уграђени материјал _______ месеци рачунајући од дана 

потписивања Записника о примопредаји радова. (не може бити краћи од 12 

месеци) 

-  Гарантни рок изведене радове износи__________месеци рачунајући од 

дана потписивања Записника о примопредаји радова.  (не може бити краћи од 

24 месеца) 

- Рок одзива за отклањање недостатака у гарантном 

року_____________(сати/дана, рачунајући од дана упућивања позива од 

стране Наручиоца). 

- Рок важења понуде: _________________(минимум 90 дана од дана отварања 

понуда)  

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен 

подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко 

подизвођача: ______________________________________________________ 
                                                    

Понуду дајем (заокружити): а) самостално 

 б) заједничка понуда 

в) са подизвођачем 

 

Место и датум  ___________________         

 

                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

                                                     М.П.                        ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  4.- 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 

 

Врста радова: Извођење електро и хидромашинских радова 

на резервоару Р-3 са опремањем за објекте 

водоснабдевања насеља Поповица, са 

набавком и уградњом материјала  

 

 

Врста трошка: Учешће у укупној цени 

понуде 

(у динарима без пдв-а) 

Учешће у укупној цени 

понуде 

(у динарима са пдв-а) 

1.- Цена радова : ______________ 

 

_____________ 

2.- Остали зависни трошкови:  

(трошкови набавке материјала, 

трошкови све стручне и помоћне 

радне снаге,  трошкови унутрашњег 

надзора, провођења мера заштите на 

раду и заштите од пожара,  

трошкови прибављања банкарских 

гаранција, царине, транспорта, 

смештаја и сл.) 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

СВЕГА: 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање овог обрасца: Понуђачи су дужни да попуне овај образац 

тако да крајњи збир - Укупна вредност без пдв-а  искаже укупну понуђену цену дату на 

Обрасцу број 3.-  

Дата структура цене доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач имати у 

реализацији набавке.        

 

                                                                                                       Структуру цене дао: 

 

___________________________________ 

                                                                                        потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                           М.П                                 
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 ОБРАЗАЦ  БРОЈ  5.-      

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо 

следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједничку) понуду подносим/о независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 
 

 У _______________________ дана ________2013.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 
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     ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 .-    

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

На основу  Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12) и члана 12.- 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и  начину доказивања испуњености услова за учешће (Сл.гласник РС бр. 29/13) 

даје се следећа 

 

И З Ј А В А   

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 

 

У  својој понуди за јавну набавку велике вредности - Извођење електро и 

хидромашинских радова на резервоару Р-3 са опремањем за објекте 

водоснабдевања насеља Поповица, са набавком и уградњом материјала у поступку 

Наручиоца ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад бр. 24/13-С достављамо: 

 

 

 Оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне 
банкарске гаранције, за добро извршење посла, плативе на први позив без 

приговора   у износу од 10% од вредности понуде/уговора (без пдв-а) са 

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

приговора,, важности најмање 60 дана дуже од дана одређеног за коначно 

извршење посла, у корист Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад.  

 Ако се за време трајања уговора, промене рокови за извршење уговорних 

обавеза, важност банкарске гаранције  ће се продужити. Наведену банкарску 

гаранцију ћемо доставити наручиоцу најкасније у моменту  потписивања 

уговора. У противном, уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим.  

 

 Оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне 
банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, плативе 

на први позив без приговора  у износу од 10% од вредности понуде/уговора (без 

пдв-а) са клаузулама ,,неопозива, безусловна, на први позив наплатива без права 

приговора,, важности 5 дана дуже од уговореног гарантног рока у корист 

Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад за уграђени материјал и изведене 

радове. 

Наведену банкарску гаранцију ћемо доставити Наручиоцу након потписивања 

Записника о примопредаји испоручене и уграђене опреме. 

 

У _______________________ дана ________2013.г. 

 

М.П.                    Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                  ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7 .-                                                                                                                          
 

 

Овај Модел пред-уговора , Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином Модела пред-уговора и да прихвата све његове 

уговорне елементе само у случају да пословна политика његове матичне банке 

захтева закључење пред-уговора ради издавања захтеване банкарске гаранције. У 

Моделу пред-уговора су утврђени само основни елементи евентуалног будућег пред-

уговора, а остали елементи ће се пред-уговарати у складу са захтевим матичне банке 

понуђача. Уколико Понуђач наступа са групом понуђача у заједничкој понуди, Модел 

пред-уговора попуњава овлашћени представник групе понуђача. У случају подношења 

заједничке понуде,  у моделу пред-уговора мора бити наведен овлашћени носилац посла 

из групе понуђача.   

  

 

                                                                    М О Д Е Л  

 

 

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке велике вредности 

Извођење електро и хидромашинских радова на резервоару Р-3 са опремањем за 

објекте водоснабдевања насеља Поповица, са набавком и уградњом материјала, за 

ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, окончаног дана _______2013.године 

Одлуком директора предузећа бр. ______ (дел.бр.______/2013) а ради добијања 

банкарске гаранције матичне банке понуђача  и на основу сагласности обе пред-

уговорне стране закључује се овај:   

 

                                                                ПРЕД- УГОВОР  

 
Закључен између : 

 

            1.- Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,Нови Сад ул.Масарикова бр.17  

                                    а кога заступа директор  __________  као Наручилац (у даљем  

                                    тексту: Инвеститор) и 

 

2.- __________________________________________________ са седиштем  

              у_____________________________________________________(држава,  

              место), на адреси__________________________________ (улица и број),  

              кога заступа директор __________________________________  (у даљем  

             тексту: Извођач радова), Текући рачун бр. __________________________ 

              матични број: ______________ПИБ: ______________Шифра делатности:        

               ___________________________________________________________  

               ___________________________________________________________  

              ___________________________________________________________ 

                        (остали из групе понуђача, односно подизвођачи) 
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дана _____________2013. године на следећи начин: 

 

 

Члан 1.- 

 

Пред-уговорне стране сагласно констатују: (не попуњава понуђа)  

- да је ЈКП,,Водовод и канализација,, Нови Сад као наручилац и будући инвеститор 

спровео отворени поступак јавне набавке велике вредности Извођење електро и 

хидромашинских радова на резервоару Р-3 са опремањем за објекте 

водоснабдевања насеља Поповица, са набавком и уградњом материјала  (у даљем 

тексту радови), 
- да је дана ________2013. године  директор ЈКП,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

донео Одлуку о додели уговора  (дел.бр. _______ ) којом је изабран-а понуда 

_______________________(понуђач који самостално наступа) односно 

________________________________ (група понуђача у којој је носилац посла 

_____________________________ из ___________________. 

- Вредност на коју ће се уговоро закључити је: __________________ динара без пдв-а 

односно   ____________________________ динара са обрачунатим пдв-ом 

- да је дана ____________________.2013. године истекао  рок за подношење Захтева за 

заштиту права понуђача и да захтева није било, те да је наведена одлука правоснажна,  

- да је  Позивом  и Конкурсном документацијом између осталог, предвиђено и 

достављање средства финансијског обезбеђења у виду банкарске гаранције матичне 

банке  Извођача  радова на име доброг извршење посла.   

 

Члан 2.- 

 

Извођач се достављањем писама о намерама издавања банкарске гаранције у својој Понуди, у 

наведеном отвореном поступку предметне јавне набавке, обавезао да ће најкасније у моменту 

потписивања Уговора о извођењу радова доставити :                                                     

 банкарску гаранцију своје банке на име  доброг извршења посла на износ од 

________________ динара,  без пдв-а који износ чини  10% од  вредности на коју ће се 

уговор закључити,  која гаранција  важи___________(најмање 60 дана)  дуже уговореног 

рока за завршетак радова.    

 

Могућност испуњења наведених обавеза, извођач радова је доказао достављањем  Писма о 

намерама издавања напред наведене гаранције датог од стране __________________ (назив 

матичне банке) од дана _____________ године (не попуњава понуђач), које Писмо чине 

саставни део овог пред-уговора.  

  

Члан 3.- 

 

Овај пред-уговор се закључује на одређено време од дана______.2013. године до дана  

_____.2013. године. Исти се закључује само ради утврђене правне процедуре 

_____________________________   као банке Извођача радова, прописане за издавање наведене 

банкарске гаранације. (не попуњава понуђач) 

 

Члан 4.- 

 

Пред-уговорне стране ће приступити закључењу Уговора о извођењу радова најкасније дана 
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___________.2013. године, ког дана  Извођач радова  мора предати Инвеститору банкарску 

гаранцију  наведену у члану 2.,став 1- овог пред-уговора. Уколико  Извођач радова не буде био у 

могућности да до наведеног датума испоштује своју обавезу предаје банкарске гаранције из 

било ког разлога, Уговор о извођењу радова се неће закључити, а одредбе овог пред-уговора 

аутоматски ће престати да важе. (не попуња понуђач).     

 

                                                                        Члан 5.- 

 

По добијању банкарске гаранције,  Извођач  радова ће приступити закључењу предметног 

Уговора  са  Инвеститором , којим уговором ће бити уговорена међусобна права и обавезе  

везаних за  испуњење уговора у складу са усвојеном понудом Извођача и Конкурсном 

документацијом  Инвеститора. 

                                                                      

Члан 6.- 

Овај пред-уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих свака страна задржава 

по 3 ( три ) примерка.Сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно, 

решаваће стварно надлежан суд у Новом Саду. 

 

 

 

У Новом Саду дана ______________2013. године (не попуњава понуђач) 

              

 

           за Инвеститора                                                                    за Извођача/понуђача 

 

                                                                                        м.п.  

 

       _________________         ______________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8. 

 
Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити закључен са 

најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном Понудом и у 

том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се регулисати тражени 

услови из позива за подношење понуде и Конкурсне документације. Уколико Понуђач наступа 

са групом понуђача у заједничкој понуди Модел уговора попуњава овлашћени представник 

групе понуђача.У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. Овај модел уговора  је саставни део конкурсне документације, Понуђач попуњава 

у складу са својом понудом, оверава печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе 

из модела уговора.  

 

 

М О Д Е Л 

У  Г  О  В  О  Р  А 

 

Закључен  између следећих уговорних страна 

 

1) Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Нови Сад,   

са седиштем у Новом Саду, Масарикова бр.17, које заступа директор                                    

_________________ (у даљем тексту: Инвеститор) Текући рачун бр. 

     ___________________________ код АИК банаке а.д. Нови Сад 

   матични бр. _________________ПИБ: ________________________ 

                                                             и 

 2) ________________________________________________ са седиштем  

                                             

у_____________________________________________________(држава,  

 место), на адреси__________________________________ (улица и број),  

 Текући рачун бр. _____________ код банке ________________________ 

 Mатични број: ______________ПИБ: ____________Шифра делатности:_____________  

 кога   заступа _____________________________________________________________ 

                                            (у даљем  тексту: Извођач радова)   

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(остали чланови групе понуђача / подизвођачи) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.- 

  

Овим уговором Инвеститор поверава Извођачу Извођење електро и хидромашинских радова 

на резервоару Р-3 са опремањем за објекте водоснабдевања насеља Поповица, са набавком 

и уградњом материјала  (у даљем тексту радови).  

 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у свему према усвојеној 
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понуди Извођача дел.број___________________од ____________ године, прибављеној у оквиру 

отвореног поступка јавне набавке  број _____________, према важећим законима, другим 

прописима и техничким прописима, нормативима и стандардима који су у Републици Србији у 

примени за извођење предметних радова са уградњом материјала  и правилима струке, односно 

условима из овог уговора.  

 

Извођач у односу на Инвеститора преузима одговорност за комплетан посао који чини предмет 

овог уговора. 

 

Инвеститор овим уговором уговара да техничко особље и директни радни извршиоци Извођача 

радова, морају бити стално запослени код Извођача као и да механизација и опрема потребна за 

извођење предметних радова мора бити у власништву/лизингу Извођача све сходно 

документацији предатој у поступк јавне набавке. 

 

Ангажовање напред наведених ресурса мимо услова из поступка јавне набавке је разлог за 

раскид овог уговора на начин предвиђен његовим одредбама. 

 

Саставни део овог уговора чине и : 

 

- усвојена понуда Извођача и предмер односно предрачун радова са спецификацијом материјала 

Инвеститора где исти у смислу овог уговора чине део прихваћене понуде Извођача и који 

садрже све предметне радове и цене радова у складу са техничком документацијом Инвеститора 

из конкурсне документације наручиоца/Инвеститора за поступак јавне набавке предметних 

радова (у даљем тексту предмер радова )  (дел.бр.___________ од ________). (не попуњава 

понуђач) 

 

Члан 2.- 

 

Уговор ће се сматрати закљученим даном потписивања од друге уговорне стране. 

 

Уговор остаје на снази све док не буду извршене све обавезе настале из уговора, без обзира на 

то што је извршена примопредаја радова и протекао гарантни рок. 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА – ЦЕНА 

Члан 3.- 

 

Вредност уговора- цена, је цена из понуде са посебно израженим обрачуном пореза на додату 

вредност и иста се исплаћује у динарима, а трошкови отклањања недостатака у гарантном 

периоду, падају на терет Извођача и нису обухваћени ценом (у даљем тексту цена).  

 

Цена извођења предметних радова се уговара по основу количина и јединичних цена из 

усвојене понуде са предмером радова,  јер обухвата  све трошкове  материјала, радне снаге, 

механизације и других елемената градње, који су важили на тржишту у моменту давања понуде 

и у коју цену је урачунат и сав трошак, односно вредност свих потребних материјала, све 

стручне и помоћне радне снаге, потребног алата, превозних средстава за рад, унутрашњег 

надзора, спровођења мера заштите на раду и заштите од пожара, осигурања објекта,  геодетског 

обележавања и снимања терена, израде  пројекта изведеног објекта , добит Извођача и др. осим 

пдв-а и (на дан отварања понуда дана ___________) иста износи: 

_________________________________________ динара без пдв-а (словима: 
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_____________________________________________________________) .  

 

Напред наведена вредност – цена подразумева франко градилиште, размештено и монтирано.   

Укупна уговорена цена са урачунатим пдв-ом износи: 

______________________________________динара.   (словима:___________________________).  

 

Уговорене јединичне цене, а тиме и укупна  цена, је са изричитим јемством Извођача за њихову 

тачност. 

 

Уговорене јединичне цене су фиксне. 

 

У укупну напред наведену цену радова улазе и посебно се неће обрачунавати и сви евентуално 

потребни припремни и завршни радови као и евентуални радови на пројектовању и регулацији 

саобраћаја у време извођења радова потребни за квалитетну организацију и извођење радова.  

 

Коначан обрачун биће извршен на основу стварних количина из грађевинске књиге применом 

јединичних цена из прихваћене понуде. Коначна цена извођења радова из овог уговора, утврђује 

се обрачуном на основу стварно изведених радова, стварно уграђених материјала дефинисаних 

понудом уз примену уговорених цена из понуде са посебно израженим обрачуном пореза на 

додату вредност. 

 

Члан  4.- 

 

Уговорне стране сагласно констатују,  да је Инвеститор омогућио Извођачу, да пре подношења 

понуде, прегледа простор будућег градилишта и терен градилишта, где градилиште у смислу 

одредаба овог уговора означава место извођења радова и земљиште на којем према техничкој 

документацији, радови треба да буду изведени, а тереном градилишта подразумева се земљиште 

унутар ограде градилишта, земљиште за организацију извођења радова које ће се користити у 

току грађења и приступни путеви (у даљем тексту градилиште и/или терен градилишта) све 

ради упознавања са подацима о градилишту, хидролошким и геолошким условима будућег 

градилишта те из тог разлога се сматра да је искључиво Извођач био одговоран за тумачење 

ових података у смислу одређивања цене и рока извођења радова. 

 

Извођач је прегледао и проучио будуће градилиште са околином на свој терет и у прихваћеној 

понуди одредио цену и рок извођења радова као и да је самостално проучио: 

- природне услове будућег градилишта и терена будућег градилишта и околине укључујући и 

геолошке услове земљишта,  

- обим, врсту и природу потребних радова за извршење уговора као и количину и врсту 

материјала потребних за извршење уговора и отклањања недостатака у гарантном периоду, 

- места и начин приступа будућем градилишту  укључујући и смештајни простор за  машине и 

радно ангажована лица која ће му бити потребна. 

 

Сматра се да је Извођач пре подношења понуде прикупио све информације и добро их проучио 

на свој терет, а које се односе како на горе наведено, тако и на ризике, опасности и друге 

околности које су могле бити од утицаја на сачињавање понуде такве каква је поднета и из ових 

разлога сматраће се да се цена дата у понуди односи на извршење уговора у целини. 
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 РОК  ПЛАЋАЊА 

Члан 5.- 

  

Инвеститор ће уговорену цену радова исплатити Извођачу радова  у року од ________________ 

дана на текући рачун  бр.: _____________________ код ,,_________________________________,, 

(банке) а по основу  испостављених привремених  ситуација и/или на основу коначног 

обрачуна/окончане ситуације.  

                               

ФИНАНСИЈСКА  ГАРАНЦИЈА  

Члан 6.- 

 

Извођач  се обавезује да ће : 

     - у моменту потписивања Уговора о јавној набавци доставити неопозиву, безусловну 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, плативу на први позив,  у износу  од 10% од 

вредности уговора, са роком важности  60 дана дужим од рока извршења радова. Банкарска 

гаранција за добро извршење посла  ће се активирати  у случају да Извођач не извршава своје  

обавезе у складу са Уговором.  

- одмах након потписивања Записника о примопредаји радова доставити неопозиву, 

безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију као гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року у висини 10% вредности уговора, без пдв-а, са роком важења 5 дана дуже од 

уговореног гарантног рока за уграђени материјал и изведене радове. 

 

ОБИМ, ВРСТА И КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА   

 

Члан 7 .- 

 

Обим, врста и квалитет радова и материјала из чл. 1.- овог уговора, одређени су конкурсном 

документацијом наручиоца/Инвеститора, пројектном документацијом  на основу које се радови 

изводе и осталом техничком документацијом (у даљем тексту техничка документација), 

предмером радова и овим уговором. 

 

Извођач радова је дужан да наведене радове  изведе према предмеру радова, својој понуди, 

техничкој документацији, дозволи за извођење радова и осталој пратећој документацији,  у  

свему према  важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима квалитета 

који важе за извођење ове врсте радова и  техничким упутствима Инвеститора. 

 

Члан 8.- 

 

Извођач је дужан да благовремено проучи техничку документацију на основу које се радови 

изводе и да, уколико буде потребно, од  Инвеститора одмах затражи објашњење недовољно 

јасних детаља.  

 

Инвеститор је дужан да благовремено поступи по оваквим захтевима Извођача како не би 

дошло до застоја у току радова. Објашњење се даје у писаној форми.  

 

Захтеве за објашњења, у име Извођача, подноси његов одговорни извођач радова, надзорном 

органу, а објашњење у име Инвеститора даје надзорни орган  или друго лице које Инвеститор 

одреди.  

 



  

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 39 /108 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.24/13-С отворени поступак – Поповица“ 

  

Захтеви и објашњења се уписују у грађевински дневник.  

 

Инвеститор задржава право да у току извођења радова мења техничку документацију у складу 

са изменама позитивних прописа који се односе на извођење предметних радова.  

 

При извођењу радова, Извођач се мора придржавати одредби техничких услова за извођење ове 

врсте радова, норматива и стандарда у грађевинарству  и правилима струке.  

 

Сав потребан  материјал, његов састав, односно техничко-технолошке карактеристике  и његова 

израда, а који се употребљава  за и приликом извођење уговорених радова, мора одговарати 

уговореном предмеру, техничко - технолошким нормативима као и важећим стандардима 

квалитета за уграђене материјале, а одговорност за њихов квалитет у потпуности сноси Извођач 

радова.  

 

Извођач је у обавези да обезбеди систем квалитета који потврђује усаглашеност са захтевима 

наведеним у овом уговору, конкурсној документацији наручиоца/ Инвеститора , предмеру 

радова и техничкој документацији.   

 

РОК  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 9.- 

 

Рок извођења радова у смислу одредбе овог уговора, означава временски период изражен у 

календарским данима и исти се рачуна од момента увођења Извођача у посао, а завршава се 

даном окончања свих радова у складу са овим уговором, неопходних за извршење овог уговора 

у целини, након кога ће се вршити коначна контрола изведених радова за потребе примопредаје 

и коначан обрачун (у даљем тексту рок извођења радова).  

 

Извођач радова је дужан да све уговорене радове изведе у року    од 

_________________________  (словима:__________________________________________) 

календарских дана.  

 

Надзорни орган ће уписати у грађевински дневник датум увођења у посао и датум завршетка 

свих уговорених радова. 

