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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ  

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РУШЕЊУ И ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА (П),  

ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЖАВАЊУ 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ У УЛИЦИ ХАЏИ ЂЕРИНОЈ У 

НОВОМ САДУ 

 

 

 

 

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – 

 

 

РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 41/18-С 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Предмет јавне набавке: извођење радова на рушењу и изградњи објекта (П), за 

привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на 

локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду 

Резервисана набавка за установе, организације, удружења или привреде субјекте 

за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са 

инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30% запослених (набавка од предузећа 

која упошљавају инвалидна лица у складу са Законом о професионалној 

рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Сл. гласник Републике 

Србије 36/2009 и 32/2013) 

2. Опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама: 

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 радова. 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.  

 

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.  

 

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.-, изузев обрасца 2.- и обрасца 8.- које попуњава, потписује и оверава сваки 

члан групе понуђача у своје име. 

 

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава 

понуђач, изузев обраcца 2.- које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје 

име. 

 

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

уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног 

отварања понуда.  
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3. ПАРТИЈЕ 

 

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

 

4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

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 радова на рушењу и изградњи објекта (П), за 

привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у 

улици Хаџи Ђериној у Новом Саду, Јавна набавка број 41/18-С НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

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

име и презиме овлашћеног лица за контакт.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести тачне називе и адресу свих чланова групе понуђача. 

 

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. Понуђач који је члан групе понуђача која подноси 

заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог понуђача. 

 

6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА 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 радова на рушењу и изградњи објекта 

(П), за привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на 

локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду – Јавна набавка број 41/18-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/допуњена после истека рока за 

подношење понуда. Уколико понуђач опозове или измени/допуни своју понуду по истеку 

рока за подношење понуда Наручилац је овлашћен да наплатити гаранцију за озбиљност 

понуде. 

 

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 11.10.2018. године до 

10,00 часова. 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, дана 11.10.2018. године са почетком у 10,30 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. 

 

8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ 

ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА) 

 

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

године пре објављивања позива за подношење понуда, 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 може 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 пре објављивања 

позива за подношење понуда.  

 

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 

9) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

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.   

 

9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може 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 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. 
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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, којим се међусобно и према 

наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке 

прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то: 

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

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 неограниченој, солидарној одговорности сваког члана, према Наручиоцу у 

складу са Законом.  

 

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

услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа 

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

испуњеност тих услова. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни 

сваки понуђач из групе понуђача. Сваки понуђач из групе мора бити из групације коју 

чине установе, организације, удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, 

професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине 

најмање 30% запослених. 

 

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 понуђачу 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.- и обрасца 8.- које попуњава, потписује и оверава сваки 

члан групе понуђача у своје име. 

 

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 

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 
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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 ког 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), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови 

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

 

Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач доставља и за 

подизвођача. Сваки понуђачев подизвођач мора бити из групације коју чине установе, 

организације, удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, 

професионалну рехабилитацију и запошљавање  лица са инвалидитетом, ако та лица чине 

најмање 30% запослених. 

 

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. 

 

12. 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. 
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Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова 

из чл. 75. 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 да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде 

 доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН предвиђених чланом 77.- 

ЗЈН и конкурсном документацијом 

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

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

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5. – Изјава понуђача о финансијској 

гаранцији 

 потписан и оверен Образац бр. 6.- Модел уговора  

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 7. – Образац трошкова припреме понуде 

(није обавезан) 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 8. – Изјава о независној понуди 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 9.- Потврда о обиласку локације (није 

обавезан) 

 обрасце и доказе у складу са тачком 10. овог упутства у случају да група понуђача 

подноси заједничку понуду, односно 11. ако понуђач подноси понуду са 

подизвођачем 

 предлог динамичког плана у складу са тачком 18. овог упутства 

 средства финансијског обезбеђења у складу са тачком 19. овог упутства 

 попуњене, потписане и оверене Техничке спецификације 

 за позицују у Предмеру радова H - ПАНЕЛИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ за позиције 

1,2, и 3 потребно је доставити атест о ватроотпорности предмером тражених 

панела од минимум 30 минута. 

 каталог,извод из каталога или техничке листове произвођача опреме коју нуди , а којим 

доказује техничке карактеристике понуђене опреме за позиције из Предмера радова 

Машинске инсталације на  позицијама  4.1. тачке 1,2 и 3; 4.2. тачке 1,2,10,11,13;4.3. 

тачке1,7,8,11,18 и 19; 4.4. тачке 1 и 2 

 

13. 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. 
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14. 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: „Појашњења за ЈН радова, бр. 41/18-

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 e mail: predrag.neric@vikns.rs радним данима (понедељак – петак) у 

времену од 07:00 до 15:00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног 

времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег 

радног дана.  

 

У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

 

Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева објавити одговор на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници. 

 

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

13-им начелним ставом Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки. 

 

15. ЦЕНА 

 

Цене у понуди изразити у динарима. 

 

Цену у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ-a. 

 

Цене морају бити јасно и читко уписане. 

 

У Обрасцу структуре цене исказати јединичне цене без ПДВ-а, укупне вредности за сваку 

ставку без ПДВ-а, укупне вредности по групама и подгрупама радова, укупну цену без 

ПДВ-а, укупну цену са ПДВ-ом, као и износ ПДВ-а.  

 

Понуђена цена мора у себи да садржи све зависне трошкове извођења предметних радова 

са набавком и уградњом материјала и закључења уговора, трошкове материјала, радне 

снаге, механизације и других елемената градње, који важе на тржишту у моменту давања 

понуде, 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 понуђача и др.  

 

Цена подразумева франко градилиште, размештено и монтирано.  
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Јединичне цене су фиксне.  

 

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 јединичних цена из понуде са 

посебно израженим обрачуном пореза на додату вредност у складу са Законом о порезу 

на додату вредност 

 

Примена валутне клаузуле није предвиђена. 

 

16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Наручилац дозвољава авансно плаћање у износу од максимално 50% од  понуђене цене. 

 

Плаћање ће бити извршено на следећи начин: 

- тражени проценат аванса од укупне вредности радова са обрачунатим  

припадајућим ПДВ-ом сходно одредбама Закона о ПДВ-у, плаћа се на основу 

пријема одговарајућег рачуна за авансно плаћање и неопозиве безусловне, без 

права на приговор, банкарске гаранције плативе на први позив, за повраћај аванса;  

- преостали неавансирани део укупне вредности радова плаћа се на основу 

испостављања привремених ситуација и/или окончане ситуације испостављене по 

извршеној примопредаји радова (Записник о примопредаји изведених радова без 

примедби). 

 

Понуда са већим авансом неће бити разматрана, већ ће бити одбијена. 

 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос.    
 