 

Уколико Извођач радова не започне радове даном увођења у посао, Инвеститор ће путем 

надзорног органа, оставити накнадни примерени рок од 5 календарских дана да започне са 

радовима, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне са извођењем радова, 

Инвеститор може раскинути овај уговор уз реализацију одговарајуће гаранције за добро 

извршење посла као и захтевати од Извођача накнаду штете до износа стварне штете. 

 

Извођач има право на аутоматски продужетак рока извођења радова утврђеног овим чланом у 

случају када Инвеститор закасни у испуњењу уговорних обавеза, за онолико за колико су 

трајале сметње настале доцњом Инвеститора. 

 

Извођач радова је дужан да упути Инвеститору, преко  надзорног органа, писмени Захтев за 

евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 10 дана пре истека уговореног рока 

радова.   

 

Надзорни орган, уз Захтев Извођача, доставља Инвеститору  детаљно образложење и мишљење 
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о продужетку рока за извођење радова у сагласности са одредбама овог уговора.  

 

Уколико Извођач радова упути Инвеститору Захтев за продужење рока, након истека рока из 

претходног става, такав захтев се неће разматрати.  

 

Извођач има право и на продужетак рока и ако је у извршењу радова у складу са утврђеним 

роком  био спречен ванредним догађајима који се ни са пажњом доброг стручњака нису могли 

предвидети у време закључења уговора. Ванредним догађајима сматрају се нарочито: 

* природни догађаји који се могу сматрати вишом силом, 

* мере државних органа које нису предузете због кривице Извођача, 

* настанак у току извођења радова околности у земљи или води које нису наведене пројектом 

и техничком документацијом, 

* и других изузетних околности које се не могу приписати кршењу уговора од стране 

Извођача, а довољно су оправдане да уз обавезно прибављање сагласности Инвеститора, 

дају Извођачу право на продужетак рока за извођење радова.  

 

Настанак, трајање и престанак напред наведених случајева уписује се у грађевински дневник. 

 

У случају продужења уговорног рока из било ког напред наведеног разлога, Извођач се 

обавезује да продужи рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла, тако да иста 

има рок важења 60 дана дуже од новог рока за извршење радова. 

 

Атмосферске и климатске и друге прилике, штрајк, санкције, мере државних органа, догађаји и 

слично, а које су  се с пажњом доброг стручњака могле предвидети, не сматрају се разлозима за 

продужење рока и разлогом за исплату накнаде за радове који су настали услед таквих 

околности. 

                                          

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА 

Члан 10.- 

 

Инвеститор је дужан  Извођачу, а пре почетка извођења радова :                                              

 - да преда главне пројекте/одобрења за изградњу/или грађевинске дозволе  и осталу техничку и  

другу документацију,                                                                                                     

- да преда градилиште и уведе Извођача радова у посао и то најкасније у року од 40 дана        

рачунајући од дана ступања на снагу овог уговора. Надзорни орган уводи Извођача у посао,  

уписом у грађевински дневник и том приликом предаје Извођачу одобрење за           

изградњу/грађевинску дозволу и осталу законом прописану документацију, решење о         

именовању  надзора и сву осталу потребну техничку и другу документацију којом располаже,                                                                                                                                             

- да у примереном року решава све захтеве Извођача радова и доставља одговоре у писаној 

форми, 

 

Инвеститор је дужан да: 

-да обезбеди вршење надзора у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, 

-да благовремено решава, уз писмену и образложену сагласност надзорног органа, евентуално 

потребне вишкове односно мањкове радова, евентуалну потребу за хитним непредвиђеним 

радовима и евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова, 

-да измири новчане обавезе према Извођачу радова за изведене радове на начин наведен овим 

уговором, 

-да обезбеди технички преглед и да учествује у раду Комисије за технички преглед.  
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НАДЗОР  

Члан 11.- 

 

Инвеститор има право да врши  надзор над извођењем радова и да на тај начин контролише 

квалитет радова и уграђеног материјала као и ток радова и испостављање ситуација Извођача.  

Извођач је дужан да омогући спровођење овог надзора. Инвеститор се обавезује да Извођачу 

благовремено достави писано обавештење о лицу које је именовао као надзорни орган.  

 

Члан 12.- 

 

Надзор над извођењем радова између осталог, обухвата контролу испуњавања уговорних 

обавеза Извођача према Инвеститору и предузимање одговарајућих мера за реализацију тих 

обавеза путем рада надзорног органа, а посебно, али не искључиво: 

а.- контролу извођења радова према пројектној и другој       

 извођење радова према пројекту, 

 тумачење нејасних позиција у пројекту, 

 решавање појединих детаља, 

 контролу употребе материјала и квалитета тих материјала  и сл. 

б.- одржавање уговорених рокова: 

 утврђивање рока почетка извођења радова, 

 праћење одвијања радова по динамичком плану и интервенције у случају одступања од 

овог плана где је динамички план у смислу овог уговора детаљан оперативни план 

извођења радова потписан од стране Извођача, са јасно назначеним активности, а по 

налогу надзорног органа и графички приказ динамике извођења радова – гантограм, 

план ангажовања потребне радне снаге, механизације и остале опреме на градилишту, 

план набавке потребног материјала и др. којег је Инвеститор дужан да се придржава и 

да га ажурира и ревидира (ребаланс ) у случају померања првобитно утврђене динамике 

због евентуалних заустављања радова од стране Инвеститора (у даљем тексту 

динамички план ), 

 преглед евентуалног ребаланса динамичког плана, 

 контрола међурокова. 

 преузимање радова. 

в.- контролу квалитета изведених радова и материјала ( где наведена контрола, у смислу овог 

уговора, означава квалитативну и квантитативну контролу како радова тако и материјала , пре и 

након извођења односно уградње у било које време у току извршења уговора ) на следећи 

начин: 

 визуелни преглед 

 контрола, преглед и овера документације којом Извођач доказује количину и квалитет у 

погледу уграђеног материјала и резултату радова, , 

 преглед и контролу материјала на начин дефинисан овим уговором, 

 контрола примене одговарајуће механизације  Извођача, 

 контрола потребне квалификационе структуре радно ангажованих лица на градилишту, 

 организовање контроле испитивања, 

 предузимање мера за отклањање недостатака. 
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г.- контролу трошења средстава по намени, динамици и висини, а нарочито, али не искључиво, 

контролу: 

 предмера, 

 грађевинске књиге, 

 ситуација, 

 прорачуна разлике у цени, 

 обрачуна евентуалних вишкова/ мањкова радова,   

 предузимање одговарајућих мера ако се оцени да ће доћи до прекорачења укупно уговорене 

цене уговора, а због појаве потребе за додатним непредвиђеним радовима.  

 

Члан 13.- 

 

Надзорни орган, по овом уговору, заступа Инвеститора и у његово име и за његов рачун може у 

складу са одредбама позитивних прописа који се односе на извођење предметних радова, да 

предузима све радње које се тичу извођења радова и то у обиму и овлашћењу утврђеном овим 

уговором и претходним чланом, а нарочито, али не искључиво, да: 

 врши контролу извођења радова према пројектној и осталој техничкој документацији, 

 прати одржавање уговореног рока извођења радова, 

 врши контролу квалитета изведених радова и материјала. Приликом вршења наведене 

контроле квалитета, Извођач је у обавези да на захтев надзорног органа, обезбеђује 

доказе да је квалитет свих извршених радова и уграђеног материјала у складу са 

понудом и да достави сертификате о извршеној контроли квалитета издате од стране 

акредитоване контролне организације, према стандардима из понуде и техничке 

документације,  а све на начин регулисан овим уговором, 

 врши контролу трошења средстава по намени, динамици и висини, 

 врши контролу уношења података у грађевински дневник, 

 оверава ситуације, 

 евентуално и по потреби, координира рад појединих учесника у извођењу радова, 

 непосредно учествује у изради коначног обрачуна и у поступку примопредаје радова. 

 

Поред посла из претходног става овог члана, надзорни орган ће обављати и следеће послове 

који су у функцији вршења надзора: 

 контролу уношења података у грађевинску књигу 

 оверавање привремених односно окончане ситуације, 

 израду извештаја и анализа, 

 сређивање документације на градилишту за технички преглед и др. 

 

Ради вршења надзора, Инвеститор односно надзорни орган има право приступа на градилиште, 

у радионице, и места ускладиштења материјала Извођача и сл.  

 

Члан 14.- 

 

Надзорни орган по овом уговору није овлашћен : 

 да мења пројектну и другу техничку  документацију на основу које се изводе предметни 

радови и одредбе овог уговора, 

 да мења уговорену цену, рокове или друге одредбе овог уговора, 

 да са Извођачем уговара друге радове, вишкове радова, накнадне или непредвиђене радове и 

слично, 
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 да са Извођачем уређује имовинско-правне односе, 

 да Извођача ослободи било које обавезе из овог уговора или предвиђене позитивним 

прописима који регулишу област извођења предметних радова или обухваћену овим 

уговором. 

За предузимање било које од радњи из става 1.- овог члана, надзорни орган мора имати 

посебно писано овлашћење Инвеститора. Надзорни орган по овом уговору мора да прибави 

претходну писмену сагласност Инвеститора за сваку значајну промену, а нарочито промену која 

захтева: 

 повећање трошкова извођења радова 

 измену овог уговора. 

 

Члан 15.- 

 

Сви налози надзорног орагана морају бити дати било уписом у грађевински дневник било у 

виду службеног дописаи Извођач је дужан да поступа само по налозима надзорног органа 

издатим у писаној форми и достављеним одговорном извођачу радова. 

 

Надзорни орган је овлашћен да у случају када утврди да су угрожени интереси Инвеститора, 

нареди предузимање хитних мера за заштиту тих интереса у име Инвеститора.  

 

У случају наведеном у претходном ставу, надзорни орган је дужан да одмах и без одлагања, а 

најкасније у року од 48 часа, писаним путем обавести Инвеститора о предузетим мерама и да 

му положи рачун. 

 

                                                                        Члан 16.-  

 

Надзорни орган има право да не изда одобрење за изведене радове и да стави примедбе  на 

радове и материјал. Примедбе се уписују у грађевински дневник.  

 

Извођач је дужан да поступа по свим примедбама или захтевима или налозима надзорног 

органа над извођењем радова по овом уговору, датим на основу извршеног надзора и да у том 

циљу, у зависности од конкретне ситуације, отклони недостатке на радовима и материјалу у 

погледу којих су примедбе стављене, изврши поправку или понови извођење радова, замени 

набављени или уграђени материјал или убрза извођење радова, а трошкове који на овај начин 

настану сноси Извођач. 

                                                                     

     Члан 17.- 

 

1.- Надзорни орган има право да од Извођача захтева, а Извођач је дужан да о свом трошку, 

уклони са терена градилишта  или градилишта, материјал и механизацију који по мишљењу 

надзорног органа није потребан ради извршења уговора. 

2.- Надзорни орган има право да не дозволи приступ терену градилишта или да од Извођача 

захтева, а Извођач је дужан да о свом трошку уклони са терена градилишта: 

 сва физичка лица представника правних лица или предузетника који, правна лица и 

предузетници, нису носиоци права и обавеза по овом уговору и нису називом и 

седиштем наведени као такви у овом уговору, 

 сва физичка лица која испољавају непрописно и неодговорно понашање како на 

градилишту тако и на терену градилишта, 
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 сва физичка лица која не извршавају своје дужности или их извршавају противно 

условима из овог уговора, 

 сва физичка лица која не поштују прописе Републике Србије о безбедности и здрављу на 

раду. 

 

Уколико Извођач не поступи по захтеву из става 1.-  овог члана, Инвеститор има право да о 

трошку Извођача, ангажује треће лице ради уклањања са градилишта односно терена 

градилишта материјал, а на име трошкова и штете која услед тога настану, Инвеститор има 

право да ускрати исплату Извођачу одговарајућег новчаног износа који доспева на исплату 

Извођача по било ком основу, а у сваком случају Извођач је дужан да наручиоцу накнади 

целокупну претрпљену штету. 

 

Уколико надзорни орган недвосмислено утврди и исто констатује уносом у грађевински 

дневник и својом службеном белешком коју доставља овлашћеном лицу Инвеститора, да радове 

или само поједине радове изводи правно лице или предузетник који, правна лица и 

предузетници, нису носиоци права и обавеза по овом уговору и нису називом и седиштем 

наведени као такви како у  овом уговору тако и достављеном списку стално запослених лица  

који су радно ангажовани на извођењу предметних радова и списку  опреме и механизације која 

је  ангажована на извођењу предметних радова  Извођача, Инвеститор има права да овај уговор 

аутоматски раскине без вођења судског или другог спора  простом изјавом воље и/или наплати  

банкарску гаранцију дату на име доброг извршења посла. 

                                                                              

    

                                                                    Члан 18.- 

 

Надзорни орган има право да на основу овог уговора, а без додатних овлашћења Инвеститора, 

од Извођача захтева, а Извођач је дужан да поступи по захтеву надзорног органа и да о свом 

трошку: 

1. употреби и угради материјале које захтева надзорни орган у складу са 

техничком документацијом и понудом и предмеру радова, 

2. отклони недостатке у већ изведеним радовима укључујући и то да је 

употребио и/или уградио материјал који не одговара уговореном, 

предвиђеном у техничкој документацији и понуди.  

 

Уколико Извођач не поступи по захтеву надзорног органа, Инвеститор има право да на терет 

Извођача ангажује треће лице ради извршења захтева надзорног органа и има право да ускрати 

Извођачу исплату одговарајућег новчаног износа доспелог на исплату Извођачу по било ком 

основу и/или да раскине уговори/или наплати банкарску гаранцију дату на име доброг 

извршења посла и уколико се наведено догоди у гарантном року одређеном по овом уговору 

и/или банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року а у сваком случају 

Извођач је дужан да Инвеститору накнади целокупну штету. 

 

                                                                     Члан 19.- 

 

Извођач је дужан да по налогу надзорног органа прекине радове и да их док прекид траје, 

заштити и обезбеди. Извођач је дужан да по налогу надзорног органа одмах настави радове који 

су прекинути по основу наведеног налога.  

 

Чињеница прекида и наставка радова ће се констатовати у грађевинском дневнику. Након 
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добијања налога за наставак радова, Извођач је у обавези да најкасније у року од 3 календарска 

дана достави надзорном органу нови ревидиран динамички план радова. Период настао 

прекидом радова од стране Инвеститора се неће рачунати као кашњење у извршењу рока радова 

из овог уговора. 

 

Члан 20.- 

 

Уколико је Извођач незадовољан неком одлуком/налогом надзорног органа има право да о томе 

одмах обавести али не касније од 48 часова од добијања одлуке/налога, Инвеститора писаним 

путем, који ће потом одобрити, одбити или променити одлуку/налог најкасније у року од 10 

дана од дана добијања захтева. Одлука Инвеститора је обавезна за Извођача.  

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА                         

Члан 21.- 

 

Извођач се обавезује, да пре почетка извођења радова, донесе решење о одређивању лица коме 

ће поверити руковођење извођењем радова ( одговорни извођач радова )  са личним лиценцама.  

Одговорни извођач-и радова мора-ју испуњавати услове прописане Законом о планирању и 

изградњи. 

 

Уз наведено решење о одређивању лица коме ће поверити руковођење извођењем радова, 

Извођач је дужан да достави и : 

1. списак својих стално запослених лица са њиховим именима и квалификацијама који ће бити 

радно ангажовани на извођењу предметних радова и 

2. списак своје опреме и механизације која ће бити ангажована на извођрењу предметних 

радова. У овом списку, Извођач ће навести и регистрацијске ознака за механизацију за коју се 

исте издају (бројеве регистарских таблица). 

 

У случају потребе за заменом одговорних извођача радова из уговора, Извођач  је у обавези да 

пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, претходно писмено 

обавести Инвеститора, путем надзорног ораган, о разлозима замене напред наведених 

одговорних извођача радова и пружи доказе о томе да ново-именовани одговорни извођачи 

радова испуњавају све услове прописане  Законом о планирању и изградњи као и да су стално 

запослени  код Извођача.   

  

Уколико Инвеститор није задовољан радом одговорног извођача радова, има право да од 

Извођача захтева измену овог лица. Извођач је дужан да поступи по захтеву Инвеститора и 

измени  одговорног извођача радова, у супротном Инвеститор има право да раскине овај уговор, 

право наплате банкарске гаранције за добро извршење посла, а уколико се наведено догоди у 

гарантном року одређеном овим уговором и банкараску гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року, а Инвеститор има право потпуне накнаде штете од стране Извођача. 

                                                                   

Члан 22.- 

 

Одговорни Извођач радова је обавезан да, између осталог наведеног у овом уговору, обезбеди у 

име и за рачун Извођача:  

* организацију  места извођења радова  на начин којим ће се обезбедити извођење радова које 

неће ометати нормално функционисање околних простора/улица као и да обезбеди  заштиту 

околине за све време трајања извођења радова , 
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* сигурност објекта, лица која се налазе на месту извођења радова  и околине односно 

суседних објеката , пролаза, прилаза , паркиралишта,тротоара, коловоза  и др.,  

* место извођења радова у случају прекида радова, 

* Инвеститору односно његовом  надзорном органу  приступ месту извођења радова 24 часа 

дневно, 

* обављање и других потребних радњи у циљу што квалитетнијег извршења предмета овог 

уговора.   

 

Члан  23.- 

 

Извођач је дужан да пре почетка извршења овог уговора, благовремено отпочне, одмах по 

обавештењу о додели уговора, и благовремено изради Елаборат о уређењу градилишта, сходно 

Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта (Сл.Гласник РС 31/92) и да га 

благовремено пре почетка извођења радова, достави надлежној инспекцији рада у складу са 

Правилником и  Елаборат заштите на раду и ПП заштите под претњом раскида уговора, наплате 

банкарске гаранције за добро извршење посла и наплате уговорне казне у складу са уговором.  

 

Извођач је дужан да у току грађења обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла у 

току извођења радова о свом трошку а по налогу надзорног органа. 

 

Члан 24.- 

 

Извођач   је дужан   у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова и  да : 

1.-  видно и транспарентно обележи градилиште прикладним обавештајним таблама на којима 

се имају налазити истакнути сви подаци који су захтевани за истицање грађевинске табле 

(Правилник)  и да наведено обележје постави на видном и приступачном месту најмање на 

почетку градилишта односно локације и на крају градилишта односно локације,  у року од 

једног дана (24 часа) по увођењу у посао. Уколико Инвеститор буде имао потребу за истицањем 

додатних информација на поменутим обележјима, о истом ће благовремено обавестити 

Извођача радова, 

2.-  након пријема Главног пројекта/одобрења за изградњу/или грађевинске дозволе од 

Инвеститора, а пре увођења у посао, детаљно проучи како Главни пројекат тако и другу напред 

наведену документацију и да Инвеститору достави Извештај о прегледу наведене 

документације,да потпише и овери печатом Главни пројекат/другу документацију, у складу са 

одредбама Закона о планирању и изградњи и да Инвеститору достави решња о именовању 

одговорних извођача радова која решења ће представљати саставни део овог уговора.  

3.-  достави Инвеститору на усвајање путем надзорног органа, најкасније у року од 7 

календарска дана рачунајући од дана ступања на снагу овог уговора, а пре увођења у посао, 

детаљни динамички план извођења радова, са јасно назначеним активностима које ће 

предузимати. Динамички план мора бити потписан и оверен од стране одговорног лица 

Извођача радова. Саставни део динамичког плана чине:   

1. план ангажовања потребне радне снаге, 

2. план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, 

3. план набавке и дистрибуције на градилиште потребног материјала,  

4. пројекат организације градилишта, 

5. захтеване елаборате наведене у чл .23.- овог уговора. 

4.- за извршење уговора обезбеди радно ангажована лица, материјал, своју опрему и кључно 

техничко особље у свему како је захтевано и како је навео у понуди и електричну енергију  и 

воду неопходне за извршење уговорних обавеза,   
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5.- радове из уговора изводи континуирано према усвојеном динамичком плану у свим 

временским приликама  и да их изведе у року извођења радова одређеном овим уговором, 

6.- у свему поступа по налозима Инвеститора и надзорног органа као и налозима надлежних 

органа и организација, 

7.- по изведеним радовима исте преда Инвеститору, 

8.- у гарантном року, по позиву Инвеститора ,изврши отклањање недостатака о свом трошку, 

9.- води градилишну документацију и по потреби, а на захтев Инвеститора, обезбеђује доказ о 

квалитету  извршених радова и уграђених материјала,  

10.- отклони сву евентуалну штету коју је учинио за време извођења радова на градилишту и/ 

или терену градилишта односно суседним објектима, 

11.-  у току извођења радова одржава градилиште и терен градилишта  и редовно уклања сав 

отпадни материјал, 

12.- обезбеди присуство и учешће својих представника  у раду Комисије за технички преглед, 

13.- отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у остављеном року, 

14.-  учествује у примопредаји радова и коначном обрачуну изведених радова, 

15.- отклони све недостатке по Записнику  о примопредаји,   

16.- надокнади трошкова пропасти и оштећења радова и материјала, 

17.- одржава на снази лиценце кључног техничког особља одговорног за извршење уговора, 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, и полисе осигурања у свему сагласно одредбама 

овог уговора и да самостално и благовремено, најкасније 5 (пет) радних дана пре истека 

њиховог рока важења, продужи рок њиховог важења под претњом наплате банкарске гаранције 

за добро извршење посла која је у поседу Инвеститора и раскида уговора. 

18.-  материјал, своју опрему и механизацију одлаже само у простору дефинисаном 

грађевинском дозволом, дозволом за раскопавање површина јавне намене и другим 

одговарајућим писменима односно терену градилишта, 

19.- са градилишта или терена градилишта или суседних парцела уклони сву опрему, 

механизацију, привремене објекте, неискоришћени материјал, отпад, лица које је радно 

ангажовао и слично, по извршеним радовима односно извршеној примопредаји истих, 

20.- и обавља и све остале потребне радове дефинисане овим уговором.  

 

Члан 25.- 

 

Уколико Извођач не изврши или делимично изврши или закасни са извршењем било које своје 

обавезе из уговора или у вези са уговором, Инвеститор има право да наплати банкарску 

гаранцију за добро извршење посла и ангажује треће лице за отклањање пропуста и грешака о 

трошку Извођача или тако што ће му ускратити исплату одговарајуће суме новца која доспева 

на исплату Извођачу по било ком основу или принудном наплатом судским путем. Инвеститор 

такође задржава право да аутоматски раскине овај уговор на начин  предвиђен овим уговором. 

 

Члан 26.- 

 

За време извршења уговора, укључујући и отклањање недостатака у гарантном року, Извођач је 

дужан и да: 

 

- о свом трошку обезбеди мере заштите на раду на градилишту у складу са законима и 

      прописима који се примењују у Републици Србији о безбедности и здрављу на раду и да        

      градилиште и терен градилишта држи у таквом стању и радове изводи на такав начин да   

      не  представљају опасност за људе и имовину, 

- обезбеди и одржава о свом трошку осветљење, физичко обезбеђење, ограде, знакове за  
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      опасност и слично у циљу заштите имовине и људи, 

- предузме, о свом трошку, мере за заштиту животне средине у складу са законима и  

       прописима који се примењују у Републици Србији и то како на градилишту тако и  

      околине, 

- о свом трошку и у оквиру сопствене и искључиве одговорности, предузме све неопходне 

мере за заштиту од загађења, као и мере које обезбеђују заштиту од узнемиравања, 

оштећења или уништења имовине и повреде или усмрћења лица проузроковане у вези са 

извршењем уговора. 

 

Уколико напред наведене мере не буду предузете на законом и осталим одговарајућим 

прописима и на прописан начин, а деси се штетни догађај, Извођач, већ сада потписивањем 

овог уговора, преузима и прихвата  самостално и у потпуности одговорност за штетни догађај 

који проистиче из извођења предметних радова ,а која одговорност је између осталог 

обухваћена и члановима 173 и 174 ЗОО и све евентуалне последице које проистекну из штетног 

догађаја.  

 

У случају настанка напред наведених штетних околности, исте ће се записнички евидентирати и 

Извођач ће сносити самостално ,пуну материјалну, нематеријалну и кривичну одговорност за 

исте, без вођења било каквог судског или управног  или другог спора како са Инвеститором тако 

и са оштећеним трећим лицима.   

 

 

Члан 27.- 

Извођач је од момента отпочињања радова па до примопредаје, дужан да самостално води  

рачуна о целокупној својој опреми, материјалу и радовима укључујући и евентуалну имовину 

која је у поседу Инвеститора, а која се налази на градилишту и/или терену градилишта.  

 

Извођач је дужан да организује градилиште и терен градилишта на начин којим ће се 

обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја укључујући и пешачког и 

заштиту околине за време трајања извођења радова.  

 

Извођач је дужан да  обезбеди сигурност лица која се налазе на градилишту и терену 

градилишта и околине ,укључујући и суседне објекте и саобраћајнице. 

 

МАТЕРИЈАЛ И РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА  

 

Члан 28.- 

  

Извођач се обавезује да у току извођења радова набавља и уграђује материјал који одговара 

важећим домаћим и страним стандардима, техничким нормативима и техничкој документацији  

на основу које се предметни радови изводе и понудом те  да поступа по налозима надзорног 

органа издатим у оквиру овлашћења која овај има по одредбама овог уговора. 

 

Надзорни орган има право да у случају  сумње, о трошку Извођача, у свако доба како на 

градилишту, тако и на другим местима   захтева проверу и/ или тестирање материјала које 

Извођач уграђује или намерава да угради ради извршења уговора. Оправданост сумње 

надзорног органа из става 1.- овог члана процењује са пажњом доброг стручњака. 

 

Извођач је дужан да у случају из става 2.- овог члана, за потребе тестирања обезбеди опрему, 
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енергију, осветљење, просторије, инструменте, узорке материјала и сл. 

 

Извођач је дужан Инвеститору накнадити штету уколико проверама или тестирањем буде 

утврђено да приликом избора материјала није поступао с пажњом доброг стручњака и/или да је 

употребио и/или уградио материјал који није у складу са понудом и без одобрења надзорног 

органа. У наведеном случају Инвеститор има право да раскине уговор и наплати банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, а уколико се наведено констатује у гарантном року 

одређеном овим уговором и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. 

Инвеститору припрада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и одговарајућу суму 

новца која је доспела на исплату Извођачу, а у сваком случају Инвеститор има право на наплату 

разлике до потпуно настале штете од Извођача. 

 

Члан 29.- 

 

Извођач је дужан да у присуству Инвеститора и/или надзорног органа,  у складу са важећим 

законима, другим прописима и техничким прописима, нормативима и стандардима који су у 

Републици Србији у примени за извођење предметних радова, изведе тестове оптерећења и 

друге тестове којима се утврђује да ли изведени радови и уграђени материјал одговарају онима 

предвиђеним понудом, предмером радова  и техничком документацијом.  

 

Извођач је дужан да наведене тестове изведе на захтев надзорног органа у случају да Извођач 

пропусти да изведе исте. 

 

Трошкови тестова обухваћени су јединичним ценама за одређену позицију из предмера радова 

и/или спецификације материјала.  

 

Инвеститор није дужан да Извођачу накнади трошкове тестова у случају да се тестовима утврди 

да изведени радови односно уграђени материјал не задовољавају.  

 

Уговорне стране су сагласне да се без обзира на све провере које изврши надзорни орган, 

Извођач не ослобађа одговорности и обавеза утврђених законима, прописима и овим уговором. 

 

Члан 30.- 

 

Уколико се на основу тестова и провере материјала и изведених радова, у било које време у току 

извршења уговора, укључујући и гарантни рок за отклањање недостатака у гарантном року, 

утврди да материјал и изведени радови не задовољавају, Извођач је дужан да недостатке 

отклони без одлагања о свом трошку. 

 

Уколико Извођач не поступи по ставу 1.- овог члана, Инвеститор има право да утврђене 

недостатке сам отклони тако што ће ангажовати треће лице да недостатке отклони о трошку 

Извођача и ускрати Извођачу наведену суму од одговарајућег новчаног износа који доспева на 

исплату Извођача по било ком основу и/или раскине уговор, наплати банкарску гаранцију за 

добро извршење посла и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, 

уколико се наведено деси у гарантном року одређеном уговором, а у сваком случају Инвеститор 

има и право на потпуну накнаду штете од стране Извођача.   

                                                                             

                                                                        Члан 31.- 
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Извођач је дужан да писаним путем, путем надзорног органа, упозори Инвеститора о наступању 

непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке 

документације као што су промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета после 

извршене контроле, активирање клизишта, појаву подземних вода, појаву археолошких 

налазишта и слично. 

 

Уколико Извођач не учини напред наведене радње, Инвеститор има право да раскине уговор и 

наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла, а уколико се наведено констатује у 

гарантном року одређеном овим уговором и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року. Инвеститору припада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и 

одговарајућу суму новца која је доспела на исплату Извођачу, а у сваком случају Инвеститор 

има право на наплату разлике до потпуно настале штете од Извођача. 

 

Члан 32.- 

 

У складу са одредбама овог уговора, сматраће се да су материјали дефинисани у понуди 

потребни за извршење уговора и опрема Извођача која је потребна за извођење предметних 

радова, када једном буду донети на градилиште, искључиво намењени извршењу уговора и 

Извођач нема право да премешта ни материјал ни опрему на друга места без сагласности 

надзорног органа. 

 

Извођач је дужан да материјал, своју опрему и механизацију одложе само у простору 

градилишта, терена градилишта односно простору дефинисаном грађевинском дозволом, 

дозволом за раскопавање површина јавне намене и другим одговарајућим писменима. Уколико 

Извођач то не учини, а пропуштање наведених радњи констатује надлежни инспекцијски органи 

или комунална полиција, Извођач сноси у потпуности и самостално без обзира на одредбе 

Одлуке о уређењу  града   ( бр. 39/10; 42/10 исп.60/10;  ) последице проистекле како из валидних 

записника надлежних органа тако и пратећих решења укључујући и евентуалну обавезу 

плаћања казни без вођења било каквог судског или другог спора са Инвеститором или трећим 

лицима. 

                                                                                    

Члан 33.- 

Инвеститор не одговара за оштећење или нестанак опреме, механизације, материјала и сл. које 

је Извођач донео на градилиште или оставио на терену градилишта јер је Извођач дужан по 

овом уговору да обезбеди сопствени надзор и чување своје опреме, механизација, материјала 

донетих на градилиште или терен градилишта. 

 

ВРШЕЊЕ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ ОД СТРАНЕ ИЗВОЂАЧА 

 

Члан 34.- 

 

Извођач је дужан да током извођења радова обезбеди и врши своју интерну контролу изведених 

радова  и уграђених материјала. Извођач је дужан да писаним путем, најмање 24 часа раније, 

ради обезбеђења присуства надзорног органа, обавести надзорни орган о томе на који начин и 

када ће његова интерна контрола вршити пријем одређених позиција, фаза и врста радова и/или 

материјала.  

По завршетку одређених позиција, фаза и врста радова са уградњом материјала, унутрашња 

контрола Извођача ће у грађевинском дневнику констатовати да су напред наведени радови 

завршени и оцениће њихову исправност и њихов квалитет.  
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НЕЗАВИСНА КОНТРОЛА И ТЕСТИРАЊЕ 

 

Члан 35.- 

 

Инвеститор има право да инспекцију и тестирање материјала и изведених радова повери трећим 

лицима који по позитивним прописима испуњавају услове за обављање ових послова у сваком 

моменту важења овог уговора о трошку Извођача када оцени да су се стекли оправдани услови 

за примену одредбе овог члана. 

 

КОНТРОЛА, МЕРЕЊЕ, ТЕСТИРАЊЕ И ПРЕГЛЕД  

ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ДОК НЕ БУДУ ПОКРИВЕНИ  

ДРУГИМ РАДОВИМА 

 

Члан 36.- 

 

Извођач не сме да настави са другим радовима у случају да ће даље извођење радова покрити 

односно онемогућити контролу, мерење, тестирање или преглед изведених радова, све док 

надзорни орган не изврши потребне контроле, мерења, тестирање односно технички преглед 

изведених радова. 

 

Извођач је дужан да у случају из претходног става, без одлагања, најкасније у току наредног 

радног дана у односу на дан завршетка тих радова констатован у грађевинском дневнику, 

извести надзорни орган да су радови спремни за контролу, мерење, тестирање односно преглед. 

Надзорни орган контролу, мерење, тестирање односно преглед врши без одлагања, одмах пошто 

је примио обавештење Извођача, осим у случају када правила струке захтевају проток 

одређеног временског периода и у случају да је за контролу надлежан орган управе и /или неки 

други надлежни орган. 

 

Члан 37.- 

 

Уколико Извођач не поступи по обавези из претходног члана, надзорни орган има право да од 

Извођача захтева да се већ покривени радови открију и изврши контрола, мерење, тестирање 

односно провера радова. У наведеном случају, Извођач самостално и у потпуности сноси 

трошкове и штету насталу због откривања покривених радова. 

 

Уколико Извођач,  у случају из става 1.- овог члана, одбије да открије покривене радове, 

Инвеститор има право да ради откривања покривених радова, ангажује треће лице, на терет 

Извођача и има право да ускрати исплату Извођачу одговарајућег новчаног износа који доспева 

на исплату по било ком основу и/или раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, а у сваком случају Извођач је дужан да Инвеститору накнади целокупну 

штету. 

                                                                                     

Члан 38.- 

 

Уколико се у случајевима из претходна два члана овог уговора, након контроле, 
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мерења,тестирања и провере изведених радова и уграђеног материјала, покаже да изведени 

радови и/или уграђени материјал нису изведени односно уграђени према спецификацији 

односно предмеру радова, овом уговору и понуди, Извођач сноси и оне трошкове контроле, 

мерења и тестирања који као такви нису били обухваћени понудом као трошкове које сноси 

Инвеститор и дужан је да све недостатке утврђене овом контролом, мерењем, тестирањем 

отклони без одлагања и да одмах и без одлагања Инвеститору накнади сву штету. 

 

Уколико не поступи по ставу 1.- овог члана, Инвеститор има право да ангажује треће лице на 

терет Извођача и има право да ускрати исплату Извођачу одговарајућег новчаног износа који 

доспева на исплату по било ком основу и/или раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, а у сваком случају Извођач је дужан да Инвеститору накнади целокупну 

штету. 

 

САОБРАЋАЈ И СУСЕДНЕ ПАРЦЕЛЕ 

 

Члан 39.- 

 

Извођач је дужан да изврши одредбе овог уговора тако да при превозу материјала или отпада 

или своје механизације на загуши саобраћај, не оштети јавне саобраћајнице, приватне путеве, 

да приликом извршења уговора не нанесе штету суседним парцелама и имовини трећих лициа, 

а у противном одговара у потпуности и самостално без вођења судског или другог спора са 

Инвеститором или трећим лицима за насталу штету. 

Уколико се ипак деси да Инвеститор плати било какав новчани износ укључујући и казне, таксе, 

трошкове и слично по основу из става 1.- овог члана, Извођач је дужан да плаћене износе без 

одлагања одмах надоканди, у противном Инвеститор има право да ускрати исплату Извођачу 

одговарајућег новчаног износа који доспева на исплату по било ком основу и/или раскине 

уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла, а у сваком случају Извођач је 

дужан да Инвеститору накнади целокупну штету. 

 

НАЧИН ИЗВРШАВАЊА УГОВОРЕНИХ ПОСЛОВА 

 

Члан 40.- 

  

Извођач је дужан да с пажњом доброг стручњака и у складу са свим законима и прописима који 

се примењују у Републици Србији укључујући и прописе државних органа и организација и 

јавних предузећа Града Новог Сада који су у вези са извршењем овог уговора и у складу са 

законом и прописима државе Извођача који су у вези са постојањем Извођача, а нарочито, али 

не искључиво, да: 

1. обезбеди извршење уговора тако што ће ангажовати само своја стално запослена стручна и 

искусна радно ангажована лица и то како инжењерско особље тако и пословође и онај број 

висококвалификованих, квалификованих и неквалификованих радника неопходних за 

извршење уговора у уговореном року и у уговореном квалитету а све сходно документацији 

о испуњавању услова за учешће у отвореном поступку. 

2. Надзорни орган има право да од Извођача захтева да са градилишта уклони било ког од 

радно ангажованих лица који по мишљењу надзорног органа било својим понашањем, било 

пропуштањем дужне пажње, нестручношћу или из било ког другог разлога по мишљењу 

надзорног органа омета извршење уговора. Извођач је дужан да поступи по захтеву 

надзорног органа , у супротном, сматра се да је Извођач повредио одредбе овог уговора са 

последицама битне повреде овог уговора  и дугује Инвеститору надокнаду штете. Извођач 
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нема право да премешта радно ангажована лица тако да смањи број потребних радно 

ангажованих лица или измени њихову квалификациону структуру без сагласности 

надзорног органа. У противном, Инвеститор има право да ускрати исплату Извођачу 

одговарајућег новчаног износа који доспева на исплату по било ком основу и/или раскине 

уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла, а у сваком случају Извођач 

је дужан да Инвеститору накнади целокупну штету. 

 

Члан 41.- 

 

 Извођач је дужан да уредно и у складу са прописима води: 

 

 грађевински дневник који се води према важећим прописима у два примерка, од којих један 

узима Инвеститор, а други остаје Извођачу, 

 грађевинску књигу са изведбеним нацртима која се води према важећим прописима,  

 књигу инспекције и да је чува на градилишту. 

 

У грађевинску књигу и грађевински дневник уписују се подаци одређени републичким 

прописима и овим уговором. После коначног обрачуна, Извођач предаје Инвеститору 

грађевински дневник и инспекцијску књигу. 

Извођач је дужан да благовремено, писаним путем, упозори надзорни орган, уколико оцени да 

ће извођење радова бити успорено или одложено јер недостају пројекти или налози надзорног 

органа.Уколико пропусти да поступи на наведени начин, сматраће се да је Извођач одговоран за 

успоравање или одлагање радова. 

 

ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Члан 42.- 

 

Извођач предаје надзорном органу најмање 6  (шест) примерака привремених ситуација 

сачињених на основу оверене грађевинске књиге од којих је сваки потписан од стране 

овлашћеног извођача радова и оверен од стране надзорног органа.   

 

Привремене ситуације се обрачунавају на вредност кумулативно изведених радова, од почетка 

извођења радова и од овако срачунате вредности одузимаће се вредности до тада наплаћених 

радова што ће резултирати сумом која је за наплату. 

 

Након предаје од стране Извођача, у оквирном року од 15 календарских дана од дана предаје, 

надозорни орган: 

 проверава наводе Извођача у погледу изведених радова, уграђеног материјала, висину 

примењених цена као и општу усклађеност података са подацима исказаним у понуди, 

 од дате суме одбија суму коју Извођач по било ком основу дугује Инвеститору, 

 проверава наводе Извођача у погледу изведених радова и уграђеног материјала. 

Након тога надзорни орган утврђује коначну суму која треба по привременој ситуацији да буде 

плаћена Извођачу. Исти поступак се примењује и код окончане ситуације односно коначног 

обрачуна.                                         

              

Члан 43.- 

  

Инвеститор је овлашћен да најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема привремене 

ситуације оверене од стране надзорног органа, достави Извођачу евентуалне примедбе на исту.  
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Извођач је дужан да примедбе на привремену ситуацију отклони најкасније у року од 8 (осам) 

дана од када су примедбе уручене Извођачу. 

  

КОНАЧАН ОБРАЧУН 

Члан 44.- 

Коначан обрачун изведених радова, надзорни орган и овлашћени представник Извођача, ће 

извршити најкасније у року од 8 (осам) календарских дана од дана извршеног прегледа 

изведених радова у складу са прописима и отклањању свих евентуалних недостатака у 

изведеним радовима по Записнику о припопредаји и коначној потврди Инвеститора о 

преузимању радова односно ,,Потврди надзорног органа“, коју Инвеститор даје када након 

извршеног прегледа нема више видљивих недостатака на изведеним радовима (скривене мане 

су овде искључене).   

 

Потврда из става 1. овог члана  ће се најкасније у року од три дана од дана потписивања  

Записника о примопредаји, доставити Извођачу. Потврда из става 1. овог члана ће се доставити 

и ,,Сектору финансијских послова,, Инвеститора. Након издавања Потврде, Извођачу ће бити 

враћена меница за добро извршење посла најкасније у року од 8 дана од дана издавања Потврде. 

 

Члан 45.- 

 

Коначан обрачун и посебно исказан обрачун пореза на додату вредност представља целокупну и 

коначну суму коју Инвеститор дугује Извођачу. 

 

Предмер и предрачун радова у складу са одредбама овог уговора представљају само процењену, 

а не и коначну вредност изведених радова. Надзорни орган је дужан да најмање 24 часа раније 

обавести Извођача о дану и часу вршења коначног обрачуна. 

 

Овлашћени представник Извођача је дужан да надзорном органу обезбеди све податке и 

документа које надзорни орган, ради обрачуна, захтева. Уколико овлашћени представник 

Извођача не присуствује заказаног дана и часа коначном обрачуну или не обезбеди надзорном 

органу податке и документа потребна за коначан обрачун, коначан обрачун који сачини 

надзорни орган сматра се као ваљан. Обрачун радова врши се на нето бази.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАВРШЕТКУ РАДОВА 

 

Члан 46.- 

 

Извођач је дужан, да одмах и без одлагања по завршетку свих уговорених радова, писаним 

обавештењем извести надзорни орган да је извео све уговорене радове. 