Плаћање ће се вршити у динарима на основу испостављених ситуација у динарима. 
 

Порез на додату вредност ће се обрачунавати у складу са Законом о порез на додату 

вредност Републике Србије. 

 

17. 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. 

 

Гарантни рок за уграђени материјал понуђач ће исказати у месецима и исти ће почети да 
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тече од дана извршене примопредаје тако што ће обе стране потписати Записник о 

примопредаји изведених радова, а исти не може бити краћи од 24 месеца. 

 

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, а исти 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, а исти не може бити дужи од 7 дана од момета пријема писаног захтева за 

отклањање недостатака упућеног од стране овлашћеног лица Наручиоца (укључујући и 

е маил). 

 

18.  РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Минимално прихватљив рок извођања радова износи 60 календарских дана, а 

максимално прихватљив рок извођења радова је 120 календарских дана од дана увођења 

понуђача у посао.  

 

Рок за увођење понуђача у посао је 30 дана од дана обостраног потписивања (закључења) 

Уговора, уз услов да Наручилац као инвеститор обезбеди сву неопходну документацију. 

 

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

понуђеном року извођењa предметних радова 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. 

 

19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

Понуђач је дужан да у понуди достави једну бланко соло меницу са пратећим 

меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих 

потписа, на име гаранције за озбиљност понуде, у висини од 10% вредности 

понуде, без ПДВ.  

 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. 

гласник РС бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17) Народне Банке Србије. Понуђач у понуди 

доставља потврду да су меница и менично овлашћење регистровани у Регистру меница 

и овлашћења. 

 

Меница је саставни део понуде. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива. 
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Меница за озбиљност понуде мора трајати најмање 90 дана од дана отварања понуда.  

 

Меница за озбиљност понуде ће бити наплаћена: 

 ако понуђач измени или опозове своју понуду коју је наручилац прихватио 

 ако понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од 

стране наручиоца као најповољнија, одбије да потпише уговор сходно условима 

из своје понуде, 

 ако понуђач не успе, или одбије да достави тражена средства финансијског 

предвиђена уговором. 

 

Понуђачима са којима није закључен уговор, вратиће се меница, одмах по закључењу 

уговора са изабраним понуђачем.  

 

Понуђач је дужан да у понуди достави и:  

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

понуђачу издати неопозиву, безусловну, без права на приговор и  плативу на први 

позив банкарску гаранцију за повраћај аванса, у висини од максимално 50% 

вредности понуде (вредности уговора) са обрачунатим  припадајућим  ПДВ-ом 

сходно одредбама Закона о ПДВ-у и са трајањем 30 дана дуже од истека свих 

обавеза извођача 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, без права на приговор и плативу на први 

позив банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% вредности 

понуде (вредности уговора), без пдв-а, са трајањем најмање 60 дана дужим од 

истека свих обавеза извођача за коначно извршење посла, а које треба да буде 

потписано и оверено од стране банке.  

 

Наведна писма/изјаве о намерама банке могу бити необавезујућа за банку. 

 

Понуђач у понуди доставља и Изјаву о финансијској гаранцији (Образац бр. 5.-). 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај аванса у року 

од 20 дана од закључења Уговора. Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за 

повраћај аванса у висини траженог износа аванса (максимално 50% понуђене цене – 

уговорене цене) са обрачунатим припадајућим ПДВ-ом сходно одредбама Закона о ПДВ-

у. 

 

Банкарскa гаранцијa за повраћај аванса мора бити неопозива, безусловна (без права на 

приговор) и платива на први писани позив, са трајањем 30 дана дуже од истека свих 

обавеза извођача за коначно извршење посла. 

 

У случају да понуђач не испуни своје уговорне обавезе и благовремено не оправда 

примљени аванс, а не изврши повраћај примљеног аванса, Наручилац ће наплатити 

приложену банкарску гаранцију без претходног обавештења понуђача. 
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Изабрани понуђач је у обавези, да најкасније у року од 20 дана од дана закључења 

Уговора,  Наручиоцу поднесе неопозиву, безусловну ,без права на приговор и на први 

позив плативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини 10% од 

вредности уговора, без пдв-а, са трајањем најмање 60 дана дужим од истека свих обавеза 

извођача за коначно извршење посла. 

 

Гаранцију ће Наручилац наплатити уколико понуђач/извођач неосновано одбије да 

изврши или прекине започете радове, који су му додељени по основу ове јавне набавке, 

као и другим случајевима одређеним Уговором. 

 

Изабрани понуђач је у обавези да одмах након потписивања Записника о 

примопредаји радова достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем у висини 

од 10% од вредности уговора без пдв-а за отклањање грешака у гарантном року, са роком 

важности најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока. Меница се држи у 

портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача у 

гарантном року, након чега се на писмени захтев враћа истом. Истовремено, предајом 

менице изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда оверену копију картона са 

депонованим потписима овлашћеног лица од стране пословне банке, овлашћење за 

Наручиоца да меницу може реализовати у складу са Уговором, као и потврду да су меница 

и менично овлашћење регистровани у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник 

РС бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17) Народне Банке Србије 

 

Меницу ће Наручилац наплатити уколико понуђач/извођач не извршава своје обавезе 

преузете Уговором у гарантном року. 

 

Средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или понуђача, 

али не и на подизвођача. 

 

Наручилац ће вратити средства финансијског обезбеђења дата у понуди, понуђачима са 

којима није закључен уговор, одмах по закључењу и ступања на снагу уговора са 

изабраним понуђачем. 

 

Средства финансијског обезбеђења дата у понуди ће бити враћена изабраном понуђача 

одмах након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске 

гаранције за повраћај аванса. 

 

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

Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране 

понуђача. 

 

20. 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 
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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. 

 

21. 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.  

 

22. МОГУЋНОСТ ОБИЛАСКА ЛОКАЦИЈЕ 

 

Наручилац ће омогућити заинтересованом лицу (потенцијалном понуђачу) које је 

преузело конкурсну документацију, обилазак локације ради сагледавања обима посла и 

припремања прихватљиве понуде, у складу са чланом 61. став 1. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Потенцијални понуђач може најмање два дана пре истека рока за подношење понуда, 

усменим или писаним путем (путем е маила) затражи заказивање обиласка локације ради 

сагледавања обима посла.  

 

У вези са наведеним представник понуђача се има обратити овлашћеном представнику 

Наручиоца, у радно време Наручиоца, од понедељка до петка, у времену од 07 до 15 

часова, Ружица Ћетковић, број телефона 063/561-183, е-маил: ruzica.cetkovic@vikns.rs, те 

у договору с њим заказати тачан термин обиласка. Позив / е-маил примљен после 

наведеног радног времена ће бити третиран као да је примљен  првог следећег радног 

дана код Наручиоца.  

 

Заказани термин обиласка може бити најраније први следећи радни дан у односу на дан 

када се потенцијални понуђач обратио конктакт особи Наручиоца. 

 

Договореном упознавању ће присуствовати представник Наручиоца и представник 

потенцијалног понуђача. Обилазак ће бити могуће организовати у радни дан (понедељак 

– петак) са терминима заказивања од 08 до 14 часова.  
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Потенцијални понуђачи који се упознају са објектима/локацијама у заказаном термину 

добиће потврду потписану од стране представника Наручиоца (Образац број 9.). 

Прилагање наведеног обрасца у понуди није обавезно. 

 

Пре вршења заказаног обиласка локације овлашћени представник понуђача мора 

овлашћеном представнику Наручиоца предати оригинал потврду о запослењу/радном 

ангажовању код понуђача издату на меморандуму понуђача, потписану и оверену од 

стране законског заступника понуђача у чије име ће извршити обилазак.  

 

Понуђач може да пошаље у обилазак највише два запослена/радно ангажована лица. 

 

Трошкове обиласка сноси понуђач.  

 

У случају да потенцијални понуђач не изврши обилазак локације сматраће се да има све 

информације које су потребне за сагледавање обима посла и припремање прихватљиве 

понуде.  

 

23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року 

од осам дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или 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 пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 

 

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. 

Закона о јавним набавкама. 

 

Лимит из став 1. члана 115. Закона се не односи на вишкове радова који су уговорени. 

 

Измене уговора ће бити могуће у сладу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама 

у делу уговореног рока извођења радова под условима одређеним Моделом уговора. 

 

У наведеним случајевима Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи 

податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту 

објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и 

Државној ревизорској институцији. 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

17 / 182 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр. 41/18-С отворени поступак  

  

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 означени као поверљиви. 

 

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 критеријума и рангирање понуде.  

 

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. 

 

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. 
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Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 

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

Уговор о јавној набавци. 

 

28. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ  

 

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона, 

Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег 

порекла и Упутством о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем 

пореклу добара у поступцима јавних набавки. 

 

29. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач 

 

30. ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

 

Понуђач је обавезан да пре увођења у посао осигура радове, материјал, инсталације и 

опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) 

са роком важења осигурања 30 дана дуже од предвиђеног рока извођења радова.  

 

Понуђач је такође дужан, да се о свом трошку, код првокласног осигуравајућег друштва, 

за све време извршења уговора, осигура и за случај проузроковања извршењем радова, 

повреде трећих лица, смрти трећих лица, оштећење имовине трећих лица и пропасти 

имовине трећих лица.  

 

31. 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 109. Закона. 

 

32. 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 може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 

има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права јн. 

бр. 41/18-С “. 
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Копију 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 садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

7) потпис подносиоца.  

 

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 и уколико је подносилац Захтева у складу са 

чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 

а Наручилац исте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 

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

подношење Захтева за заштиту права је десет дана од објављивања Одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  

 

Наручилац објављује Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема Захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 

 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења Захтева за 

заштиту права, при чему је тад дужан да у Обавештењу о поднетом захтеву за заштиту 

права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

 

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број 

рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 41-18-С, сврха: ЗЗП, 

ЈКП «Водовод и канализација», јн. бр. 41-18-С, корисник: буџет Републике Србије) 

уплати таксу и то: 

 уколико се Захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, 

садржина позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

20 / 182 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр. 41/18-С отворени поступак  

  

документације или друге радње Наручиоца предузете пре отварања понуда, такса 

износи 120.000,00 динара, обзиром да процењена вредност јавне набавке не 

прелази износ од 120.000.000,00 динара; 

 уколико се Захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете 

после истека рока за подношење понуда, изузев Одлуке о додели уговора о јавној 

набавци, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке и 

износи 120.000,00 динара; 

 уколико се Захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о јавној 

набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је 

додељен уговор, па уколико та цена не прелази 120.000.000,00 динара такса 

износи 120.000,00 динара, а ако та цена прелази 120.000.000,00 динара, такса 

износи 0,1% понуђене цене понуђача коме је додељен Уговор. 

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права 

у поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-

administrativne-takse.html  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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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 понуђену цену која је и 

најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова,  који 

не може бити краћи од 60, нити дужи од 120 календарских дана. Ако понуђачи имају исти 

и рок извођења радова биће изабрана понуда понуђача који је у понуди навео мањи износ 

аванса, а који максимално може бити 50%. Уколико је и тражени износ аванса исти, 

Наручилац ће изабрати као најповољнију понуду понуђача који је понуди дужи рок 

плаћања, који не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана. 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба.  

 

Наручилац ће писaним путем обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму 

када ће се одржати извлачење путем жреба.  

 

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, 

исти рок извођења радова, исти % аванса и исти рок плаћања. 

 

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 

што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 

те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.  

 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 

не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о спроведеном 

извлачењу путем жреба. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  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 надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица (УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица; Уколико уверење основног 

суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју 

је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којом се потврђује да понуђач /правно лице/ није осуђиван 

за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита); 

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 сe доставља уверење из казнене 

евиденције. 

(докази не старији од два месеца пре отварања 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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3.- 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 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)  

 

4.- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом и као доказ за правно лице 

потребно је доставити важећу дозволу за обављање делатности издату од министарства 

надлежног за послове запошљавања Републике Србије у складу са Законом о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 

 

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

 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2. и 4 Закона, што 

доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Доказ о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач доставља и за подизвођача. Сваки понуђачев 

подизвођач мора бити из групације коју чине установе, организације, удружења или 

привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање  лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30% запослених. 

 

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

услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним у овом одељку. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни 

сваки понуђач из групе понуђача. Сваки понуђач из групе мора бити из групације коју 

чине установе, организације, удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, 

професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине 

најмање 30% запослених. 

 

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 нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

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. 

Начин достављања доказа:   
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

24 / 182 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр. 41/18-С отворени поступак  

  

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 дужан 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. 

 

У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава право провере 

на основу релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач приказивао 

неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати 

неприхватљивом и биће одбијена. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 

 

                  Комисија за јавне набавке 

ЈКП “Водовод и канализација“ Н. Сад  
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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:     

 

6.- Бројеви телефона:           

 

7.- Пословна банка:      бр.рачуна:      

 

8.- 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. 

     

9.- Особа за контакт:           

 

10.- 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, 

14/15 и 68/15) 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 нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде у поступку јавне набавке велике вредности радова, 

број 41/18-С Наручиоца – ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. 

 

 

 
 

У ________________ дана 2018.г. 

 

 

 

 

М.П.              