 

Писано обавештење, поред обавештења о завршетку свих уговорених радова, мора да садржи и 

изјаву Извођача којом се Извођач обавезује на отклањање свих недостатака, потписану од 

стране законског заступника Извођача и оверену печатом Извођача. 

 

Одмах по пријему обавештења, а најкасније у року од 3 (три) дана, надзорни орган у присуству 

одговорног Извођача радова или у случају спречености одговорног Извођача радова лица које 

има писано овлашћење законског заступника Извођача оверено печатом Извођача, приступа 

прегледу, инспекцији, мерењу и тестирању радова. 
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Надзорни орган о дану и часу вршења прегледа, инспекције, мерења и тестирања радова и 

лицима која ће на страни Инвеститора учествовати у наведеном поступку, извештава Извођача 

најмање 24 часа раније. 

Уколико надзорни орган има примедби, Извођач је дужан да констатоване недостатке отклони о 

свом трошку. 

 

Овакво отклањање недостатака не сматра се отклањањем недостатака у гарантном року. 

 

 ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ РАДОВА      
 

Члан 47.- 

Записник о примопредаји радова у смислу одредаба овог уговора јесте записник који када је 

потписан и од стране надзорног органа, овлашћених представника Инвеститора са једне стране 

и од стране Извођача са друге стране и сведочи о дану окончања свих радова предвиђених 

уговором и сведочи да је извршена контрола изведених радова у складу са уговором и законом, 

али се овај записник неће сматрати признањем Инвеститора да су радови по уговору у сваком 

погледу завршени, да је Извођач уредио терен градилишта и градилиште у смислу одредби овог 

уговора и да је Извођач ослобођен обавезе отклањања недостатака у гарантном року 

предвиђеном овим уговором (у даљем тексту записник о примопредаји ).  

 

Потписивање записника о примопредаји  неће бити тумачено и као изјава надзорног органа да је 

Извођач извео радове без скривених мана, уредио градилиште у складу са обавезом из овог 

уговора, осим у случају када је то изричито констатовано записником о примопредаји. 

 

Примопредаја радова се врши записнички, након прегледа истих. 

 

Записником о примопредаји се констатује да ли је Извођач извршио своју обавезу у погледу 

обима, врсте и квалитета радова, уграђеног материјала, као и у погледу рокова за извођење 

радова и даје налог Извођачу за отклањање евентуалних недостатака и рок за отклањање истих.   

 

ВИШКОВИ, МАЊКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ  РАДОВИ 

 

Члан 48.- 

Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени Уговором, 

прописима и правилима струке; 

 

Извођач је овлашћен, да изведе накнадне и непредвиђене радове, само у случају постојања 

писменог налога Инвеститора. 

 

Члан 49.- 

Вишкови радова 

 значе радове који прелазе уговорене количине радова; 

 вишкови радова ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама; 

 вишкови радова, односно мањкови радова,који не прелазе 10% од уговорених количина 

радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена. 

 

Непредвиђени радови 

- значе радове који нису обухваћени уговором, а који се морају извести 
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 Извођач је дужан да по писменом налогу изведе непредвиђене радове уз право на 

адекватну  накнаду  али је и сам овлашћен и дужан да то исто учини ради спречавања 

евентуалне штете по објекте на којима се изводе радови, све у складу са решењима овог 

Уговора; 

 Непредвиђени радови ће се вредновати према јединичним ценама за приближне радове 

из понуде или према норма часу из понуде; 

 Непредвиђени радови ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама; 

 Извођач има право опције под једнаким условима понуђеним трећим лицима; 

 

Накнадни радови 

1) значе радове који нису уговорени и нису нужни за испуњење уговора, а Инвеститор 

захтева да се изведу; 

2) Извођач је дужан да по писменом налогу изведе накнадне радове уз право на адекватну  

накнаду   

3) Накнадни радови ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама; 

4) Извођач има право опције под једнаким условима понуђеним трећим лицима; 

 

Члан 50.- 

 

Извођач радова је дужан да приступи само извођењу хитних непредвиђених радова уз 

сагласност  надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних 

објеката или за спречавање настанка веће штете за Инвеститора или трећа лица, а потреба за 

њиховим извођењем је настала ванредним и неочекиваним догађајима ( клизиште, појава воде и 

сл. ) и иста није могла бити предвиђена са пажњом доброг стручњака. Извођач и  надзорни 

орган су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о истом усмено 

обавесте Инвеститора, а писмено у року од 24 часа.  

 

Надзорни орган је овлашћен да провери да ли је до узрока хитних непредвиђених радова могло 

доћи и из разлога на страни Извођача тако што је погрешно изводио радове, нестручно изводио 

радове или је радове изводио противно правилима струке. У ту сврху Инвеститор може, а на 

предлог надзорног органа, да затражи вештачење одговарајуће струке. У том случају, ти се 

радови неће сматрати хитним непредвиђеним радовима, а Извођач ће бити обавезан и дужан да 

накнади сваку штету коју је проузроковао, укључујући и штету причињену трећим лицима. 

 

Међусобне односе настале извођењем хитних непредвиђених радова Извођач и Инвеститор ће 

уредити сагласно одредбама Закона о облигационим односима и Посебним узансама о грађењу, 

као и Законом о јавним набавкама. 

 

ЗАДРЖАВАЊЕ ДЕЛА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Члан 51.- 

 

Инвеститор, а у складу са одредбама овог уговора, има право и да ускрати Извођачу исплату 

доспеле новчане обавезе на име цене изведених радова у одговарајућем проценту од 

предрачунске вредности радова, ради отклањања недостатака у извођењу радова, уочених 

приликом техничког прегледа радова.  

Ако Извођач не поступи по примедбама са техничког прегледа, недостаци ће бити отклоњени на 

његов трошак из средстава која је Инвеститор задржао у смислу одредбе претходног става, а у 

сваком случају Инвеститор има право да од Извођача захтева надокнаду свих трошкова и штете 
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које је овим поводом имао. 

 

 

 

ОСИГУРАЊЕ 

Члан 52.- 

 

Сва штета која би била проузрокована пролазнику или суседној грађевини или паркираним 

аутомобилима и др. услед раскопавања односно извођења радова, пашће у потпуности на терет 

Извођача  који је дужан отклонити и надокнадити штету. 

 

Извођач  је дужан да пре увођења у посао осигура радове, материјал, инсталације и опрему од 

уобичајених ризика до њихове пуне вредности ( осигурање објекта у изградњи ) и достави 

Инвеститору полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу од 30 дана дуже од 

рока извођења радова најкасније у моменту увођења у посао, односно отварања грађевинског 

дневника. 

 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека 

уговореног рока, наведене полисе осигурања са новим периодом осигурања на начин одређен 

овим уговором. 

 

Извођач је такође дужан, да се о свом трошку, код првокласног осигуравајућег друштва, за све 

време извршења уговора, осигура и за случај проузроковања, извршењем радова тј. овог 

уговора, повреде трећих лица, смрти трећих лица, оштећење имовине трећих лица и пропасти 

имовине трећих лица. Осигурање мора бити такво да исплата за случај наступање осигураног 

случаја покрива целокупну проузроковану штету. 

 

Уколико штета коју евентуално претрпи Инвеститор не буде надокнађена исплатом од стране 

осигуравајућих друштва, или се Извођач не осигура, Извођач се већ сада потписивањем овог 

уговора обавезује да ће самостално и у потпуности преузети потпуну одговорност за настали 

штетни догађај без вођења судског, управног или другог спора и  Инвеститору и/или трећим 

лицима  одмах и без одлагања накнади целокупну претрпљену штету. 

 

Извођач је дужан да све време извршења уговора закључно са даном примопредаје радова 

извршеним на начин одређен овим уговором,одржава адекватна осигурања у складу са овим 

уговором. 

 

Извођач је дужан да Инвеститору накнади штету коју буде имао услед радњи или пропуштања  

радњи од стране Извођача да поступи у складу са својим правима и обавезама утврђеним 

уговорима о осигурању закљученим за потребе овог уговора. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 53.- 

 

За неоправдано кашњење у извршењу уговора према валидном динамичком плану или предаји 

изведених радова, Извођач је дужан да по захтеву Инвеститора, најкасније у року од 3 (три) 

дана од пријема таквог захтева, Инвеститору плати уговорну казну два промила од уговорне 

вредности радова из члана 3.- овог уговора за сваки дан неоправданог закашњења у односу на 

валидни динамички план, у противном Инвеститор обрачунава на име уговорне казне два 
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промила од уговорне вредности за сваки дан неоправданог закашњења у односу на динамички 

план и аутоматски, без прибављања сагласности Извођача, одбија обрачуном уговорне казне 

добијени износ од уговорене цене и у том износу Извођачу ускраћује исплату доспелих обавеза 

према Извођачу. 

 

Уговорна казна се обрачунава до дана окончања предметних радова или до дана раскида овог 

уговора. 

 

Инвеститор може одбити уговорну казну од неисплаћеног износа уговорене вредности – цене из 

овог уговора, а пре коначног обрачуна. 

 

Уколико укупно обрачуната казна пређе износ од 5% (пет процената) од укупне уговорене цене, 

Инвеститор има право да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење 

посла. 

 

Делимично извршење уговора или предаја изведених радова у уговореном року не искључује 

обавезу плаћања уговорне казне. 

 

Уколико је Инвеститор због закашњења Извођача у извођењу или предаји изведених радова 

претрпео штету која је већа од уговорне казне, Извођач је дужан да Инвеститору накнади и 

разлику до пуног износа претрпљене штете. 

 

Исплатом уговорне казне Извођач се не ослобађа обавезе да изврши уговор нити било које друге 

своје обавезе, укључујући и обавезу накнаде целокупне штете Инвеститору, и одговорности из 

уговора.   

 

ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА 

 

Члан 54.- 

 

Извођач је обавезан да по завршетку радова, уз окончану ситуацију, преда Инвеститору 3 (три) 

штампана примерка и 1 (један) примерак у електронској верзији пројекта изведеног објекта. 

 

Уколико Извођач не изврши обавезу из претходног става, сносиће трошкове израде пројекта 

изведеног објекта од других извршилаца које под тржишним условим ангажује Инвеститор. 

Цена наведеног пројекта укалкулисана је у уговорену  вредност овог уговора.  

 

ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕНО ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА  

СА УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА И ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 55.- 

 

Извођач радова гарантује Инвеститору за квалитетно извођење свих уговорених радова и 

уграђених материјала, с тим да гарантни рок за уграђени материјал износи ________________ 

месеци, а за изведене радове износи_____________месеци , осим у случају скривених мана, 

рачунајући од првог наредног дана од дана примопредаје радова у складу са одредбама уговора 

на основу обављеног прегледа радова и потврде Инвеститора. 

 

Уколико је за поједине од уговорених радова или материјала прописом или гаранцијом 
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произвођача одређен гарантни рок дужи од претходног става, за те радове односно материјале 

важи гарантни рок предвиђен прописом односно гаранцијом произвођача, почев од наредног 

дана од дана извршене примопредаје радова у складу са одредбама уговора на основу 

обављеног прегледа радова и потврде Инвеститора. 

 

Члан 56.- 

 

Извођач је дужан да у гарантном року из претходног члана на позив Инвеститора отклони све 

недостатке на изведеним радовима, укључујући и уграђени материјал и то у року од најкасније 

_____________ календарских дана од дана пријема позива Инвеститора о свом трошку. 

 

Ако Извођач у наведеном року не отклони недостатке наведене у претходном ставу, Инвеститор 

има право да за отклањање недостатака ангажује другог Извођача радова на терет Извођача, 

наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, а Извођач је у обавези 

да Инвеститору одмах и без одлагања накнади штету која прелази суму наплаћене банкарске 

гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 

 

Члан 57.- 

 

По истеку рока важења, Инвеститор је дужан да врати Извођачу, банкарску гаранцију за добро 

извршење посла и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, осим у 

случају да су се стекли услови за њихово продужење у складу са одредбама овог уговора и/или 

за њихову наплату од стране Инвеститора. 

 

РАСКИД УГОВОРА   

Члан 58.- 

 

Инвеститор, поред права на раскид уговора предвиђеног другим одредбама уговора и 

материјалним законима и прописима који се по овом уговору примењују у овом уговору, може 

раскинути уговор и простом писаном изјавом достављеном Извођачу: 

а.- ако надлежни орган забрани даље извођење радова, 

б.- ако оцени да не може да извршава своје обавезе из овог уговора из било којих разлога 

укључујући и акте државних органа и догађаје који се могу подвести под појам више силе, 

в.- ако је заостајање у извођењу радова који су предмет уговора такво да доводи у питање 

њихово извођење 

г.- ако Извођач уграђује материјал који нема уговорен или одговарајући  

д.- ако  Извођач не отклони недостатке у материјалу и изведеним радовима на начин регулисан 

овим уговором.  

ђ.- ако Извођач ван одредаба овог уговора препусти извођење радова или поједине радове или 

већину радова  физичком лицу, представнику правних лица или предузетника који нису носиоци 

права и обавеза по овом уговору и нису називом и седиштет наведени као такви у овом уговору 

е.-  и у свим другим случајевима када Извођач не испуњава своје обавезе у складу са овим 

уговором. 

Уговор ће се раскинути писаним путем уз навођење разлога са отказним роком од 10 ( десет ) 

дана. По пријему дописа о раскиду уговора, Извођач је дужан да о свом трошки ослободи терен 

градилишта односно градилиште од лица и ствари, привремених објеката и очисти исто 

најкасније 3 ( три ) дана по раскиду уговора, у противном Инвеститор има права да на терет 

Извођача ангажује треће лице . 

Извођач може раскинути уговор: 
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 ако дође у ситуацију да не може да настави са извођењем радова и 

 ако Инвеститор не измирује своје финансијске обавезе на уговорени начин. 

У случају да Извођач раскине уговор, Инвеститор не сноси никакве материјалне обавезе које би 

проистекле по овом уговору. 

 

У случају раскида уговора, коначни обрачун за до тада изведене радове и предају радова, 

Инвеститору, извршиће посебна комисија од три члана у коју улазе: 

 представник Инвеститора, 

 представник Извођача 

 надзорни орган Инвеститора. 

 

СЛУЧАЈ ВИШЕ СИЛЕ 

Члан 59.- 

 

Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења уговора и који 

кумулативно испуњавају следећа два услова: 

а.- да потпуно спречавају извршење уговора, 

б.- да спречена страна није могла својом вољом утицати на догађај, односно да појаву овог 

догађаја није изазвала нити је његову појаву могла с пажњом доброг стручњака предвидети. 

 

Случајем више силе никад се неће сматрати штрајк радно ангажованих лица и пропаст 

замењивих ствари. 

 

О наступању случаја више силе Извођач обавештава Инвеститора, на начин утврђеним овим 

уговором најкасније у року од 24 часа од наступања случаја више силе. 

 

Наступање случаја више силе уноси се у грађевински дневник. 

 

РАСКИД УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ВИШЕ СИЛЕ 

 

Члан 60.- 

 

Инвеститор може раскинути уговор у случају наступања случаја више силе како је дефинисано 

претходним чланом овог уговора, писаном изјавом достављеном Извођачу ако стање или 

последице изазване вишом силом буду трајале више од 30 (тридесет) дана од дана наступања 

сличаја више силе. 

 

Ако је случај више силе из претходног члана овог уговора трајао краће од 30 (тридесет) 

календарских дана од дана наступања случаја или ако Инвеститор не раскине уговор, Извођач 

има право на продужење уговореног рока за извођење радова за онолико времена колико је 

трајао случај више силе. 

 

Уговорне стране сагласно констатују да члан 58.- и овај члан уговора уређује раскид уговора у 

случају више силе који није већ уређен другим члановима овог уговора. 
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НЕСОЛВЕНТНОСТ ИЗВОЂАЧА 

 

Члан 61.- 

 

Уколико Извођач у било које време у току важења уговора по законима државе Извођача, буде 

неспособан да  о доспелости плаћа дугове или уђе у поступак еквивалентан поступку 

добровољне или принудне ликвидације, стечаја, реструктуирања како се ови поступци називају 

по закону Републике Србије или ако уђе у поступак реорганизације издвајањем свог дела у 

посебно правно лице или поступак поделе на више правних лица или поступак припајања 

другом правном лицу или поступке еквивалентне наведенним поступцима по закону државе 

Извођача  или било каква забрана располагања на имовини Извођача или било какво принудно 

извршење или било какав други догађај или поступак сличан наведеним, Инвеститор има право 

да без одлагања раскине овај уговор, наплати одговарајућу банкарску гаранцију и Извођач је 

дужан да Инвеститору накнади разлику до потпуне накнаде штете коју има због раскида 

уговора, укључујући и трошкове које има Инвеститор због раскида уговора и трошкове 

ангажовања другог Извођача и сву разлику у цени између овог уговора и новог уговора 

закљученог са новим Извођачем изабраним у складу са Законом о јавним набавкама. Уколико 

уговор буде раскинут из наведених разлога, уговорне стране су сагласне да Инвеститор не 

дугује Извођачу накнаду штете због раскида уговора.  

 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА ПОВОДОМ  

РАСКИДА УГОВОРА И НАЧИН РАСКИДА УГОВОР 

 

Члан 62.- 

 

Инвеститор може раскинути овај уговор и због неизвршавања незнатног дела уговорене обавезе 

од стране Извођача.  

 

Уговорне стране су сагласне да уколико овај уговор буде раскинут кривицом Инвеститора, 

Инвеститор је дужан да Извођачу плати изведене радове и накнади Извођачу обичну штету 

проузроковану раскидом уговора, али не и изгубљену добит.  

 

У случају раскида уговора или обуставе радова или забране радова, Извођач је дужан да 

изведене радове обезбеди од пропадања. 

 

Трошкове из претходног става сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора, 

обуставу радова или забрану радова, а ако нема кривице ни на једној уговорној страни, ове 

трошкове сноси Инвеститор. 

 

Члан 63.- 

 

Уговор се сматра раскинутим, када уговорна страна, којој је на начин предвиђен овим уговором 

упућена писана изјава о раскиду уговора, прими писану изјаву о раскиду уговора, осим у 

случају прекорачења рока за извођење радова утврђеног у складу са одредбама овог уговора, 

када се у складу са одредбама овог уговора овај уговор сматра раскинутим и у случају 

наступања више силе кака је раскинут посебним чланом овог уговора.  

У писаној изјави Извођача о раскиду уговора мора бити означено по ком основу се уговор 

раскида. 
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И ДОСТАВА ПИСМЕНА 

 

Члан 64.- 

 

За решавање спорова који настану из овог уговора и у вези са овим уговором и његовим 

извршењем меродавно је материјално право у примени у Републици Србији, сви материјални 

закони и прописи у Републици Србији. 

Уговорне стране, под условом да су по законима Републике Србије и Инвеститор и Извођач 

домаћа лица, за решавање спорова из става 1.- овог члана и спорова из вануговорене штете, 

уговарају надлежност стварно надлежног суда по законима Р.Србије у Новом Саду. 

 

Члан 65.- 

 

Сва писмена која се достављају Извођачу, достављају се на адресу регистрованог седишта 

Извођача или на адресу коју Извођач специјално писаним путем одреди за потребе овог 

уговора. 

Сва писмена која се достављају Инвеститору, достављају се на адресу регистрованог седишта 

Инвеститора или на адресу коју Инвеститор  специјално писаним путем одреди за потребе овог 

уговора. 

Уговорна страна која накнадно измени адресу одређену применом претходних ставова, дужна је 

да о овој измени, одмах и без одлагања, писаним путем извести другу уговорну страну и 

надзорни орган, у противом сносиће све штетне последице због пропуштања да поступу по овој 

одредби. 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА И ПРИМЕНА  

ЗАКОНА И ПРОПИСА 

Члан 66.- 

 

Уговорне стране су сагласне да су измене и допуне уговора пуноважне уколико су учињене у 

писаној форми уз обострану сагласност путем анекса овог уговор.  

 

На све што није наведено у овом уговору примењују се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о јавним набавкама и сви други материјални закони и прописи у примени у 

Републици Србији који обавезују  уговорне стране као обавезни за примену приликом извођења 

радова односно изградње. 

 

БРОЈ ПРИМЕРАКА УГОВОРА 

Члан 67.- 

 

Уговор је сачињен у 9 (девет) истоветних оригиналних примерака од којих 7 ( седам ) задржава 

Инвеститор, а 2 (два) Извођач . 

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора на српском језику представља оригинал и 

производи једнако правно дејство. 

 

У Новом Саду дана ______________2013 године (не попуњава понуђач) 

 

      за Понуђач/Извођача                                                 за Наручиоца/Инвеститора 

__________________________        _______________________ 

                                                      м.п. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.-     

 

  

         

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо 

следећи: 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 
 
 
 
 
 

 У _______________________ дана ________2013.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                           _____________________________ 

 

                                                           

 

Напомена:  

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 10.-        

 

 

ПРЕДМЕР РАДОВА 

 
 

ПРЕДМЕР РАДОВА 

Извпђеое електрп и хидрпмашинских радпва на резервпару Р-3 са ппремаоем за пбјекте 
впдпснабдеваоа насеља Ппппвица, са набавкпм и уградопм материјала 

       

A. МАШИНСКИ РАДПВИ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ    

       

Бр. 
ппз. 

ППЗ. Ппис предмета набавке са техничким 
карактеристикама 

Јед. 
мере 

Кпличина Јед. 
цена 
(без 
пдв-а) 

Укупна 
цена 
(без пдв-
а) 

          *РСД+ *РСД+ 

              

    Наппмена: Исппрука наведене ппреме 
укљушује и пдгпварајуће вијке, навртке, 
ппдлпщке и заптивке за прирубнишке везе 
ппреме и цевпвпда 

        

              

    A :  Набавка, трансппрт и мпнтажа 
пумпи/кпмпактних пумпних ппстрпјеоа 

        

              

A1 1.1 Кпмпактнп ппстпјеоа за ппвишеое 
притиска типа "KSB Hyamat VP 3/0408" или 
пдгпварајуће.  

        

    Пптпунп аутпматизпванп, са три 
вищестепене центрифугалне пумпе у 
вертикалнпј "in-line" изведби.  

        

    Брзина пбртаоа све три пумпе регулище се 
ппмпћу уграђених фреквентних 
регулатпра, такп да се пдржава задати 
притисак на пптису ппстрпјеоа. 
Истпвременп у ппгпну треба да буду 
највище две пумпе. 

        

    Задати натпритисак на пптису ппстрпјеоа         
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је ппдесив у интервалу пд 4,0 дп 4,5 bar. 

    Свака пумпа је снабдевена са пп једним 
неппвратним вентилпм и два заппрна 
вентила. 

        

    Пумпни агрегати, фреквентни регулатпри, 
неппхпдна мерна ппрема, усисне и 
пптисне цеви DN 50 и управљашкп 
енергетски прман са свпм пптребнпм 
електрпникпм, смещтени су на једнп 
заједнишкп ппстпље.   

        

    Две пумпе су радне а једна је резервна. 
Статус радне пумпе се аутпматски 
циклишнп дпдељује свим пумпама такп да 
буду ппдједнакп раднп пптерећене. 

        

    Захтевани радни параметри пумпи:         

    Прптпк *L/s+:                 1,5         

    Наппр *m+:                    48         

    h пумпе *%+               > 60         

    NPSHR пумпе *m+:      < 5         

    Брзина пбртаоа *min-1]: 2900         

    Натпритисак на улазу у ппстрпјеое *bar+: -
0,1 дп +0,3 bar (ппстрпјеое црпе впду из 
резервпара) 

        

    Радни медијум:         

    впда за пиће, температуре дп 20 oC; 
густине 1000 kg/m3. 

        

    Тплеранције радних карактеристика 
пумпи: 

        

    према ЕН ИСО 9906, анекс А         

    Заштита пумпи пд рада на сувп:         

    Двпструка защтита. Оснпвна защтита 
извпди се ппмпћу сигнала нивп спнди у 
кпмпрама резервпара (саме спнде нису 
предмет исппруке а пратећа електрпника 
јесте). Дппунска защтита реагује акп две 
пумпе у раду, при максималнпј брзини 
пбртаоа, не мпгу да пстваре задати 
притисак на пптису ппстрпјеоа. 

        

    Материјали израде:         

    Сви прптпшни делпви пумпи израђени су 
пд нерђајућег шелика, прикљушне усисне и 
пптисне цеви такпђе пд нерђајућег шелика, 
затвараши пд месинга/легура бакра са 
атестпм за питку впду, заједнишкп ппстпље 
пд шелика са кпмплетнпм антикпрпзивнпм 
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защтитпм на бази еппксида 

    Сппљашое заптиваое пумпи:         

    Механишки заптиваш према ЕН 12756         

    Прикључне прирубнице:         

    Усисна и пптисна прирубница DN 50, 
димензије према  ЕН 1092-2, PN 10. 

        

    Ппгпнски мптпри пумпи:         

    Наппн *V+:                         400         

    Снага *kW+:                       1,5         

    Брзина пбртаоа *min-1]:   2900         

    Фреквенца *Hz+:                 50         

    ИП защтита:                    IP55         

    Кл. изплације намптаја:        F         

    Термишка защтита намптаја прекп "PTC" 
термистпра 

        

    Пстали захтеви:         

    "CE" сертификат         

    Кпмплет резервних делпва за двпгпдищоу 
експлпатацију 

        

    Управљачки прпграм кпји се исппручује 
са ппстрпјеоем мпра бити птвпрен за 
ппдешаваоа и прпграмске измене пд 
стране кприсника 

        

    Упутствп за упптребу на српскпм језику кпм. 1       

              

A2 2.1 Кпмпактнп ппстпјеоа за ппвишеое 
притиска типа "KSB Hyamat VP 3/0415" или 
пдгпварајуће.  

        

    Пптпунп аутпматизпванп, са три 
вищестепене центрифугалне пумпе у 
вертикалнпј "in-line" изведби.  

        

    Брзина пбртаоа све три пумпе регулище се 
ппмпћу уграђених фреквентних 
регулатпра, такп да се пдржава задати 
притисак на пптису ппстрпјеоа. 
Истпвременп у ппгпну треба да буду 
највище две пумпе. 

        

    Задати натпритисак на пптису ппстрпјеоа 
је ппдесив у интервалу пд 8,5 дп 9,0 bar. 

        

    Свака пумпа је снабдевена са пп једним 
неппвратним вентилпм и два заппрна 
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вентила. 

    Пумпни агрегати, фреквентни регулатпри, 
неппхпдна мерна ппрема, усисне и 
пптисне цеви DN 50 и управљашкп 
енергетски прман са свпм пптребнпм 
електрпникпм, смещтени су на једнп 
заједнишкп ппстпље.   

        

    Две пумпе су радне а једна је резервна. 
Статус радне пумпе се аутпматски 
циклишнп дпдељује свим пумпама такп да 
буду ппдједнакп раднп пптерећене. 

        

    Захтевани радни параметри пумпи:         

    Прптпк *L/s+:                 1,5         

    Наппр *m+:                    90         

    h пумпе *%+               > 60         

    NPSHR пумпе *m+:      < 5         

    Брзина пбртаоа *min-1]: 2900         

    Натпритисак на улазу у ппстрпјеое *bar+: -
0,1 дп +0,3 bar (ппстрпјеое црпе впду из 
резервпара) 

        

    Радни медијум:         

    впда за пиће, температуре дп 20 oC; 
густине 1000 kg/m3. 

        

    Тплеранције радних карактеристика 
пумпи: 

        

    према ЕН ИСО 9906, анекс А         

    Заштита пумпи пд рада на сувп:         

    Двпструка защтита. Оснпвна защтита 
извпди се ппмпћу сигнала нивп спнди у 
кпмпрама резервпара (саме спнде нису 
предмет исппруке а пратећа електрпника 
јесте). Дппунска защтита реагује акп две 
пумпе у раду, при максималнпј брзини 
пбртаоа, не мпгу да пстваре задати 
притисак на пптису ппстрпјеоа. 

        

    Материјали израде:         

    Сви прптпшни делпви пумпи израђени су 
пд нерђајућег шелика, прикљушне усисне и 
пптисне цеви такпђе пд нерђајућег шелика, 
затвараши пд месинга/легура бакра са 
атестпм за питку впду, заједнишкп ппстпље 
пд шелика са кпмплетнпм антикпрпзивнпм 
защтитпм на бази еппксида 

        

    Сппљашое заптиваое пумпи:         

    Механишки заптиваш према ЕН 12756         
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    Прикључне прирубнице:         

    Усисна и пптисна прирубница DN 50, 
димензије према  ЕН 1092-2, PN 10. 

        

    Ппгпнски мптпри пумпи:         

    Наппн *V+:                         400         

    Снага *kW+:                       2,2         

    Брзина пбртаоа *min-1]:   2900         

    Фреквенца *Hz+:                 50         

    ИП защтита:                    IP55         

    Кл. изплације намптаја:        F         

    Термишка защтита намптаја прекп "PTC" 
термистпра 

        

    Пстали захтеви:         

    "CE" сертификат         

    Кпмплет резервних делпва за двпгпдищоу 
експлпатацију 

        

    Управљачки прпграм кпји се исппручује 
са ппстрпјеоем мпра бити птвпрен за 
ппдешаваоа и прпграмске измене пд 
стране кприсника 

        

    Упутствп за упптребу на српскпм језику кпм. 1       

              

А3 6.1, 
6.2, 
6.3, 
6.4 

Утппна пумпа за евакуацију прпцурних 
впда, типа „KSB Ama-Drainer A 405 SD/35" 
или слишна, у кпмплету са енергетским 
каблпм 10 m и интегрисанпм нивп спндпм 

        

    Пумпа треба да је сампстпјећа, са 
интегрисаним наппјним мптпрпм. Пумпа 
се укљушује/искљушује на пснпву сигнала 
нивп спнде. 

        

    Захтевани радни параметри         

    прптпк *L/s+:          3,5         

    наппр  *m+             5,0         

    брзина пбртаоа *min-1]: 2900         

    Радни медијум:         

    Чиста впда, прпцурне впде из инсталација, 
птпадне впда са примесама шврстих 
материја, температуре дп пкп дп 20 oC, 
густине 1000 kg/m3. 

        

    Тип пумпе         

    Сампстпјећа утппна пумпа са 
вищелппатишним пплуптвпреним радним 
кплпм 

        

    Материјали израде:         

    сви материјали према стандарду         
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прпизвпђаша за захтевани радни медијум 

    Антикпрпзивна заштита:         

    према стандарду прпизвпђаша         

    Заптиваое вратила:         

        са стране мптпра: заптивни прстен         

        са стране пумпе: механишки заптиваш         

    Прикључне мере: G 3/2         

    Ппгпнски мптпр:         

    наппн *V+:                          230 (1~)         

    снага *kW+:                        0,55         

    брзина пбртаоа *min-1]:    2900         

    фреквенца *Hz+:                  50         

    ИП защтитa:                    IP68         

    Пстали захтеви:         

    Пумпа се исппрушује у кпмплету са 
неппвратним вентилпм са куглпм, 
кугластпм славинпм, хплендер сппјкпм и 
ниплпм, све DN 40 (3/2") 

        

    Кпмплет резервних делпва за двпгпдищоу 
експлпатацију 

        

    Упутствп за упптребу на српскпм језику кпм. 1       

              

    Укупнп набавка, трансппрт и мпнтажа 
пумпи-кпмпактних пумпних ппстрпјеоа 

        

              

    Б :  Набавка, трансппрт и мпнтажа 
арматуре 

        

              

    Пљпснати засун         

    Тип и кпнструкција према ЕН 1171, са 
пуним прплазпм. 

        

    Уградбене мере према ЕН 558-1 ред 14 
(кратки) 

        

    Димензије прирубница према ЕН 1092-2 
PN 10/PN 16. 

        

    Засун мпра бити испитан према стандарду 
ЕН 12266-1. 

        

    Радни медијум: впда за пиће, температуре 
дп 20 пC 

        

    Материјали:         

    Елементи кућищта израђују се пд 
нпдуларнпг лива према ЕН 1563. Све 
сппљне и унутращое ппврщине кућищта су 
антикпрпзипнп защтићене премазима на 
бази еппксида, укупне дебљине сувпг 
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филма мин. 0,250 mm. Алтернативнп, 
антикпрпзипна защтита унутращоих 
ппврщина мпже бити изведена 
емајлираоем. 

    Затварашки елемент пд нпдуларнпг лива 
према ЕН 1563, са изврщенпм 
антикпрпзипнпм защтитпм унутращоих 
ппврщина, а сппља пресвушен слпјем НБР 
или ЕПДМ. 

        

    Вратилп пд нерђајућег шелика са мин. 13 % 
Cr. 

        

    Трајнп заптиваое између кућищта и 
вратила 

        

    Сви материјали у дпдиру са впдпм мпрају 
имати атест за питку впду. 

        

    Засун се исппрушује у кпмплету са 
ппгпнским тпшкпм. 

        

    Пљпснати засуни су називнпг притиска PN 
10/PN 16, следећих називних прешника: 

        

              

Б1 1.2, 
2.2, 
3.2 

DN 50 кпм. 10       

Б2 3,1 DN 65 кпм. 1       

Б3 4.1 DN 80 кпм. 3       

Б4 5.1 DN 100 кпм. 2       

              

    Неппвратни вентил са заклппкпм (клапна)         

    Уградбене мере према ЕН 558-1 ред 48 
(кратки) 

        

    Димензије прирубница према ЕН 1092-2 
PN 10. 

        

    Неппвратни вентил мпра пдгпварати 
захтевима садржаним у стандардима ЕН 
12266-1 и ЕН 1074-3 

        

    Радни медијум: впда за пиће, температуре 
дп 20 пC 

        

    Материјали:         

    Елементи кућищта израђују се пд 
нпдуларнпг лива према ЕН 1563. Све 
сппљне и унутращое ппврщине кућищта су 
антикпрпзипнп защтићене премазима на 
бази еппксида, укупне дебљине сувпг 
филма мин. 0,250 mm. Алтернативнп, 
антикпрпзипна защтита унутращоих 
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ппврщина мпже бити изведена 
емајлираоем. 

    Затварашки елемент (заклппка) и седищте 
вентила пд нерђајућег шелика са мин. 13 % 
Cr.  

        

    Заптиваое између заклппке и седищта 
вентила извпди се ппмпћу О-прстена пд 
ЕПДМ/НБР. 

        

    Вратилп пд нерђајућег шелика са мин. 13 % 
Cr. 

        

    Трајнп заптиваое између кућищта и 
вратила. 

        

    Сви материјали у дпдиру са впдпм мпрају 
имати атест за питку впду. 

        

    Неппвратни вентил мпра ппчети да 
птвара при разлици притиска пд 0,5 mVS. 

        

    Неппвратни вентили су називнпг притиска 
PN 10, следећих називних прешника: 

        

              

Б5 3.3 DN 50 кпм. 1       

              

    Мембрански, двпкпмпрни "on/off" 
вентил типа "Bermad 750-66-B" или слишан, 
са актуатпрпм ппгпоеним хидраулишкпм 
енергијпм инсталације. 

        

    Кепфицијент прптпка вентила Kvs мпра 
бити већи пд 45. 

        

    Димензије прирубница према ЕН 1092-2, 
PN 10. 

        

    Радни медијум: впда за пиће, температуре 
дп 20 пC 

        

    Материјали:         

    Кућищте вентила пд нпдуларнпг лива 
према ЕН 1563. Све сппљне и унутращое 
ппврщине кућищта антикпрпзипнп 
защтићене премазима на бази еппксида, 
укупне дебљине сувпг филма мин. 0,250 
mm. 

        

    Затварашки елемент у пблику равнпг диска 
пд нерђајућег шелика са заптивним 
прстенпм пд ЕПДМ/НБР. 

        

    Оспвина затварашкпг елемента пд 
нерђајућег шелика.  
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    Актуатпр вентила је двпкпмпрни са 
еластишнпм мембранпм између кпмпра. 

        

    Кпмплет укљушује:         

    Развпдник 4/2 са плпвкпм типа "Bermad 4-
Way Bi-Level, Vertical Float # 66“ 

        

    Бакарне (или пластишне) цеви 3/8", 
пдгпварајуће дужине, за везу између 
затвараша и развпдника 

        

    Челишни нпсаш развпдника, у свему према 
технишкпј дпкументацији 

        

    Нпсаш цилиндришнпг резервпара, у свему 
према технишкпј дпкументацији 

        

    Цилиндришни резервпар Æ280x600 mm са 
ппклппцем, израђен пд ПММА (прпвидни 
плексиглас), у свему према технишкпј 
дпкументацији 

        

    Прпвиднп ПВЦ цревп 5/4" (OD = 50 mm), 
PN 2,5, дужине 4 m, са хплендерима за 
везу на навпј 5/4" на пба краја 

        

    Једну кугласту славине 5/4", једну кугласту 
славину 3/4", Т-кпмад 5/4", редукцију са 
5/4" на 3/4". Кугласте славине су у пару са 
пдгпварајућпм ниплпм. 

        

    Сви материјали кпји су дпдиру са впдпм 
мпрају имати атест за впду за пиће. 

        

    Мембрански, двпкпмпрни "on/off" 
вентили су називнпг притиска PN 10, 
следећих називних прешника: 

        

              

Б6 3.4 DN 50 кпм. 2       

              

    Аутпматски усиснп-пдзрачни вентил         

    За брзп упущтаое ваздуха у цевпвпд при 
ппјави пптпритиска, брзп испущтаое 
ваздуха при пуоеоу цевпвпда и 
испущтаое малих кплишина ваздуха 
пслпбпђенпг из впде при нпрмалнпм раду. 

        

    Усиснп.пдзрашни вентил мпра пдгпварати 
захтевима садржаним у стандардима ЕН 
12266-1 и ЕН 1074-4 

        

    Радни медијум: впда за пиће, температуре 
дп 20 пC 

        

    Сви материјали у дпдиру са впдпм мпрају 
имати атест за питку впду. 

        

    Аутпматски усиснп-пдзрашни вентили су 
називнпг притиска PN 10/PN 16, следећих 
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називних прешника: 

              

Б7 1.3, 
2.3 

DN 25 кпм. 2       

              

    Жабљи ппклппац         

    Димензије прирубнице према ЕН 1092-2 
PN 10. 

        

    Радни медијум: впда за пиће, температуре 
дп 20 пC 

        

    Елементи кућищта и ппклппца израђују се 
пд нпдуларнпг лива према ЕН 1563. Све 
сппљне и унутращое ппврщине кућищта су 
антикпрпзипнп защтићене премазима на 
бази еппксида, укупне дебљине сувпг 
филма мин. 0,250 mm. 

        

    Жабљи ппклппци су називнпг притиска PN 
10, следећих називних прешника: 

        

              

Б8 4.2 DN 80 кпм. 1       

              

    Мпнтажнп-демпнтажни кпмад (МДК)         

    Ппдещаваое уградбене дужине +/-25 mm.         

    Димензије прирубница према ЕН 1092-2, 
PN 10 

        

    Радни медијум: впда за пиће, температуре 
дп 20 пC 

        

    Мпнтажнп-демпнтажни кпмад се израђује 
пд нпдуларнпг лива према ЕН 1563. 
Алтернативнп, МДК мпже бити шелишнп-
заварене кпнструкције. 

        

    Све сппљне и унутращое ппврщине су 
антикпрпзипнп защтићене премазима на 
бази еппксида, укупне дебљине сувпг 
филма мин. 0,250 mm. 

        

    Сви материјали кпји су дпдиру са впдпм 
мпрају имати атест за впду за пиће. 

        

    Мпнтажнп-демпнтажни кпмади су 
називнпг притиска PN 10, следећих 
називних прешника 

        

              

Б9 3.7 DN 50 кпм. 2       

Б10 3.8 DN 65 кпм. 1       

              

    Кугласта славина         
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    Са пуним прплазпм, у пару са 
пдгпварајућпм ниплпм 

        

    Радни медијум: впда за пиће, температуре 
дп 20 пC 

        

    Кућищте пд месинга, кугла пд нерђајућег 
шелика. 

        

    Кугласте славине су називнпг притиска PN 
10, следећих називних прешника: 

        

              

Б11 3.9 DN 40 (6/4") кпм. 1       

              

    Укупнп набавка, трансппрт и мпнтажа 
арматуре 

        

              

             

        В :  Набавка, трансппрт и мпнтажа 
челичних фазпнских кпмада   и сегмената 
цевпвпда 

        

             

    Ппшти захтеви         

    Челишне цеви кпје улазе у састав 
фазпнских кпмада и цевних сегмената су 
щавне према ЕН 10217-7.  

        

    Алтернативнп, цеви мпгу бити исппрушене 
и кап бещавне према ЕН 10216-5. 

        

    Облик и мере цеви мпрају бити према ЕН 
10220. 

        

    Алтернативнп, димензије цеви и 
фазпнских кпмада мпгу бити метришке, у 
кпм слушају унутращои прешник цеви 
пдгпвара називнпм прешнику. Димензије 
грла прирубница (венца) мпрају 
пдгпварати димензијама цеви и фазпнских 
кпмада а пблик и димензије прирубница 
мпрају бити према ЕН 1092 за називни 
притисак PN 10. 