 

                                                                                             Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА  

БР. ЈНВВ 41/18-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___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

-   тел/факс______________е-маил_______________ 
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На основу позива за подношење понуда за јавну набавку велике вредности радова - извођење 

радова на рушењу и изградњи објекта (П), за привремени боравак запослених на одржавању 

канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду, бр. јн 41/18-С, 

објављеног дана ________. године на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и 

на Порталу службених гласила РС и базе података дајемо понуду како следи: 

 

- Укупна понуђена цена износи ___________________ динара без пдв-а 

- Плаћање:  

 ____________% аванса што износи ___________________ динара са обрачунатим  

припадајућим  ПДВ-ом сходно одредбама Закона о ПДВ-у, плаћа се на основу пријема 

одговарајућег рачуна за авансно плаћање и неопозиве безусловне, без права на приговор, 

банкарске гаранције плативе на први позив, за повраћај аванса;  

 преостали неавансирани део укупне вредности радова плаћа се на основу испостављања 

привремених ситуација и/или окончане ситуације испостављене по извршеној 

примопредаји радова (Записник о примопредаји изведених радова без примедби). 

- Рок плаћања: _____________ дана 

- Начин плаћања: налог за пренос 

- Рок извођења радова: _______________ календарских дана рачунајући од дана увођења 

у посао  

- Гарантни рок за уграђени материјал _______ месеци рачунајући од дана потписивања 

Записника о примопредаји изведених радова  

- Гарантни рок изведене радове износи__________месеци рачунајући од дана потписивања 

Записника о примопредаји изведених радова   

- Рок за отклањање недостатака у гарантном року________ рачунајући момета пријема 

писаног захтева за отклањање недостатака упућеног од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

(укључујући и е маил) 

- Рок важења понуде: _________________ 

- 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 ПРЕДМЕРОМ РАДОВА 

 

 

PREDMER  RADOVA 

      

1.  GRAĐEVINSKI RADOVI     

      

A)    PRIPREMNI RADOVI     

R. broj Opis 
Jed. 

mere 
Količina 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 

Geodetsko obeležavanje objekta, 

izrada geodetskog snimka 

temelja i konstrukcije. Snimke 

predati nadzornom organu za 

predaju na CEOP. ukupno 1.00     

2 

Pažljivo rušenje objekta. 

Preduzeti sve mere za 

bezbednost radnika i susednih 

objekata. Upotrebljiv materijal 

očistiti  odvesti na lokaciju koju 

odredi investitor. Šut utovariti i 

odvesti na gradsku deponiju, a 

prostor očistiti. U cenu ulazi i 

demontaža elektro i drugih 

instalacija. Obračun po m2 bruto 

površine objekta. U svemu 

prema Projektu pripremnih 

radova- rušenja. m2 250.00     

A)   PRIPREMNI RADOVI         
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B)   ZEMLJANI RADOVI      

R. broj Opis 
Jed. 

mere 
Količina 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 

Mašinsko skidanje sloja 

konstrukcije platoa na delu gde 

će se graditi novi objekat. 

Debljina sloja koji se skida je 

cca 30cm a sastoji se od 

mešovitog materijala, tj.  betona, 

sabijenog šljunka i sl. Utovar i 

odnošenje šuta. Cenom 

obuhvatiti i mašinsko sečenje 

betona kako bi se kasnije 

obezbedio kvalitetan spoj starog 

i novog platoa. Obračun 

skinutog materijala u sraslom 

stanju. m³ 110.80     

2 

Izrada nanosne skele i uklanjanje 

svega što smeta izgradnji objekta 

(bez rušenja postojećih 

objekata). m' 84.00     

3 

Ručni iskop zemlje III 

kategorije. Obračun po stvarno 

iskopanoj količini zemlje 

mereno u sraslom stanju u 

temeljnoj jami. Utovar i 

odnošenje šuta na deponiju 

udaljenosti do 10 km. Prilikom 

iskopa voditi računa o 

postojećim inatalacijama struje i 

vode. m³ 50.83     

4 

Nabavka materijala, nasipanje i 

nabijanje sloja tucanika u 

debljini zbijenog sloja  od 30 

cm, ispod podne ploče, temeljnih 

greda i temelja samaca objekta. 

Nabijanje se vrši do zahtevane 

zbijenosti. Jedinačna cena 

obuhvata nabavku materijala i 

ispitivanje zbijenosti tampona. 

Obračun po m3 zbijenog sloja. m³ 108.00     

5 

Zatrpavanje i nasipanje oko 

temelja i temeljnih greda objekta 

peskom, u slojevima do 30 cm sa 

nabijanjem do potrebne m³ 14.14     
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zbijenosti. 

B)   ZEMLJANI RADOVI         

      

C)    BETONSKI  I  ARMIRANO BETONSKI  RADOVI   

R. broj 
Opis 

Jed. 

mere 
Količina 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 

Betoniranje temelja samaca 

gotovim betonom MB-30, uz 

dodatak aditiva za 

vodonepropusnost. Na delovima 

gde se temelji nalaze u blizini i 

iznad postojećih instalacija 

izvršiti njihovu zaštitu. m³ 2.00     

2 

Betoniranje temeljnih traka 

gotovim betonom MB-30, uz 

dodatak aditiva za 

vodonepropusnost. m³ 31.00     

3 

Nabavka materijala i izrada 

armirano betonske podne ploče 

d=12cm gotovim betonom MB-

30. m² 37.01     

4 

Nabavka materijala i izrada 

zaštitnog trotoara d=10cm i 

širine 120cm oko objekta od 

betona MB20. Betoniranje raditi 

u segmentima sa dilatacijama na 

cca 2,50m. Gotove površine 

isperdašiti i preći jež valjkom. m 97.00     

5 

Nabavka materijala i izrada AB 

stepenika  od betona MB20 uz 

objekat. m³ 3.90     

C)    BETONSKI  I  ARMIRANO BETONSKI  RADOVI     

      

 

NAPOMENA: svim prethodnim 

stavkama je obuhvaćena 

nabavka i  izrada, montaža i 

demontaža daščane oplate od 

24mm uz sva potrebna 

razupiranja i utezanja     
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D) ARMIRAČKI RADOVI     

1 

Nabavka i postavljanje glatke i 

rebraste armature B500B. 

Armaturu očistiti, iseći, saviti i 

ugraditi prema projektu i 

statičkim detaljima. Armaturu 

pre betoniranja mora da pregleda 

i pismenim putem odobri nadzor.         

  Obračun po kg armature. kg 900.00     

2 

Nabavka i postavljanje mrežaste 

armature MA 500/560. Armaturu 

očistiti, iseći, saviti i ugraditi 

prema projektu i statičkim 

detaljima. Armaturu pre 

betoniranja mora da pregleda i 

pismenim putem odobri nadzor.         