        

    Материјал цеви и фазпнских кпмада је 
нерђајући шелик: 

        

        1.4301 (X5CrNi18-10)         

    Минималне дебљине зидпва цеви:         

    DN 25:      Ø33,8 x 2,0 mm         

    DN 40:      Ø48,3 x 2,0 mm         

    DN 50:      Ø60,3 x 2,6 mm         

    DN 65:      Ø76,1 x 2,6 mm         

    DN 80:      Ø88,9 x 2,6 mm         
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    DN 100:    Ø114,3 x 2,6 mm         

    Облик и мере прирубнице кпје се заварују 
на крајевима цевних сегмената мпрају 
пдгпварати захтевима садржаним у ЕН 
1092 за називни притисак PN 10/PN 16. 

        

    Прирубнице су тип 02 (летећа прирубница) 
са венцем (пертлпм) тип 33. 

        

    Летећа прирубница се израђује пд AlSi 
легуре (нпр. GK ALSi 12) а венац пд 
нерђајућег шелика, сагласнп шелику цеви 
или фазпнскпг кпмада на кпји се заварује. 
Алтернативнп, летећа прирубница мпже 
бити израђена пд црнпг шелика, али мпра 
бити пластифицирана. 

        

    Алтернативнп, прирубнице мпгу бити 
равне (тип 01) или са грлпм за завариваое 
(тип 11). У пба слушаја, материјал 
прирубница је нерђајући шелик сагласнп 
цеви/фазпнскпм кпмаду на кпји се 
прирубница заварује. 

        

              

В1 5.2 Цевна депница DN 100, са анкер 
прирубницпм 

        

    цев DN 100, L = 650 mm         

    лук 90п, DN 100, R/D = 1,5         

    прирубница DN 100         

    анкер прирубница Ø220x3,0 mm кпм. 2     

              

В2 5.3 Цевна разделна депница DN 100         

    лук 90п, DN 100, R/D = 1,5, кпм. 2         

    цев DN 100, L = 2200 mm         

    ексцентришна редукција DN 100/DN 50, L = 
170 mm, кпм. 2 

        

    прирубница DN 100, кпм. 2         

    прирубница DN 50, кпм. 2 кпм. 1       

              

В3 3.10 Цевна депница/редукција DN 100/ DN 65, 
са анкер прирубницпм. 

        

    ексцентришна редукција DN 100/DN 65         

    цев DN 65, L = 1000 mm         

    цевни пдвпјак DN 40, L = 150 mm         

    прирубница DN 100         

    прирубница DN 65         

    анкер прирубница Ø180x3,0 mm кпм. 1       

              

В4 3.11 FF кпмад DN 65         
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    цев DN 65, L = 500 mm         

    прирубница DN 65, кпм. 2 кпм. 1       

              

В5 3.12 Цевна депница/рачва DN 65/ DN 65 / DN 
50 

        

    цев DN 65, L = 2310 mm + 810 mm + 370 mm         

    редукција DN 65/DN 50, кпм. 3         

    лук 90п, DN 50, R/D = 1,5, кпм. 2         

    прирубница DN 65         

    прирубница DN 50, кпм. 3 кпм. 1       

              

В6 3.13 FF кпмад DN 50, са анкер прирубницпм         

    цев DN 50, L = 850 mm         

    прирубница DN 50, кпм. 2         

    анкер прирубница Ø160x3,0 mm кпм. 2       

              

В7 3.14 Цевна депница DN 50         

    цев DN 50, L = 3200 mm         

    лук 90п, DN 50, R/D = 1,5         

    прирубница DN 50 кпм. 2       

              

В8 3.15 F кпмад DN 50, са анкер прирубницпм         

    цев DN 50, L = 700 mm         

    прирубница DN 50         

    анкер прирубница Ø160x3,0 mm кпм. 2       

              

В9 3.16 Цевна депница/рачва DN 50/ DN 50         

    цев DN 50, L = 1570 mm + 370 mm         

    лук 90п, DN 50, R/D = 1,5, кпм. 3         

    прирубница DN 50, кпм. 3 кпм. 1       

              

В10 1.4, 
2.4 

Цевна депница DN 50         

    цев DN 50, L = 640 mm         

    лук 90п, DN 50, R/D = 1,5         

    прирубница DN 50, кпм. 2         

    прикљушак G1/2 са шеппм кпм. 2       

              

В11 1.5, 
2.5 

Цевна депница DN 50         

    цев DN 50, L = 930 mm         

    лук 90п, DN 50, R/D = 1,5         

    прирубница DN 50, кпм. 2         

    прикљушак G1/2 са шеппм кпм. 2       
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В12 1.6, 
2.6 

FF кпмад DN 50         

    цев DN 50, L = 470 mm         

    прирубница DN 50, кпм. 2 кпм. 2       

              

В13 1.7, 
2.7 

Цевна депница/редукција DN 80/ DN 50, 
са анкер прирубницпм 

        

    цев DN 50, L = 230 mm + 530 mm +  1040 
mm 

        

    лук 90п, DN 50, R/D = 1,5         

    ексцентришна редукција DN 80/DN 50         

    прирубница DN 80         

    прирубница DN 50, кпм. 2         

    слепа прирубница DN 50         

    анкер прирубница Ø160x3,0 mm         

    прикљушак G3/4         

    прикљушак G1 кпм. 2       

              

В14 1.8, 
2.8 

Цевна депница DN 25         

    цев DN 25, L = 600 mm         

    лук 90п, DN 25, R/D = 1,5         

    кугласта славина, хплендер, нипла 1"         

    кугласта славина, нипла 1/2", кпм 2. кпм. 2       

              

В15 4.3 F кпмад DN 80, са анкер прирубницпм         

    цев DN 80, L = 600 mm         

    прирубница DN 80         

    анкер прирубница Ø200x3,0 mm кпм. 2       

              

В16 4.4 Цевна депница DN 80, са анкер 
прирубницпм 

        

    цев DN 80, L = 780 mm         

    лук 90п, DN 80, R/D = 1,5         

    прирубница DN 80, кпм. 2         

    анкер прирубница Ø200x3,0 mm кпм. 1       

              

В17 4.5 Уливна цевна депница/рачва DN 80/ DN 
80 

        

    цев DN 80, L = 4840 mm + 3480 mm + 240 
mm 

        

    редукција DN 150/ DN 80, кпм. 2         

    лук 90п, DN 80, R/D = 1,5         

    прирубница DN 80 кпм. 1       
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В18 4.6 Сабирна цевна депница DN 80         

    цев DN 80, L = 1930 mm + 170 mm         

    лук 90п, DN 80, R/D = 1,5         

    прирубница DN 80, кпм. 3 кпм. 1       

              

В19 4.7 Цевна депница/рачва DN 80/ DN 80         

    цев DN 80, L = 2020 mm + 170 mm         

    прирубница DN 80, кпм. 3 кпм. 1       

              

В20 4.8 FF кпмад DN 80, са анкер прирубницпм         

    цев DN 80, L = 1000 mm         

    прирубница DN 80, кпм. 2         

    анкер прирубница Ø200x3,0 mm кпм. 1       

              

В21 6.5 Цевпвпд утппне пумпе DN 40         

    цев DN 40, L = 3300 mm         

    лук 90п, DN 40, R/D = 1,5, кпм. 2 кпм. 1       

              

В22 7 Пдушка кпмпре резервпара DN 80         

    цев DN 80, L = 1630 mm + 660 mm         

    лук 90п, DN 80, R/D = 1,5, кпм. 2         

    прирубница DN 80, кпм. 2         

    анкер прирубница Ø200x3,0 mm кпм. 2       

              

    Укупнп набавка, трансппрт и мпнтажа 
челичних фазпнских кпмада и сегмената 
цевпвпда 

        

              

    Г :  Набавка, трансппрт и мпнтажа 
мембранских ппсуда ппд притискпм 

        

              

    Хидпфпрска ппсуда са мембранпм         

    Типа "Термпсимакс" или слишна.         

    Укупна запремина 100 L.         

    Прешник данца 450 mm.         

    Прикљушак R1.         

    Са кпмплетнпм ппремпм за сампсталан 
рад ппсуде (механишки манпметар, вентил 
сигурнпсти и сл.) 

        

    Материјали ппсуде кпји су у сталнпм или 
ппвременпм дпдиру са впдпм мпрају 
имати атест за впду за пиће.  

        

    У кпмплету са неппхпднпм 
дпкументацијпм у смислу технишких 
нпрматива за ппсуде ппд притискпм. 
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    Хидрпфпрске ппсуде су следећих називних 
притисака: 

        

              

Г1 1.9 PN 10 кпм. 1       

Г2 2.9 PN 16 кпм. 1       

              

    Укупнп набавка, трансппрт и мпнтажа мембранских ппсуда ппд 
притискпм 

    

              

    Д :  Набавка, трансппрт и мпнтажа мерне ппреме       

              

    Електрпмагнетни мерач прптпка         

    Мере прикљушних прирубница према EN 
1092-2 

        

    Грещка мереоа 0,5% пд пшитане вреднпсти 
за брзине струјаоа веће пд 0,3 m/s. 

        

    Радни медијум: впда за пиће, температуре 
дп 20 пC 

        

    Унутращое ппврщине пресвушене слпјем 
пплиуретана или неппрена, са атестпм за 
питку впду. 

        

    Напајаое: 230 V AC, 50 Hz         

    IP защтита: IP 67         

    Излазни сигнал: 4-20 mA.         

    Кпмуникација: HART         

    Прпграмабилни трансмитер, пдвпјена 
мпнтажа дисплеја. Исппрука у кпмплету са 
неппхпдним наппјним и сигналним 
каблпвима. 

        

    Електрпмагнетни мераши прптпка су 
следећих нпминалних прешника и 
притисака: 

        

              

Д1 1.10 DN 50, PN 10 кпм. 1       

Д2 2.10 DN 50, PN 16 кпм. 1       

Д3 3.17 DN 65, PN 10 кпм. 1       

              

    Укупнп набавка, трансппрт и мпнтажа 
мерне ппреме 

        

              

    Ђ :  Набавка, трансппрт и мпнтажа 
система унутрашоег трансппрта 

        

              

Ђ1 8 Једнпшинска ручна ланчана дизалица         

    Нпсивпсти 0,5 t         
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    За вертикалнп ппдизаое терета, са 
кплицима са рушним ланшаним ппгпнпм 

        

    Исппрука пбухвата кпмплетну технишку 
дпкументацију и функципнална 
испитиваоа дизалице 

        

    Тпшкпви кплица дизалице крећу се пп 
гпропј ппврщини дпоег стппала нпсаша 
INP 180.  

        

    Укупнп једнпщинска рушна ланшана 
дизалица 

кпм. 1       

              

    Укупнп набавка, трансппрт и мпнтажа система унутрашоег 
трансппрта 

    

              

    Е :  Набавка, трансппрт и мпнтажа уређаја 
за пдвлаживаое ваздуха 

        

              

Е1 9 Уређај за пдвлаживаое ваздуха         

    Типа „Stielow Airdry 3" или слишан.         

    Са свпм неппхпднпм ппремпм за 
аутпматизпван рад. 

        

    Капацитет: 650 m3/h         

    Инсталисана снаге 240 W.         

    У кпмплету са ппстпљем пд нерђајућег 
шелика 

кпм. 1       

              

    Укупнп набавка, трансппрт и мпнтажа уређаја за пдвлаживаое 
ваздуха 

    

              

    Ж : Пстала ппрема и радпви         

              

Ж1 1.12 Унутрашои цевпвпд санитарне впде 3/4"         

    "Флуид терм" ППР пластишне цеви, 
паущалнп 

кпм. 1       

              

    Пслпнци цевпвпда, пд шелика 1.4301, у 
свему према технишкпј дпкументацији 

        

Ж2 1.11, 
2.11 

Ослпнац цевпвпда DN 50 кпм. 2       

Ж3 3.18 Ослпнац дпвпднпг цевпвпда DN 65 кпм. 2       

Ж4 4.9 Ослпнци дренажнпг цевпвпда DN 80 
(укупнп) 

кпм. 1       

              

Ж5   Електрични калприфер, зидни, снаге 6 kW, 
400 V, прптпка 650 m3/h. Калприфер треба 

кпм. 1       
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да пдржава температуру прпстприје у 
интервалу 8 oC ± 2oC. 

              

Ж6   Испитиваое цевпвпда притискпм, 
паущалнп 

кпм. 1       

              

Ж7   Испираое и дезинфекција цевпвпда, 
паущалнп 

кпм. 1       

              

Ж8   Прпјекат изведенпг стаоа хидрпмащинске 
ппреме (2% пд суме пд А дп Ж, псим Ж8). 
Прпјекат исппрушити у три укпришена 
примерка у папирнпј фпрми и у дигиталнпј 
фпрми. 

паущ. 1       

              

    Укупнп пстала ппрема и радпви         

       
       
       

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

       

A. МАШИНСКИ РАДПВИ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ    

        

      *РСД+ (без пдв-а)  

              

A   Пумпе/кпмпактна пумпна ппстрпјеоа       

Б   Арматура       

В   Цевпвпди       

Г   Мембранске ппсуде ппд притискпм       

Д   Мерна ппрема       

Ђ  Ппрема унутрашоег трансппрта       

E  Уређај за пдвлаживаое ваздуха       

Ж  Пстала ппрема и радпви       

З   Укупнп А-Ж      

И   Непредвиђена ппрема и радпви 5% пд З.       

       

Ј УКУПНП Набавка, трансппрт и мпнтажа машинске ппреме    

  (без пдв-а)      
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Б. ЕЛЕКТРПТЕХНИЧКИ РАДПВИ   

      

Бр.п
пз. 

Ппис предмета набавке са техничким 
карактеристикама 

Јед. 
Мер
е 

Кплич
ина 

Јединичн
а цена 
(без пдв-
а) 

Укупна цена 
(без пдв-а) 

            

А НАППЈНИ НИСКПНАППНСКИ КАБЛПВСКИ ВПД  

            

1 Обележаваое трасе нискпнаппнскпг 
енергетскпг каблпвскпг впда пд места 
прикљушка у расклппнпм блпку мереоа 
(+OMM) дп главнпг расклппнпг (+RBPS) у 
пбјекту  

m 10     

            

2 Мащинскп прпсецаое и разбијаое 
ппстпјећег армиранп-бетпнскпг платпа 
дебљине цца 0,2m,  у щирини 0,4m, са 
враћаоем у првпбитнп стаое накпн 
пбављенпг ппсла.    
Обрашун пп дужнпм метру  
Наппмена: 
птпадни материјал се пдвпзи на градску 
деппнију 

m 10     

            

3 Искпп и затрпаваое, са набијаоем у 
слпјевима пд пп 0,2m рпва пппрешних 
димензија 0,8x0,4m (дуб.x щир.) у земљи 
2. и 3. категприје.  
Наппмена: 
Дубина се пднпси на кпнашну кпту терена. 
Пп заврщетку ппсла прилпжити извещтај 
п збијенпсти тла. 

m 10     

            

4 Набавка, исппрука и пплагаое PVC 
канализаципних  цеви Ø110mm за 
прплазе каблпвскпг впда  исппд бетпнскпг 
платпа, трптпара, за улазак у пбјекат и кпд 
укрщтаоа са другим ппдземним 
инсталацијама. 
Наппмена: 
у цев ппставити-увући P/Y 1,5mm2 
прпвпдник  ради каснијег евентуалнпг 
прпвлашеоа других впдпва. Кпмплет, 
ппдразумева се и упптреба фазпнских 

m 10     
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кпмада (3x(2xкпленп пд 45степени)) 

            

5 Набавка, исппрука и пплагаое  делпм у 
припремљени рпв, делпм крпз 
ппстављене PVC  цеви каблпвскпг впда 
типа PP00 4x16mm2 за напајаое пбјекта 
електришнпм енергијпм. Обрашун  пп 
дужнпм метру пплпженпг каблпвскпг 
впда.  
Наппмена: 
Впдити рашуна п прпписнпм змијаоу 
каблпвскпг впда. 

m 20     

            

6 Набавка, исппрука и ппстављаое 
каблпвских, бетпнских пзнака за 
регулисан терен: 

        

1. правац кпм. 1     

2. кривина на деснп кпм. 1     

3. кривина на левп кпм. 1     

4. крај цеви кпм. 2     

            

7 Набавка, исппрука и пплагаое PVC (бпја 
црвена; ппзпр енергетски кабел) 
уппзправајуће траке на дубини 0,2m пд 
кпнашне кпте терена. 

m 10     

            

8 Увлашеое у расклппне блпкпве и 
галванскп ппвезиваое наппјнпг 
каблпвскпг впда типа  PP00 4x16mm2 

паущ
ал 

1     

            

9 Набавка, исппрука и мпнтажа на ппшетку 
и сврщетку наппјнпг каблпвскпг впда 
натписне плпшице пд PVC-а димензије 
100x25mm, дебљине цца 1,5mm са сл. 
натписпм 
Наппмена: 
текст написати ћирилишним писмпм, а 
интернаципналне пзнаке латинишним. 
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1. "PP00 4x16mm2  
     наппјни каблпвски впд пд +OMM  дп  
+RBPS 

кпм. 1     

2. "PP00 4x16mm2 

      наппјни каблпвски впд пд +RBPS  дп 
+OMM 

кпм. 1     

            

10 Ситан неспецифициран материјал, рад,  
услуга 

паущ
ал 

1     

            

А Укупнп: наппјни нискпнаппнски 
каблпвски впд  

        

            

            

Б ППШТА ППТРПШОА, ЕЛЕКТРПМПТПРНИ ППГПН, УПРАВЉАОЕ, ПРПТИВПРПВАЛНА 
ЗАШТИТА 

            

Б1. +RBPS +P1 (дпвпднп ппље, ппшта 
пптрпшоа) 

        

            

1 Набавка, исппрука и мпнтажа расклппнпг 
блпка нискпг наппна, пзнаке +RBPS +P1.  
Кућищте: шелишни лим мин. дебљине 
1,5mm антикпрпзивнп защтићен. 
Степен механишке  защтите: IP66.  
Димензије: 1200x800x300mm (вxщxд),  
Брпј врата: једна  
Mпнтажна плпша: галванизпвани шелик, 
дебљина 2,5mm. 
Мпнтажа:  на метални рам. 
Увпд впдпва: са дпое стране расклппнпг 
блпка, 
Прпизвпђаш: Schrack, Himel,...или 
пдгпварајуће. 
Наппмена: 
уз расклппни блпк набавити и исппрушити 
стандарднп пакпваое пригиналне бпје 
ради ппправке пщтећене защтите, 
у прман се уграђује и галвански ппвезује 
следећа ппрема: 

кпм. 1     

            

2 растављаш са тппљивим псигурашима, 3p, 
1p (сл. Wohner AMBUS) 
Наппмена: 
неппхпднп впдити рашуна, приликпм 
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избпра ппреме, п распплпживпм 
прпстпру расклппнпг блпка 

1. gG 40А, 50kA, 500V.3p (ппмпћнп 
напајаое-агрегат) 

кпм. 1     

2 2. gG 25А, 50kA, 500V, 3p (ел. мптпрни 
ппгпн, ппщта  
    пптрпщоа, пренаппнска защтита, 
резерва) 

кпм. 4     

            

3 главна склппка искљушиваш: I,0, II; 
трппплна, мпнтажа на мпнтажну плпшу 
или DIN щину,  
дпдатна ппрема: 
Cu краткпсппјна щина, мпст, 
прпдужни ппгпн, сппљна рушица на 
вратима, 
ппмпћни кпнтакт 6А, 500V, SIRCO VM1 63A 
или пдгпварајуће 
(избпр напајаоа: мрежа, ппмпћнп 
напајаое, прпмена редпследа фаза) 

кoм. 2     

            

4 грeбeнaстa склoпкa:         

1. 4G10-66U (вплтметар) кoм. 1     

2. 4G40-10U (електрпмптпрни ппгпн, 
ппщта пптрпщоа) 

кoм. 2     

3. 4G16-52U (сппљнп ел. псветљеое) кoм. 1     

4. 4G16-90U (ел. псветљеое средои, 
гпрои и дпои нивп) 

кoм. 2     

5. 4G16-10U (дренажна пумпа) кoм. 1     

            

5 уградни инструмент:         

1.  вoлтмeтaр сa мeким гвoжђeм 0÷500V;  
(96x96mm) 

кoм. 1     

            

6 прeнaпoнскa зaщтитa (класа I за TNS 
развпдни систем, утишна, нaзивни, фaзни 
нaпoн 230VAC; oдвoднa мoћ ццa 50kA зa 
стaндaрдни тaлaс прeнaпoнa 
10/350μS;(OBO Bettermann или 
пдгпварајуће) 

кoм. 3     
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7 свeтиљкa сa флуoрeсцeнтнoм цeви цца 
11W/230V, 50Hz; IP20. Унутращое 
псветљеое расклппнпг блпка. Светиљка 
има уграђену сппствену склппку. 