 Obračun po kg armature. kg 3,000.00     

D) 

UKUPNO ARMIRAČKI 

RADOVI         

      

E) BRAVARSKI RADOVI - KONSTRUKCIJA   

1 

Nabavka, transport, radionička 

izrada i montaža konstrukcije od 

čeličnih profila. Konstrukcija se 

sastoji iz primarnih nosača-

rešetki koje su preko anker ploča 

oslonjene na čelične stubove, i 

rožnjača-sekundarnih nosača 

koji su pozicionirani  između 

primarnih nosača. Mere proveriti 

na licu mesta. Spojeve i varove 

idealno izraditi, očistiti i obrusiti. 

Čeličnu konstrukciju ofarbati 3u 

1 bojom u nijansi po izboru 

investitora. U cenu ulaze i 

ankeri, zavrtnji, podloške, skela, 

kao i atestiranje konstrukcije i 

varova. Sve radove moraju vršiti 

atestirani varioci.   12,000.00     

  Obračun po kg čelika.         

E) 

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-

KONSTRUKCIJA:     

U slučaju potrebe da se izvrši zamena projektom predviđenih čeličnih profila neophodno je dokazati 

nosivost predloženih profila i tražiti saglasnost projektanta na sve izmene. 
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F)    IZOLATERSKI RADOVI    

R. broj 
Opis 

Jed. 

mere 
Količina 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 

Nabavka i izrada hidroizolacije 

od premaza bitulitom i sloja 

kondora d=4mm varenog po 

celoj površini. m² 324.00     

2 

Nabavka i postavljanje 

termoizolacije podne 

konstrukcije od sloja stirodura sa 

falcom  (ili adekvatno) d=50mm.  m² 324.00     

3 

Nabavka i postavljanje 

reflektujuće  folije namenjene za 

podno grejanje iznad 

termoizolacije.  m² 324.00     

F)    

UKUPNO IZOLETARSKI 

RADOVI:         

      
G)   BRAVARSKI   RADOVI - PROZORI I VRATA     

R. broj Opis 
Jed. 

mere 
Količina 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja ulaznih vrata 

dim 0.95+0.30m/2.10m. Vrata su 

od  Al profila bele boje sa 

termoprekidom.  Sve prema 

šemama bravarije. Boje bela. 

POZ 1 kom 1.00     

2 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja ulaznih vrata 

dim  0.90/2.10m. Vrata su od Al 

profila profila sa termoprekidom, 

boje bele. Sve prema šemama 

bravarije. POZ 2 kom 1.00     

3 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja ulaznih vrata 

dim  0.85+0.85/2.35m. Vrata su 

od Al profila sa termoprekidom, 

boje bele. Sve prema šemama 

bravarije. POZ 3 kom. 2.00     

4 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja unutrašnjih 

vrata dim  0.90/2.10m. Vrata su 

od šestokomornog PVCa, boje kom. 6.00     
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bele.  Sve prema šemama 

bravarije. POZ 4 

  Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja unutrašnjih 

vrata dim  0.90/2.10m. Vrata su 

od šestokomornog PVCa, boje 

bele.  Sve prema šemama 

bravarije. POZ 4a kom. 4.00     

5 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja unutrašnjih 

vrata dim  0.80/2.10m.  Vrata su 

od šestokomornog PVCa, boje 

bele.  Sve prema šemama 

bravarije. Poz   5 kom. 8.00     

6 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja unutrašnjih 

vrata dim  0.86/2.10m.  Vrata su 

od šestokomornog PVCa, boje 

bele.  Sve prema šemama 

bravarije. Poz   6 kom. 4.00     

7 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 60x60cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ I kom 6.00     

8 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 80x60cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ II kom. 1.00     

9 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 98x60cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ III kom. 2.00     

10 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 70x60cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama kom. 1.00     
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bravarije. POZ IV 

11 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 110x150cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ V kom. 10.00     

12 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 115x150cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ VI kom. 7.00     

13 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 125x150cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ VII kom. 1.00     

14 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 160x60cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ VIII kom. 5.00     

15 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 180x60cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ IX kom. 2.00     

16 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 140x60cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ X kom. 1.00     

  Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 84x140cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama kom. 1.00     
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bravarije. POZ XI 

G) 

BRAVARSKI  RADOVI 

UKUPNO :         

H)    

PANELI I LIMARSKI 

RADOVI     

R. broj 
Opis 

Jed. 

mere 
Količina 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 

Nabavka materijala, transport i 

ugradnja zidova objekta od 

fasadnih  termopanela širine 

100cm, vertikalno postavljeni. 

Paneli su od obostrano 

postavljenog plastificiranog 

pocinčanog čeličnog lima 

d=0,5mm i termoizolujuće pir 

ispune klase B1 min 

zapreminske težine 40kg/m3. 

Limovi sa spoljne strane mogu 

biti "V" profilacije, dok su sa 

unutrašnje strane"S" profilacije 

ili glatki.  Cenom obuhvatiti 

nabavku i montažu panela, 

zaptivanje horizontalnih i 

vertikalnih spojeva kao i sav 

potrošni materijal. Svi paneli 

imaju skriveno kačenje. U 

svamu prema preporuci 

prozvođača i Hasap standardu. 

Boja po izboru investitora. 

        

  d=100mm (spoljni zidovi) m² 326.12     

2 

Nabavka materijala, transport i 

ugradnja plafona objekta od 

termopanela širine 100cm. 

Paneli su od obostrano 

postavljenog plastificiranog 

pocinčanog čeličnog lima 

d=0,5mm i termoizolujuće  pir 

ispune klase B1 min 

zapreminske težine 40kg/m3. 

Limovi sa donje strane mogu biti 

"S"  profilacije ili glatki, dok su 

sa unutrašnje strane glatki.          
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Cenom obuhvatiti nabavku i 

montažu panela, zaptivanje 

horizontalnih i vertikalnih 

spojeva kao i sav potrošni 

materijal. Svi paneli imaju 

skriveno kačenje. U svemu 

prema preporuci prozvođača i 

Hasap standardu. Boja po izboru 

investitora. 

  d=60mm (plafon) m² 324.00     

3 

Nabavka materijala, transport i 

pokrivanje krova objekta 

krovnim TR termopanelima 

d=100mm, širine 100cm, od 

bojenog pocinčanog čeličnog 

lima d=0,5mm sa obe strane i 

termoizolujućom pir ispunom 

klase B1. U svemu prema 

preporuci prozvođača. Gornji 

trapezasti lim 37/250/0,4mm. 

Boja po izboru investitora. m² 340.00     

4 

Nabavka materijala izrada i 

postavljanje slemenjaka od  

ravnog bojenog pocinčanog 

čeličnog lima d=0,6mm, uz 

ukrajanje "češlja" prema profilu 

krovnog lima, a r.š. 60cm. Boja 

po izboru investitora. m´ 25.00     

5 

Nabavka materijala izrada i 

postavljanje čeone opšivke 

(kecelje) iza horizontalnog oluka 

od bojenog pocinčanog čeličnog 

lima d=0,55mm, a r.š. 60cm. 

Boja po izboru investitora. m´ 50.00     

6 

Nabavka materijala izrada i 

montaža opšivki od bojenog 

pocinčanog čeličnog lima 

d=0,55mm. Boja po izboru 

investitora. m² 101.70     

7 

Nabavka materijala izrada i 

montaža horizontalnog oluka od 

bojenog pocinčanog čeličnog m´ 50.00     
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lima KJG ili adekvatno rš 33cm. 

Boja po izboru investitora. 

8 

Nabavka materijala izrada i 

montaža vertikalnih oluka od 

bojenog pocinčanog čeličnog 

lima KJG, dimenzija ø125. Boja 

po izboru investitora. m´ 17.28     

H)    UKUPNO PANELI I LIMARSKI RADOVI:      
      

I) GIPSARSKI  RADOVI     
1 Izrada pregradnih 

suvomontažnih zidova toaleta 

kvaliteta Rigips ili adekvatno. 

Pregradni zid 75/125 mm sastoji 

se od metalne podkonstrukcije 

širine 75 mm i obostrane 

dvoslojne obloge od GK 

vlagootpornih ploča debljine 

12,5 mm. Ukupna debljina zida 

je 125 mm. Na horizontalne 

zidne profile UW 75 lepi se 

sistemska traka za zvučnu 

izolaciju, a oni se pričvršćuju za 

pod i plafon samourezujućim 

vijcima. Vertikalni zidni profili 

CW 75 umetnu se između UW 

profila na međusobnom 

rastojanju od 30 cm. Za zaštitu 

od požara, toplotnu i zvučnu 

izolaciju ugrađuje se mineralna 

vuna 60mm (kvalitet Isover  25 

kg/m³ ili adekvatno). Na 

mestima sučeljavanja gipsanih 

zidova i panela, potrebno je 

sastav ispuniti akrilnim 

silikonom. m2  63.41     
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2 Izrada pregradnih 

suvomontažnih zidova kvaliteta 

Rigips ili adekvatno. Pregradni 

zid 75/100 mm sastoji se od 

metalne potkonstrukcije širine 

75 mm i obostrane jednoslojne 

obloge od GK ploča debljine 

12,5 mm. Ukupna debljina zida 

je 100 mm. Na horizontalne 

zidne profile UW 75 lepi se 

sistemska traka za zvučnu 

izolaciju, a oni se pričvršćuju za 

pod i plafon samourezujućim 

vijcima. Vertikalni zidni profili 

CW 75 umetnu se između UW 

profila na međusobnom 

rastojanju od 30 cm. Za zaštitu 

od požara, toplotnu i zvučnu 

izolaciju ugrađuje se mineralna 

vuna 60mm (kvalitet Isover  25 

kg/m³ ili adekvatno). Spoljni 

uglovi se štite aluminijumskom 

ugaonom zaštitnom šinom ili 

Alux trakom. Spojevi ploča se 

ispunjavaju, bandažiraju trakom 

i gletuju pomoću mase za ispunu 

spojeva. Na mestima 

sučeljavanja gipsanih zidova i 

panela, potrebno je sastav 

ispuniti akrilnim silikonom.  m2  152.80     
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3 Izrada pregradnih 

suvomontažnih zidova kvaliteta 

Rigips ili adekvatno. Pregradni 

zid 75/100 mm sastoji se od 

metalne podkonstrukcije širine 

75 mm i jednostrane dvoslojne 

obloge od vlagootpornih GK 

ploča debljine 12,5 mm. Ukupna 

debljina zida je 112 mm. Na 

horizontalne zidne profile UW 

75 lepi se sistemska traka za 

zvučnu izolaciju, a oni se 

pričvršćuju za pod i plafon 

samourezujućim vijcima. 

Vertikalni zidni profili CW 75 

umetnu se između UW profila na 

međusobnom rastojanju od 30 

cm. Za zaštitu od požara, 

toplotnu i zvučnu izolaciju 

ugrađuje se mineralna vuna 

60mm (kvalitet Isover 25 kg/m³ 

ili adekvatno). Spoljni uglovi se 

štite aluminijumskom ugaonom 

zaštitnom šinom ili Alux trakom. 

Spojevi ploča se ispunjavaju, 

bandažiraju trakom i gletuju 

pomoću mase za ispunu spojeva. 

Na mestima sučeljavanja 

gipsanih zidova i panela, 

potrebno je sastav ispuniti 

akrilnim silikonom.  m2  43.55     
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  Izrada pregradnih 

suvomontažnih zidova toaleta 

kvaliteta Rigips ili adekvatno. 

Pregradni zid 75/125 mm sastoji 

se od metalne podkonstrukcije 

širine 75 mm i sa jedne strane 

zida je dvoslojne obloge od GK 

vlagootpornih ploča debljine 

12,5 mm. sa druge strane 

jednostruka obloga od GK ploča. 

Ukupna debljina zida je 112 mm. 

Na horizontalne zidne profile 

UW 75 lepi se sistemska traka za 

zvučnu izolaciju, a oni se 

pričvršćuju za pod i plafon 

samourezujućim vijcima. 

Vertikalni zidni profili CW 75 

umetnu se između UW profila na 

međusobnom rastojanju od 30 

cm. Za zaštitu od požara, 

toplotnu i zvučnu izolaciju 

ugrađuje se mineralna vuna 

60mm (kvalitet Isover  25 kg/m³ 

ili adekvatno). Na mestima 

sučeljavanja gipsanih zidova i 

panela, potrebno je sastav 

ispuniti akrilnim silikonom. m2  91.02     

4 Nabavka i ugradnja  Armstrong 

spuštenog plafona ili adekvatno. m2  323.18     

I) UKUPNO GIPSARSKI 

RADOVI: 
    

  
  

   

J)    KERAMIČARSKI RADOVI   

1 

Nabavka i postavljannje podne 

granitne keramike dimenzije i 

boje po izboru inverstitora, 

lepljenje vršiti lepkom 

predviđenim za podove sa 

podnim grejanjem. Lepljenje se 

vrši na košuljicu, fugovati fug 

masom ceresit ce 40 ili 

adekvatno. Na dilatacionim 

žljebovima izrezaanim u 

košuljici fugne popuniti m² 333.35     
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silikonom iste boje kao što je 

izabrana fuga masa.Obavezno 

slogom pločica ispoštovati 

dilataciju u košuljici. U cenu je 

uračunata al mat prelazna i 

protivklizna  lajsna na 

spoljašnjem stepeništu.  