кoм. 1     

            

8 нискптемпературни (макс.30÷50пC) грејаш 
за дпгреваое расклппнпг блпка: 
1~50Hz 230V, 45W (Schrack, Rittal или 
пдгпварајуће.). 
Наппмена: 
мпнтажа грејаша у дпоим зпнама 
расклппнпг блпка, 
термпстат се мпнтира у средопј зпни.  

кпм. 1     

            

9 сoбни тeрмoстaт 0-30oC (Schrack или 
пдгпварајуће) 

кoм. 1     

            

10 фптп релеј са фптп сензпрпм 230V, 50Hz, 
са релејним безнаппнским  кпнтактпм 
мин. 6А, 230V, кпмплет 

кпм. 1     

            

11 мини трппплни кoнтaктoр: 
електрпмагнет: 50Hz, 230V,  
енергетски кпнтакти: 6А, 440V. 
(сппљнп и унутращое ел. псветљеое) 

кoм. 3     

            

12 прикљушницe, PVC, IP55 (мпнтажа на 
ппгпднп местп, на или исппд расклппних 
блпкпва; дпгпвпр са надзпрним прганпм): 

        

1.  трпфазна, 400/230V, 16A (са супрптним 
редпследпм  
    фазних наппна; пзнака на ппклппцу) 

кoм. 2     

2.  мпнпфазна, 230V, 16A   кoм. 2     

12 3. трoфaзнa, индустриjскa, пeтoпoлнa  
63A, 400V ткзв.   
    UKO-UTO (мущкa, уградна, ппмпћнп 
напајаое-aгрeгaт) 

кoм. 1     

            

13 защтитни уређај диференцијалне струје; 
(Siemens, ABB, Schrack или пдгпварајуће): 

        

1. 25А/0,03A (шетвпрппплни; трпфазне 
прикљушнице, калплифер) 

кпм. 2     

2. 16А/0,5A (шетвпрппплни; ел. псветљеое 
дпои нивп) 

кпм. 1     

3. C16А/0,03A ( двппплни; аут. псигураш + 
струјна защтитна склппка (мпнпфазне 

кпм. 4     
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прикљушнице) 

            

14 аутoмaтски инстaлциoни прeкидaш 
(oсигурaш), (Минeл Бгд, Siemens, Schrack, 
Schneider или пдгпварајуће); 6kA 

        

1. С25A, 1p (напајаое +RBPS +P4) кoм. 1     

2. С16A, 3p (трпфазнa прикљушницa, 
400/230V, 16A) 

кoм. 1     

3. B16A, 1p (узета у пбзир и резерва) кoм. 16     

4. B16A, 3p (калплифер) кoм. 16     

5. B6A кoм. 7     

            

15 бакарнa сабирницa (PE, N) пљпснатпг 
прпфила  25x5mm (вxщ) ппстављенa дуж 
расклппнпг блпка на аралдитним 
пптппрним изплатприма (Ø50x50mm, 
M12mm).  

m 2x0,6= 
1,2 

    

            

16 детектпр асиметрије фазних наппна са 
релејним излазпм (један уклппни 
безнаппнски кпнтакт) тип  URU20301 
прпизвпђаша Schrack или пдгпварајуће . 

кoм. 1     

            

17 релеј за надзпр нивпа впде у дренажнпм 
базену и прпстприји пумпних агрегата 
(сигнализација ппплаве), са 
ппдещаваоем псетљивпсти и временскпг 
кащоеоа пд 0.5-10s, избпрпм 
минималнпг и/или максималнпг нивпа, 
називнпг наппна 250VAC, 50Hz, са једним 
преклппним кпнтактпм (1C/O), тип 
UR5L1021 прпизвпђаша Schrack или 
пдгпварајуће. 
Наппмена: 
кпмплет шине ппред релеја: 
-кпнтактна спнда (спнда за надзпр нивпа)  
тип UR5L90030 прпизвпђаша Schrack или 
пдгпварајуће , 
-нпсаш спнде за пришврщћеое на зид 
(пдгпварајући флах пд прпкрпнскпг 
шелика масе cca 2kg),  
-PVC инсталаципна кутија (цца 
250x250x100mm са увпдницама; 
минималнп IP65); 

кoм. 1     
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18 кпмпактни прекидаш (за мптпр дренажне 
пумпе) 400V, 50Hz, трппплни са 
ппдесивим термишким (It=0,6-1xIn) 
пкидашем. 
Впдити рашуна п складу  интервала 
ппдещаваоа струје и називне струје 
мптпра (In=4,1А, 1~230V 50Hz). 
Ппмпћни кпнтакт: 1NO 
(MERLIN GERIN, ABB, Siemens,  Schrack, 
Moeller или пдгпварајуће) 
Наппмена: 
приликпм кпнкретнпг щемираоа 
искпристити све енергетске кпнтакте 
(прекидати и L и N) 

кпм. 1     

            

19 једнпфазни релеј за надзпр наизменишне 
струје  тип UR5I1011 прпизвпђаша Schrack 
или пдгпварајуће . Називни наппн 
230VAC, називна струја 5А, један 
преклппни кпнтакт, мпнтажа на DIN щину. 
Наппмена:релеј служи за индикацију рада 
дренажне пумпе. Сигнал се пренпси у 
кпнтрплер. 

кпм. 1     

            

20 ппмпћни кпнтактпр: 
кпнтакти: 4NO, 6А, 250V, 50Hz 
електрпмагнет: 230V, 50Hz. 
(Schrack, Siemens, ABB, Тogami или 
пдгпварајуће) 
Наппмена: 
мултипликација кпнтаката релеја из 
претхпдне ппзиције 

кпм. 1     

            

21 набава, исппрука и мпнтажа редних-
струјни стезаљки са кпмплетним  
прибпрпм (крајои држаши, пдвпјне 
плпшице, DIN 30mm щина и сл.) 

        

    

1.VS дп 4mm2 (са ппружним стезаоем 
прпвпдника) 

кпм. 35     

2. VS дп 25mm2 (наппјни впд PP00 4x16) кпм. 4     
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22 ситан и не специфициран материјал и рад 
(пдгпварајући сппјни прпвпдници, 
каблпвски-сппјни прибпр, завртоеви, 
ппдлпщке, увпднице, редне стезаљке (са 
ппружним стезаоем прпвпдника), DIN 
30mm щина,  пертинаксна изплаципна 
плпша, PVC канали ткзв. ПОК канали, PVC 
изплаципна трака, натписне плпшице и 
сл...). 
Наппмена: 
енергетске струјне кругпве (псигураши пд 
25А) извпдити прпвпдницима 
минималнпг пресека 6mm2, а пстале 2,5 
пднпснп 1,5mm2.Дпгпвпр са надзпрним 
прганпм. 
прпвпдници се пбележавају:  
- свпјпм пзнакпм у складу са ел. щемпм, 
- адресама на ппшетку и сврщетку. 

паущ
ал 

1     

            

Б1. Укупнп:+RBPS +P1 (дпвпднп ппље, ппшта 
пптрпшоа) 

        

            

            

Б2. +RBPS +P2 (електрпмптпрни ппгпн)         

            

1 Набавка, исппрука и мпнтажа расклппнпг 
блпка нискпг наппна, пзнаке +RBPS +P2.  
Кућищте: шелишни лим мин. дебљине 
1,5mm антикпрпзивнп защтићен. 
Степен механишке  защтите: IP66.  
Брпј врата: једна 
Димензије: 1200x800x300mm (вxщxд),   
Дпдатни прибпр: мпнтажна плпша. 
Mпнтажна плпша: галванизпвани шелик, 
дебљина 2,5mm. 
Увпд впдпва: са дпое стране расклппнпг 
блпка, 
Прпизвпђаш: Schrack, Himel или  
пдгпварајуће... 
Наппмена: 
у прман се уграђује и галвански ппвезује 
следећа ппрема: 

кпм. 1     
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2 кпмпактни прекидаш (за мптпр) снаге, 
400V, 50Hz, трппплни са ппдесивим 
магнетним (Ik=6-10xIn) и термишким 
(It=0,6-1xIn) пкидашем. 
Впдити рашуна п складу  интервала 
ппдещаваоа струје и називне струје 
хидрпфпрскпг ппстрпјеоа ХПЗ-1 
(3x1,5kWn. meh.; In≈3x3,3A=9,9A≈10А). 
Ппмпћни кпнтакти: 3x NO+1NС, 
Наппнски пкидаш: 230V, 50Hz (за 
хаваријскп СТОП) 
(MERLIN GERIN, ABB, Siemens,  Schrack или 
пдгпварајуће.)  

кпм. 1     

            

3 кпмпактни прекидаш (за мптпр) снаге, 
400V, 50Hz, трппплни са ппдесивим 
магнетним (Ik=6-10xIn) и термишким 
(It=0,6-1xIn) пкидашем. 
Впдити рашуна п складу  интервала 
ппдещаваоа струје и називне струје 
хидрпфпрскпг ппстрпјеоа ХПЗ-2 
(3x2,2kWn. meh.; In≈3x5A=15A). 
Ппмпћни кпнтакти: 3x NO+1NС, 
Наппнски пкидаш: 230V, 50Hz (за 
хаваријскп СТОП) 
(MERLIN GERIN, ABB, Siemens,  Schrack или 
пдгпварајуће.)  

кпм. 1     

            

4 кпнтактпр за механишку снагу 
хидрпфпрскпг ппстрпјеоа Pmeh.=7kW 
(In=15A), AC3; 400V, 50Hz (ХПЗ-1, ХПЗ-
2)енергетски кпнтакти: 3NO, 25А, 50Hz, 
AC3,са једним ппмпћним уклппним  
кпнтактпм са стране.eлектрпмагнет: 50Hz 
230V.(Schrack, Siemens, ABB, Тogami или 
пдгпварајуће) 

кпм. 2     

            

5 ппмпћни натични кпнтакт за кпнтактпр из 
претхпдне ппзиције са два уклппна 
кпнтакта 2NO+0NC  (20)        

кпм. 2     
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6 струјни мерни трансфпрматпр (ппседује 
птвпр за примарни намптај) пренпснпг 
пднпса 50/5A, класе ташнпсти 3, привидне 
снаге 3VA ( 
 тип  TAR 1D, Schrack 
или пдгпварајуће). 
Наппмена: 
за лпкални приказ јашине ел. струје и 
пренпс ка кпнтрплеру; 
примарни нампт са два навпјка 
(50/5→25/5A) 

кпм. 2     

            

7 уградни инструмент:         

1. aмпeрмeтaр сa меким гвoжђeм; Imax=5 
A, скала I=25A,  
    класа ташнпсти 1,5; снага 1,5VA   
(72x72mm;  
    Schrack или пдгпварајуће.). 

кoм. 2     

            

8 грeбeнaстa склoпкa:         

1. 4G16-91U (дпзвпла за рад 
хидрпфпрскпг ппстрпјеоа) 

кoм. 2     

2. 4G16-90PK (PVC кућищте IP55; сервисна 
склппка за хи-дрпфпрскп ппстрпјеое) 

кoм. 2     

3. 4G16-86U (избпр радне кпмпре) кoм. 1     

            

9 тастер Φ22,5mm:         

1. равни,  црни  са два уклппна кпнтакта 
(20). (тест сигналних сијалица)  
   

кoм. 1     

9 2. пешуркасти са сампблпкадпм 
(хаваријскп стпп), црвени са шетири 
уклппна и два  исклппна кпнтакта  (42). 
Наппмена: 
кпнтакти су натишни 

кпм. 1     

            

10 трансфпрматпр за:         

1.кпмандни нaпoн и сигнализацију: 
230±5%/230V; 30VA   
   (-ТC1.1, -TC2.1, TC3.3) 

кoм. 3     

2.кпмандни нaпoн: 230±5%/24V; 30VA   
   (-TC3.1, -TC3.2, кпмпра 1 и 2, нивпстати) 

кoм. 2     
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11 ппмпћни кпнтактпр: 
кпнтакти: 4NO, 6А, 250V, 50Hz 
електрпмагнет: 230V, 50Hz. 
(Schrack, Р. Кпншар, Siemens, ABB, Тogami 
или пдгпварајуће) 

кпм. 9     

            

12 ппмпћни кпнтактпр: 
кпнтакти: 2NO+2NC (22), 6А, 250V, 50Hz 
електрпмагнет: 230V, 50Hz. 
(Schrack, Р. Кпншар, Siemens, ABB, Тogami 
или пдгпварајуће) 

кпм. 7     

            

13 ппмпћни кпнтактпр: 
кпнтакти: 4NO, 6А, 250V, 50Hz 
електрпмагнет: 24V, 50Hz. 
(Schrack, Р. Кпншар, Siemens, ABB, Тogami 
или пдгпварајуће.) 

кпм. 2     

            

14 ппмпћни кпнтактпр: 
кпнтакти: 2NO+2NC (22), 6А, 250V, 50Hz 
електрпмагнет: 24V, 50Hz. 
(Schrack, Р. Кпншар, Siemens, ABB, Тogami 
или пдгпварајуће.) 

кпм. 4     

            

15 ппмпћни натични кпнтакт за ппмпћнe 
кпнтактпрe из претхпдних ппзиција:       

        

1. 4NO (40, шетири уклппна кпнтакта) кпм. 1     

2. 4NC (04, шетири исклппна кпнтакта) кпм. 3     

3. 2NC (02, два исклппна кпнтакта) кпм. 1     

            

16 аутoмaтски инстaлциoни прeкидaш 
(oсигурaш), (Минeл Бгд, Siemens, Schrack, 
Schneider или пдгпварајуће); 6kA 

        

1. B6A, 1p (кпманда, сигнализација) кoм. 7     

2. B6A, 2p (секундар  кпмандних 
трансфпрматпра) 

кoм. 2     

            

17 индустријски мерни претвараш 
наизменишне струје у једнпсмерну: 
(IAC→IDC)(0÷5A→4÷20mA).  
 тип SCM 201 прпизвпђаша DECODE 
Бепград или пдгпварајуће 
 

кпм. 2     
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18 електрппрпвпдна спнда тип FEL-1 (Fenix, 
Нищ или пдгпварајуће).  
Наппмена: 
спнда се уграђује на усисни впд 
хидрпфпрскпг ппстрпјеоа на већ 
припремљен прикљушак, 
намена: защтита пд рада на сувп пумпних 
агрегата. 

кпм. 2     

            

19 релеј за надзпр присуства впде у усиснпм 
цевпвпду са ппдещаваоем псетљивпсти и 
временскпг кащоеоа пд 0.5-10s, називнпг 
наппна 250VAC, 50Hz, са једним 
преклппним кпнтактпм (1C/O), тип 
UR5L1021 прпизвпђаша Schrack или 
пдгпварајуће.    
Наппмена: 
релеји су надпградоа електрппрпвпдних 
спнди из претхпдне ппзиције 

кпм. 2     

            

20 сигнална светиљка; 230V, 50Hz, Ø22,5mm 
(светлећа лед дипда; тип:  RMQ Titan, 
Schrack или пдгпварајуће) 

        

1. бела (рад: дренажне пумпе)) кпм. 1     

2. црвена (недпзвпљена стаоа ппгпна) кпм. 11     

3. зелена (дпзвпла за рад) кпм. 2     

            

21 нискптемпературни (макс.30÷50пC) грејаш 
за дпгреваое расклппнпг блпка: 
1~50Hz 230V, 45W (Schrack, Rittal или 
пдгпварајуће). 
Наппмена: 
мпнтажа грејаша у дпоим зпнама 
расклппнпг блпка,  

кпм. 1     

            

22 сoбни тeрмoстaт 0-30oC (Schrack или 
пдгпварајуће) 

кoм. 1     

            

23 свeтиљкa сa флуoрeсцeнтнoм цeви 
11W/230V, 50Hz; IP20. Унутращое 
псветљеое расклппнпг блпка. Светиљка 
има уграђену сппствену склппку  

кoм. 1     
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24 бакарнa сабирницa (PE, N) пљпснатпг 
прпфила  25x5mm (вxщ) ппстављенa дуж 
расклппнпг блпка на аралдитним 
пптппрним изплатприма (Ø50x50mm, 
M12mm).  

m 1,8     

            

25 набава, исппрука и мпнтажа редних-
струјни стезаљки са ппружним стезаоем 
прпвпдника и кпмплетним псталим 
прибпрпм (крајои држаши, пдвпјне 
плпшице, DIN 30mm щина и сл.) 

        

1. VS дп 2,5mm2 (са ппружним стезаоем 
прпвпдника) 

кпм. 42     

            

26 ситан и не специфициран материјал и рад 
(пдгпварајући сппјни прпвпдници, 
каблпвски-сппјни прибпр, завртоеви, 
ппдлпщке, увпднице, редне стезаљке, DIN 
30mm щина,  пертинаксна изплаципна 
плпша, PVC канали ткзв. ПОК канали, PVC 
изплаципна трака, натписне плпшице и 
сл...). 
Наппмена: 
струјне кругпве извпдити прпвпдницима 
минималнпг пппрешнпг пресека: 4mm2 а 
пстале 2,5, пднпснп 1,5mm2. 
Наппмена: 
пресек прпвпдника и бпју изплације 
дпгпвприти са надзпрним прганпм. 
прпвпдници се пбележавају:  
- свпјпм пзнакпм у складу са ел. щемпм, 
- адресама на ппшетку и сврщетку. 

паущ
ал 

1     

            

Б2. Укупнп:+RBPS +P2 (електрпмптпрни 
ппгпн) 

        

            

            

Б3. +RBPS +P3, +P5, +P4 (управљаое)         
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1 Набавка, исппрука и мпнтажа расклппнпг 
блпка нискпг наппна, пзнаке +RBPS +P3. 
Кућищте: шелишни лим мин. дебљине 
1,5mm антикпрпзивнп защтићен.Степен 
механишке  защтите: IP66. Брпј врата: 
једнаДимензије: 1200x600x300mm 
(вxщxд),  Mпнтажна плпша: галванизпвани 
шелик, дебљина 2,5mm. Мпнтажа:  на 
метални рам.Увпд впдпва: са дпое стране 
расклппнпг блпка,Прпизвпђаш: тип WSM 
1206300 Schrack, Himel или пдгпварајуће. 
Наппмена:у прман се уграђује и галвански 
ппвезује следећа ппрема: 

кпм. 1     

            

2 нискптемпературни (макс.30÷50пC) грејаш 
за дпгреваое расклппнпг блпка: 
1~50Hz 230V, 45W (Schrack, Rittal или 
пдгпварајуће.) 
Наппмена: 
мпнтажа грејаша у дпоим зпнама 
расклппнпг блпка, 

кпм. 1     

            

3 сoбни тeрмoстaт 0-30oC (Schrack или 
пдгпварајуће) 

кoм. 1     

            

4 свeтиљкa сa флуoрeсцeнтнoм цeви цца 
11W/230V, 50Hz; IP20. Унутращое 
псветљеое расклппнпг блпка. Светиљка 
има уграђену сппствену склппку. 

кoм. 1     

            

5 сервисна мпнпфазна  прикљушница са 
защтитним кпнтактпм, 16А 230VAC, 
мпнтажа на DIN щину. 

кпм. 1     

            

6 аутoмaтски инстaлциoни прeкидaш 
(oсигурaш), (Минeл Бгд, Siemens, Schrack, 
Schneider или пдгпварајуће); 6kA 

        

1. C16A (пренаппнска защтита) кoм. 1     

2. B6A (напајаое, управљаое, 
сигнализација, резерва) 

кoм. 7     

            

7 тастер Φ22,5mm:         

1. равни,  црни  са једним радним-
уклппним кпнтактпм  
   (10). (прптивпрпвална защтита, ресет) 

кпм. 1     
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8 ппмпћни релеј: 
кпнтакт: 6A 250VAC, 
LED индикација; кпмплет са ппднпжјем;  
мпнтажа на DIN щину (Schrack, Omron или 
пдгпварајуће.) 

        

1. електрпмагнет: 24VDC, један преклппни 
кпнтакт  
   (дигитални излаз PLC-a, кумулативни 
прптпк). 
Наппмена: 
седам кпмада релеја су резерва 

кпм. 19     

            

9 Одвпдник пренаппна класе II, Un/Uc = 
230/250V , In=2,5kA, Imax=7kA, тип VF230 , 
OBO BETTERMAN или пдгпварајуће . 