2 

Nabavka i postavljannje zidne 

keramike dimenzije i boje po 

izboru inverstitora, lepljenjem 

ceresit lepkom cn11 ili 

adekvatno na zid, fugovati fug 

masom ceresit ce 40 ili 

adekvatno. U cenu je uračunata 

al mat lajsna za spoljašnje 

uglove (na zidovima i oko 

prozora i vrata).  Planirana visina 

postavljanja pločica je do 

plafona. m² 276.45     

3 

Postavljanje sokle visine 6cm 

Spoj sokle i podne keramike 

zaliti trakom silikone iste boje 

kao fuga masa. Na mestima gde 

se sokla postavlja na panel, 

lepljenje vršiti silikonom. m´ 161.00     

J)   
UKUPNO KERAMIČKI 

RADOVI: 
        

      

K) ZIDARSKI RADOVI    

1 

Nabavka materijala i zidanje 

pregradnih zidova debljine  

12cm, zidaju se YTONG 

pregradnim blokom u YTONG 

tankoslojnim malterom za 

zidanje uz obaveznu upotrebu 

YTONG alata. Pre nanošenja 

YTONG tankoslojnog maltera, 

pregradne blokove otprašiti 

vlažnom zidarskom četkom.  A 

sve prema uputstvima i detaljima 

proizvođača iz YTONG uputstva m² 61.30     
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za gradnju. 

2 

Nabavka materijala i tankoslojno 

malterisanje zidova zidanih 

YTONG blokom (zidovi na koje 

se ne postavljaju keramičke 

pločice). m² 12.60     

3 

Nabaka materijala i izrada 

cementne košuljice d=6cm. 

Predvideti sečenje košuljice u 

poljima približnih dimenzija 

4x4m. Košuljica je armirana 

armaturnom mrežom  MA Q 131 

koja služi za postavljanje cevi 

podnog grejanja i  fiber 

vlaknima. (MA se obračunava u 

armiračkim radovima).Aditiv za 

košuljicu koja ima podno 

grejanje se obračunava kroz 

mašinske radove. m² 314.00     

K) 

UKUPNO ZIDARSKI 

RADOVI:         

      

L)   MOLERSKO FARBARSKI RADOVI    

1 

Nabavka materijala i gletovanje 

unutrašnjih zidnih površina. U 

cenu je uračunat materijal i rad. m² 634.00     

2 

Nabavka materijala i bojenje 

unutarnjih zidnih površina 

poludisperzijom u beloj boji. 

Bojenje izvesti u dva sloja sa 

prethodnom pripremom zidova. m² 634.00     

L)   UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI:     
   

 
  

  
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI 

RADOVI       

A) PRIPREMNI RADOVI         

B) ZEMLJANI RADOVI    
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C) BETONSKI RADOVI         

D) ARMIRAČKI RADOVI         

E) 

BRAVARSKI RADOVI - 

KONSTRUKCIJA         

F) IZOLATERSKI RADOVI         

G) 

BRAVARSKI   RADOVI - 

PROZORI I VRATA         

H) PANELI I LIMARSKI RADOVI         

I) GIPSARSKI  RADOVI         

J) KERAMIČARSKI RADOVI         

K) ZIDARSKI RADOVI         

L) 

MOLERSKO FARBARSKI 

RADOVI         

 UKUPNO - GRAĐEVINSKI RADOVI:         

      

      

      
2       ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ      

      
Опрема - Главни разводни орман - ГРО 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 

Набавка и испорука кућишта 

разводног ормана оначеног гао 

GRO. Кућиште је израђено од 

два пута декапираног лима, 

бојено антикорозивном бојом 

и пластифицирани 

структурном бојом RAL 7035. 

Димензије разводног ормана 

су 1850x550x250. Орман је 

израђен у степену механичке 

заштите IP55. Уз орман се 

набавља и испоручује 

припадајућа задња метална 

монтажна плоча, бравица са 

кључем и метално постоље 

висине 50мм. 

ком. 1 
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Набавка и испорука трополног 

компактног прекидача снаге, 

са интегрисаном, подесивом 

термомагнетном окидачком 

јединицом. Трополни прекидач 

је за називнсу струју 100А, 

прекидне моћи 150кА, тип 

MC210331 произвођача 

Schrack или одговарајући.  

ком. 1 

    

Набавка и испорука тунел 

клемни за прикључење 

проводника до 185mm2 на 

компактни прекидач снаге 

величине MC2, тип MC291457, 

произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 3 

    

Набавка и испорука 

четворополног одводника 

пренапона, класе B/C, називне 

одводне струје 25kA, за трајни 

наизменични напон 275V, 

монтажа на DIN шину, за TN-S 

систем мреже, тип IS211340, 

произвођача Schrack, или 

одговарајући 

ком. 1 

    

Набавка и испорука 

четворополног заштитног 

уређаја диференцијалне 

струје, 40А/300mA осетљивог 

на наизменичне струје, 

називне прекидне моћи 10кА, 

тип BC004130 произвођача 

Schrack или одговарајући 

ком. 1 

    

Набавка и испорука двополне 

FI заштитне склопке, за 

називнсу струју 25А, струју 

грешке 100mA, називне 

прекидне моћи 10kA, тип 

BC002210 произвођача Schrack 

или одговарајући 

ком. 2 
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Набавка и испорука трополног 

помоћног контактора за 

монтажу на DIN шину, 

опремљен шпулном за радни 

напон 230VAC. Контакти 

контактора су предвиђени за 

ране струје од 10А у AC1 

режиму и 9А у AC3 режиму, 

тип LA100913, произвођача 

Schrack или одговарајући  

ком. 1 

    

  

Набавка и испорука 

бистабилног (импулсног) 

релеа, за монтажу на DIN 

шину, опремљен шпулном за 

радни напон 230VAC, и једним 

1NO контактом за трајну 

струју 16А, тип LQ611230, 

произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 4 

    

Набавка и испорука трополног 

растављача величине 00 

(160А) за монтажу на задњу 

монтажну плочу, тип 

SI331990, произвођача Schrack 

или одговарајући 

ком. 2 

    

Набавка и испорука 

нисконапонског 

високоучинског осигурача 

величине 00 (до 160А) , 

називне струје 63А, прекидне 

моћи 100кА 

ком. 6 

    

Набавка и испорука склопа за 

ручну дојаву пожара са релеом 

ПР59 и  прекидачем 4Г10-51-

У, за монтажу на DIN шину,  

ком. 1 

    

Набавка и испорука трополног 

аутоматског инсталационог 

прекидача, за монтажу на DIN 

шину, називне струје 25А, 

прекидне моћи 10кА према 

IEC/EN 60898, карактеристике 

исклопа "B". 