кпм. 1     

            

10 пренаппнска защтита аналпгних улаза 
PLC-a (двппплна, називни наппн 24VDC, 
oдвoднa мoћ ццa 6kA зa стaндaрдни тaлaс 
прeнaпoнa 10/350μS, мпнтажа на DIN 
щину.(OBO Bettermann или пдгпварајуће) 
Наппмена:узета у пбзир и резерва 

кoм. 14     

            

11 пренаппнска защтита кпмуникаципнпг 
RS232 улаза PLC-a (OBO Bettermann тип: 
SD009V24/9 или пдгпварајуће) 

кoм. 1     

            

12 набавка, исппрука, уградоа и ппвезиваое 
у расклппнпм блпку, следеће електрпнске 
ппреме прпизвпд фирме "OMRON" или 
пдгпварајуће:  

        

1. исправљаш 230VAC/24VDC, 60W, тип 
S8VS- 06024 

кпм. 1     

2. наппјни мпдул CJ1W-PА202 кпм. 1     

3. CPU, тип CJ1M-CPU12 кпм. 1     

4. мпдул за 16 дигиталних улаза тип CJ1W-
ID211 

кпм. 3     

5. мпдул са 16 дигиталних излаза тип 
CJ1W-OD211 

кпм. 1     

6. мпдул, кпмуникаципна јединица тип 
CJ1W-SCU41 

кпм. 1     

7. мпдул, аналпгни улази тип CPU, тип 
CJ1W-AD081 

кпм. 2     
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8. прпграмабилни терминал за 
индустријске услпве експлпатације 
(влажнпст, вибрације,...), 24VDC, тип NS8 
(8") са пратећим сппјним впдпм ка 
кпнтрплеру и припадајућим кпнектприма. 

кпм. 1     

            

13 сензпр-трансмитер притиска са струјним 
излазпм 4÷20mA, наппна напајаоа 24VDC, 
грещка мереоа макс. 0,5% пд пшитане 
вреднпсти, IP67, прпцесни прикљушак 1/2" 
и ппсега притиска 0÷10bar-a.( тип MBS 
3000 Danfoss или пдгпварајуће ) 

кпм. 2     

            

14 сензпр-трансмитер притиска са струјним 
излазпм 4÷20mA, наппна напајаоа 24VDC, 
грещка мереоа макс. 0,5% пд пшитане 
вреднпсти, IP67, прпцесни прикљушак 1/2" 
и ппсега притиска 0÷10bar-a.( тип MBS 
3000 Danfoss или пдгпварајуће ) 
Наппмена: 
сензпр је резервни! 

кпм. 1     

            

15 гранишни механишки преспстат за защтиту 
пд превискпг притиска са једним 
преклппним кпнтактпм, прпцесним 
прикљушкпм 1/2" (неппхпдна редукција са 
3/8" на 1/2"), слишан типу RT 116 (1 дп 
10bar) прпизвпђаша Danfoss или 
пдгпварајуће .  

кпм. 2     

            

16 припрема, пжишаваое и пущтаое у рад са 
дефинисаним гранишним параметрима 
електрпмагнетнпг мераша прптпка са 
кумулативним (дигитални) и струјним 
излазпм 4÷20mA, наппна напајаоа 24VDC, 
за прикљушак на цев димензије и ппсега 
дефинисаних мащинским прпјектпм. Све 
за следећа мереоа прптпка: 

        

1. пптис пумпне станице пбјекта Р2 ка 
резервпару Р3 

кпм. 1     

2. пптис хидрпфпрскпг ппстпјеоа ХПЗ-1 ка 
кпнзуму 

кпм. 1     

3. пптис хидрпфпрскпг ппстпјеоа ХПЗ-2 ка 
кпнзуму 

кпм. 1     
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Наппмена:  
наведени мераши су специфицирани у 
мащинскпм делу прпјекта 
неппхпднп је ппстићи мин. IP66 

        

            

17 хидрпстатишка нивп спнда за кпнтинуалнп 
мереое нивпа впде у кпмпри резервпара 
(струјни сигнал 4÷20mA, двпжишна, 
дужина кабла 15m, ппсег 0÷10m. (тип 
LTU701 FLYGHT пдгпварајуће ). 

кпм. 2     

            

18 хидрпстатишка нивп спнда за кпнтинуалнп 
мереое нивпа впде у кпмпри резервпара 
(струјни сигнал 4÷20mA, двпжишна, 
дужина кабла 15m, ппсег 0÷10m. (тип 
LTU701 FLYGHT или пдгпварајуће ). 
Наппмена: 
спнда је резервна 

кпм. 1     

            

19 нивпстат (дискретни регулатпр нивпа 
питке впде) тип Flygt ENM-10 или 
пдгпварајуће, са преклппним кпнтактпм и 
13m кабла. 

кпм. 4     

            

20 нивпстат (дискретни регулатпр нивпа 
питке впде)  тип Flygt ENM-10, или 
пдгпварајуће  са преклппним кпнтактпм и 
13m кабла. 
Наппмена: 
нивпстат је резервни 

кпм. 1     

            

21 набавка, исппрука и мпнтажа тега масе 
цца 3kg израђенпг пд бетпна за пптребе 
фиксираоа нивпстата из претхпдне 
ппзиције (дпгпвпр са  надзпрним 
прганпм) 
                                                      

кпм. 2     

            

22 пластифицирана сајла ф4mm са прибпрпм 
за увезиваое. 

m 15     

            

23 чеп за смещтај дпкументације у 
расклппнпм блпку. 

кпм. 1     

            

24 набава, исппрука и мпнтажа редних-         
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струјни стезаљки са ппружним стезаоем 
прпвпдника и кпмплетним псталим 
прибпрпм (крајои држаши, пдвпјне 
плпшице, DIN 30mm щина и сл.) 

1. VS дп 2,5mm2 кпм. 50     

            

  Прптивпрпвална заштита (+P3)         

25 Набавка, исппрука и мпнтажа наппјне 
јединице - стабилисани исправљаш: 
230VAC/12VDC, 1000mA.   

кпм. 1     

            

26 тппљиви псигураш, цилиндришни, 
стакленп кућищте, 1000mA, 230VAC 
(сензпр, сирена, резерва) 

кпм. 5     

            

27 ппднпжје псигураша из претхпдне 
ппзиције. Мпнтажа на DIN щину (сензпр, 
сирена, резерва) 

кпм. 5     

            

28 Набавка, исппрука и мпнтажа са 
кпмплетним галванским ппвезиваоем 
инфрацрвенпг пасивнпг  сензпра ппкрета: 
степен защтите мин. IP55, напајаое 
12VDC, пптика Френелпвп спшивп 900, 
излаз: jeдан релејни безнаппнски 
преклппни   кпнтакт. 

кпм. 2     

            

29 Набавка, исппрука и мпнтажа са 
кпмплетним галванским ппвезиваоем 
алармне сирене  мин. 90db на 1m, 12VDC, 
мин. IP55 

кпм. 1     

            

30 Ситан и неспецифициран рад и материјал паущ
ал 

1     

            

  Расклппни блпк +RBPS +P5 сензпри 
нивпа) 

        

31 Набавка, исппрука и мпнтажа расклппнпг 
блпка (прикљушак свих сензпра нивпа) 
приближних димензија 400x400x200mm 
(вxщxд), израђен пд вруће преспванпг 
стаклпм пјашанпг пплиестера, у степену 
защтите IP66, прпизвпђаша Schrack или 
пдгпварајуће. Кпмплет са пластишнпм 
мпнтажнпм плпшпм и прибпрпм за 
пришврщћеое на зид. 

кпм. 1     
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Наппмена: 
у прман се уграђује и галвански ппвезује 
следећа ппрема: 

            

32 редна-струјна стезаљка са ппружним 
стезаоем прпвпдника и кпмплетним 
псталим прибпрпм (крајои држаши, 
пдвпјне плпшице, DIN 30mm щина и сл.) 

        

1. VS дп 2,5mm2 кпм. 21     

            

33 бакарнa сабирницa (PE) пљпснатпг 
прпфила  цца 20x3mm (вxщ) ппстављенa 
дуж расклппнпг блпка на аралдитним 
пптппрним изплатприма.  

m 0,3     

            

  Расклппни блпк пзнаке +RBPS +P4 (UPS)         

34 Набавка, исппрука и мпнтажа  на метални 
рам, исппд ппља +P3, расклппнпг блпка 
нискпг наппна, пзнаке +P4. Увпд каблпва:  
бпк расклппнпг блпка. 
Кућищте: вруће преспван стаклпм пјашан 
пплиестер. Степен механишке  защтите: 
IP66.  
Димензије: 500x1000x312mm (вxщxд),   
Дпдатни прибпр: мпнтажна плпша  
Мпнтажа:  на метални рам. 
Прпизвпђаш: Schrack, Himel или 
пдгпварајуће 
Наппмена: 
у прман се уграђује и галвански ппвезује 
следећа ппрема: 

кпм. 1     

            

35 грeбeнaстa склoпкa:         

1. 4G16-69U (избпр напајаоа: UPS, мрежа) кoм. 1     

            

36 уређај за непрекиднп напајаое 
управљашке, мерне и сигналне ппреме;  
улаз: 230V (+10%/-15%), 50Hz, 
излаз: 230VAC (±10%), 50Hz, цца 
1000VA/800W.(APC или пдгпварајуће).   

 кпм. 1     
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37 ппмпћни кпнтактпр (кпнтрпла присуства 
мрежнпг наппна): 
кпнтакти: 2NO и 2NC (22), 6А, 250V, 50Hz 
електрпмагнет: 230V, 50Hz. 
(Schrack, Р. Кпншар, Siemens, ABB, Тogami 
или пдгпварајуће.) 

кпм. 1     

            

38 набава, исппрука и мпнтажа редних-
струјни стезаљки са ппружним стезаоем 
прпвпдника и кпмплетним псталим 
прибпрпм (крајои држаши, пдвпјне 
плпшице, DIN 30mm щина и сл.) 

        

1. VS дп 2,5mm2 кпм. 10     

            

39 бакарнa сабирницa (PE) пљпснатпг 
прпфила  цца 20x3mm (вxщ) ппстављенa 
дуж расклппнпг блпка на аралдитним 
пптппрним изплатприма. Кпмплет  

m 0,3     

            

40 израда апликативнпг спфтвера (PLC, 
прпграмабилни терминал,...): 
-управљаое и надзпр свим параметрима 
на нивпу резервпара у складу са 
технплпгијпм рада пбјекта, 
-припрема сигнала за даљински пренпс ка 
пбјектима и пд пбјеката у технплпщкпм 
низу, 
-надзпр над ппщтим  сигналима пбјекта 
(прпвала, пптапаое, дренажна пумпа,...) и 
припрема за даљински пренпс.   

паущ
ал 

1     

            

41 Израда, исппрука и мпнтажа 
антикпрпзивнп защтићенпг шелишнпг рама 
за нпщеое расклппних блпкпва (+P1, +P2, 
+P3, +P4). Рам се израђује пд шелишних L 
прпфила   димензије 40x40x4mm или 
слишнп.  
Прпцеоена маса: 2,42kg/mx21m≈51kg 

кпм. 1     

            

42 Набавка, исппрука и мпнтажа, исппд 
расклппних блпкпва у прпстпру шелишнпг 
рама, мрежастпг нпсаша каблпва: 
материјал прпкрпнски шелик, жица 
Φ4,8mm, щирина 300mm, дужина 
2000mm. (OBO или пдгпварајуће) 

кпм. 1     
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43 ситан и не специфициран материјал и рад 
(пдгпварајући сппјни прпвпдници, 
каблпвски-сппјни прибпр, завртоеви, 
ппдлпщке, увпднице, редне стезаљке, DIN 
30mm щина,  пертинаксна изплаципна 
плпша, PVC канали ткзв. ПОК канали, PVC 
изплаципна трака, натписне плпшице, чеп 
за смещтај щема и сл...). 
Наппмена: 
струјне кругпве извпдити у складу са 
термишким напрезаоима, прпвпдницима 
минималнпг пппрешнпг пресека 2,5mm2, 
1,5mm2, 1mm2. 

паущ
ал 

1     

            

Б3. Укупнп: +RBPS +P3, +P5, +P4 (управљаое)         

            

            

Б Укупнп: електрпмптпрни ппгпн, ппшта 
пптрпшоа, управљаое, прптивпрпвална 
заштита 

        

            

            

В ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, КАБЛПВСКИ ВПДПВИ 

            

1 Набавка, исппрука и мпнтажа каблпвских 
PVC канала кпмплет са ппклппцима за 
нпщеое вище каблпва (тип OBO 
Bettermann или пдгпварајуће): axb 
(mmxmm), бпја бела.  

        

1. цца 100x60 m 20     

2. цца 60x40 m 50     

3. цца 20x20 m 50     

            

2 Набавка, исппрука, мпнтажа (у каблпвске 
канале из претхпдне ппзиције) и 
ппвезиваое каблпвске инсталације 
електрпмптпрнпг ппгпна и ппщте 
инсталације кпја се састпји из следећег: 

        

1. PP OO-Y 5x4 mm2  m 30     

2. PP OO-Y 5x1,5 mm2  m 50     

3. PP OO-Y 5x2,5 mm2  m 30     

4. PP OO-Y 3x1,5 mm2  m 200     

5. PP OO 10x1,5 mm2  m 30     

6. LiYCY 2x0,75 mm2  m 100     
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3 Набавка, исппрука и мпнтажа на зид са 
галванским ппвезиваоем флупресцентне  
светиљке 2x36W, кућищте и прпвидни 
ппклппац пд пастике, защтите IP 65, 
кпмплет са стартерима и флуп цевима ТВ.  

кпм. 15     

            

4 Набавка, исппрука и мпнтажа на зид са 
галванским ппвезиваоем прптивпанишне 
LED светиљке 2x8W, защтите IP 65 са 
аутпнпмијпм мин. 1 шас. 

кпм. 5     

            

5 Набавка, исппрука и мпнтажа са 
галванским ппвезиваоем светиљке за 
сппљну мпнтажу тип PIANO 2 (Minel-
Schreder, Бгд; IP66 или пдгпварајуће ) са 
кпмплетнпм пд 96  LED дипда и 
кпмплетним прибпрпм за мпнтажу на 
зид. 

кпм. 4     

            

6 Набавка, исппрука, мпнтажа са 
галванским ппвезиваоем мпнпфазне 
прикљушнице на зид за пптребе уређаја за 
пдвлаживаое прпстприје и калплифера: 
230V, 16A, PVC, IP55 

кoм. 3     

            

7 Галванскп прикљушеое нпвпг, кпмпактнпг 
хидрпфпрскпг ппстрпјеоа (наппјни и 
сигнални впд).  

паущ
ал 

2     

            

8 ситан и не специфициран материјал и рад 
(завртоеви, ппдлпщке, типе, PVC 
изплаципна трака, инсталаципне кутије, 
флексибилне пластифициране  металне 
цеви за механишку защтиту впдпва, 
перфприрана FeZn трака, силикпнски кит 
и сл...). 

паущ
ал 

1     

            

В Укупнп: електричне инсталације и 
каблпвски впдпви 

        

            

            

Г ИЗЈЕДНАЧЕОЕ ЕЛ. ППТЕНЦИЈАЛА ВЕЛИКИХ МЕТАЛНИХ МАСА ПБЈЕКТА 
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1 Набавка, исппрука и мпнтажа зупшасте 
ппдлпщке (М16 или сл.) и црвене фарбе 
за израду и пбележаваое  галванскпг 
сппја на великим металним масама (цеви, 
фазпнски кпмади, затвараши,...). 

кпм. 50     

            

2 Галванскп ппвезиваое великих металних 
маса са PE сабирницпм у расклппнпм 
блпку (P/Y16mm2). Кпмплет са каблпвским 
и мащинским радпм и прибпрпм. 
Наппмена: 
впд се ппставља у каблпвске канале, 
ппвезиваое у две ташке цевпвпда, 
диагпналнп. 

m 50     

            

3 ситан и не специфициран материјал и рад  паущ
ал 

1     

            

Г Укупнп: изједначеое ел. пптенцијала 
великих металних маса пбјекта 

        

            

            

Д ПСТАЛИ ТРПШКПВИ 

            

1 Функципналнп испитиваое рада 
кпмплетнпг пбјекта, пущтаое у рад.  

паущ
ал 

1     

            

2 Прибављаое свих правилникпм 
дефинисаних атеста, извещтаја п  
исправнпсти и усклађенпсти изведених 
радпва са важећпм закпнскпм 
регулативпм. Предаја дпкументације 
Инвеститпру 

паущ
ал 

1     

            

3 Дпвпђеое у првпбитнп технишки 
исправнп стаое евен-туалних, 
грађевинскп-занатских пщтећеоа на 
пбјекту насталих приликпм извпђеоа 
електрптехнишких радпва.  

паущ
ал 

1     

            

4 Пп заврщетку радпва Инвеститпру 
предати гепдетски снимак каблпвских 
впдпва у тлу са свим детаљима 
неппхпдним за каснију експлпатацију.  
Унпщеое у катастар. 

паущ
ал 

1     
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5 Израда и предаја Инвеститпру 
аутпризпванпг прпјекта изведенпг стаоа 
(ппщти деп, техн. ппис, алгпритам рада 
пбјекта са свим детаљима, щеме, 
предмер) и тп:                             
у фпрми CD-а у ACAD 2007 dwg фпрмату, у 
папирнпј фпрми у 5 тврдп укпришених 
примерака 

паущ
ал 

1     

            

Д Укупнп:  пстали трпшкпви:         

            

            

            

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

      

 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А  

      

Б. ЕЛЕКТРПТЕХНИЧКИ РАДПВИ     

      

  

А наппјни нискпнаппнски каблпвски впд    

Б електрпмптпрни ппгпн, ппшта пптрпшоа, управљаое, 
прптивпрпвална заштита 

  

В електричне инсталације и каблпвски впдпви   

Г изједначеое ел. пптенцијала великих металних маса пбјекта   

Д пстали трпшкпви   

  свега   Σ(А÷Д):   

Ђ Непредвиђени радпви дп 5% пд  Σ(А÷Д):   

  УКУПНП (Σ(А÷Ђ))(без ПДВ):   
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 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Извпђеое електрп и хидрпмашинских радпва на резервпару Р-3 са ппремаоем за пбјекте 
впдпснабдеваоа насеља Ппппвица, са набавкпм и уградопм материјала 

A
. 

МАШИНСКИ РАДПВИ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ      

Б. ЕЛЕКТРПТЕХНИЧКИ РАДПВИ        

 УКУПНО А+Б у дин без пдв-а:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

                                                М.П.                 _____________________________  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 11.-        

 
 

П О Т В Р Д А 

 

Назив наручиоца / 

инвеститора 

 

 

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

Овлашћено лице за 

заступање  

 

  

којом у складу са чланом 77. став 2. тачка 2. (2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/12) потврђујемо да нам је  

 

   ______________________________________________________________________  

(називи и седиште извођача) 

 

у периоду од _________. године до _________. године квалитетно и у року извршио испоруку и 

уградњу хидромашинске опреме за црпну и пумпну станице сличног типа која је  предмет јавне 

набавке (__________л/сек). 

 

Укупна вредност испоручене и уграђене хидромашинске опреме за црпне и пумпне станице 

__________  на основу Уговора / рачуна бр. ____________ од датума ___________  је износила 

______________ динара без ПДВ. 

 

Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у 

поступку јавне набавке Извођење електро и хидромашинских радова на резервоару Р-3 са 

опремањем за објекте водоснабдевања насеља Поповица, са набавком и уградњом 

материјала за потребе Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад (ј.н.в.в.бр. 24/13-С за коју 

је позив објављен на Порталу јавни набавки дана 24.10.2013. године и у друге сврхе се не 

може користити. 

 
Место:__________________  

Датум:__________________ 

 

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује, 

 

                                                                                    Наручилац/Инвеститор 

 

                                                                                    ____________________ 

                                                                          (име и презиме овлашћеног лица) 

 

                                                                                 ____________________ 

                                                                          (потпис и печат овлашћеног лица) 
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Број:________(наручиоца) 

Дана:_________ 

ОБРАЗАЦ  БР.12- 

 

 

 

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Којом се потврђује да је понуђач ____________________________________________   

(пун назив понуђача, адреса и седиште)  дана _______________ извршио увид и обишао 

место на којем ће се изводити електро и хидромашински радови на резервоару Р-3 

са опремањем за објекте водоснабдевања насеља Поповица, са набавком и 

уградњом материјала, јавна набавка број 24/13-С, и стекао увид у све информације 

које су неопходне за припрему понуде. 

 

Такође, понуђач изјављује да је упознат са свим условима извршења посла, и да они не 

могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 

 

 

Представник понуђача који је извршио обилазак:      Представник наручиоца: 

___________________________                     _______________________ 

         (име и презиме)       (име и презиме) 

   

______________________________                         _________________________________ 

  (потпис)                                                                                                     (потпис) 

                              М.П.     М.П. 

 