ком. 1 
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Набавка и испорука трополног 

аутоматског инсталационог 

прекидача, за монтажу на DIN 

шину, називне струје 16А, 

прекидне моћи 10кА према 

IEC/EN 60898, карактеристике 

исклопа "B". 

ком. 2 

    

Набавка и испорука трополног 

аутоматског инсталационог 

прекидача, за монтажу на DIN 

шину, називне струје 2А, 

прекидне моћи 10кА према 

IEC/EN 60898, карактеристике 

исклопа "B". 

ком. 1 

    

Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 16А, прекидне 

моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

"B". 

ком. 18 

    

Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 10А, прекидне 

моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

"B". 

ком. 10 

    

Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 6А, прекидне 

моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

"B". 

ком. 4 

    

Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 2А, прекидне 

моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

ком. 2 
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"B". 

Набавка и испорука сигналне 

LED светиљке, ф22mm, 

монтажа на врата ормана, 

зелене боје, за радни напон 

230VAC. 

ком. 3 

    

Набавка и испорука 

четворополног разводног 

блока за максималну струју 

125А, тип IKB04035 

произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 1 

    

      
 

     

  

Набавка и испорука 

четворополног разводног 

блока за максималну струју 

80А, тип IKB04016 

произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 2 

    

Набавка и испорука редне 

стезаљке, за монтажу на ДИН 

шину, за пресек проводника до 

4мм2, тамно сиве боје, тип 

IP324311, произвођача Schrack 

или одговарјући 

ком. 45 

    

Набавка и испорука редне 

стезаљке, за монтажу на ДИН 

шину, за пресек проводника до 

4мм2, плаве боје, тип 

IP3057665, произвођача 

Schrack или одговарјући 

ком. 2 

    

Набавка и испорука N и PE 

сабирница са припадајућим 

носачима за монтажу на DIN 

шину.  

компл. 1 

    

Набавка и испорука потпорног 

изолатора М8x40, женски за 

монтажу бакарног флаха 

30x5мм за PEN, PE и N 

сабирницу.  

ком. 4 
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Набавка и испорука небојеног 

бакарног флаха димензија 

30x5 јединичне дужине 60cm.  

ком. 2 

    

Набавка и испорука 

надградних монофазних 

прикључница са поклопцем 

230VAC/16А 

ком. 1 

    

Набавка и испорука 

надградних трофазних 

прикључница са поклопцем 

400VAC/16А 

ком. 1 

    

Остали не специфицирани 

монтажни материјал, као што 

су Пг уводници, ПОК канали, 

ДИН шине, финожични 

проводници, везице, обележне 

плочице и др. За реализацију 

ове ставке потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

обрачунава овом позицијом 

компл. 1 

    

            
 

     
Опрема - разводни орман грејања и климатизације РО-ХВАЦ 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 Набавка и испорука кућишта 

разводног ормана оначеног гао 

RO-HVAC. Кућиште је 

израђено од два пута 

декапираног лима, бојено 

антикорозивном бојом и 

пластифицирани структурном 

бојом RAL 7035. Димензије 

разводног ормана су 

1850x550x250. Орман је 

израђен у степену механичке 

заштите IP55. Уз орман се 

набавља и испоручује 

припадајућа задња метална 

монтажна плоча, бравица са 

ком. 1 
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кључем и метално постоље 

висине 50мм. 

Набавка и испорука трополног 

компактног прекидача снаге, 

са интегрисаном, подесивом 

термомагнетном окидачком 

јединицом. Трополни прекидач 

је за називнсу струју 63А, 

прекидне моћи 150кА, тип 

MC210331 произвођача 

Schrack или одговарајући.  

ком. 1 

    

Набавка и испорука тунел 

клемни за прикључење 

проводника до 50mm2 на 

компактни прекидач снаге 

величине MC2, тип MC291457, 

произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 3 

    

Набавка и испорука 

четворополног одводника 

пренапона, класе B/C, називне 

одводне струје 25kA, за трајни 

наизменични напон 275V, 

монтажа на DIN шину, за TN-S 

систем мреже, тип IS211340, 

произвођача Schrack, или 

одговарајући 

ком. 1 

    

Набавка и испорука трополног 

растављача величине 00 

(160А) за монтажу на задњу 

монтажну плочу, тип 

SI331990, произвођача Schrack 

или одговарајући 

ком. 1 

    

Набавка и испорука 

нисконапонског 

високоучинског осигурача 

величине 00 (до 160А) , 

називне струје 63А, прекидне 

ком. 3 
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моћи 100кА 

Набавка и испорука трополног 

аутоматског инсталационог 

прекидача, за монтажу на DIN 

шину, називне струје 25А, 

прекидне моћи 10кА према 

IEC/EN 60898, карактеристике 

сиклопа "C". 

ком. 1 

    

  

Набавка и испорука трополног 

аутоматског инсталационог 

прекидача, за монтажу на DIN 

шину, називне струје 16А, 

прекидне моћи 10кА према 

IEC/EN 60898, карактеристике 

сиклопа "C". 

ком. 2 

    

Набавка и испорука трополног 

аутоматског инсталационог 

прекидача, за монтажу на DIN 

шину, називне струје 2А, 

прекидне моћи 10кА према 

IEC/EN 60898, карактеристике 

сиклопа "B". 

ком. 1 

    

Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 16А, прекидне 

моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

"C". 

ком. 1 

    

Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 16А, прекидне 

моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

"B". 

ком. 1 

    

Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 10А, прекидне 

ком. 2 
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моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

"B". 

Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 6А, прекидне 

моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

"B". 

ком. 1 

    

Набавка и испорука трополног 

контактора за монтажу на DIN 

шину, опремљен шпулном за 

радни напон 230VAC и 

бистабилним релеом за пумпу 

грејања. Контакти контактора 

су предвиђени за ране струје 

од 10А у AC1 режиму и 9А у 

AC3 режиму, тип LA100913, 

произвођача Schrack или 

одговарајући  

ком. 1 

    

Набавка и испорука гребенасте 

склопке 4Г10-90 за радни 

напон 230VAC.  

ком. 1 

    

Набавка и испорука сигналне 

LED светиљке, ф22mm, 

монтажа на врата ормана, 

зелене боје, за радни напон 

230VAC. 

ком. 3 

    

Набавка и испорука 

четворополног разводног 

блока за максималну струју 

63А, тип IKB04016 

произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 1 

    

Набавка и испорука редне 

стезаљке, за монтажу на ДИН 

шину, за пресек проводника до 

4мм2, тамно сиве боје, тип 

IP324311, произвођача Schrack 

или одговарјући 

ком. 10 

    

Набавка и испорука N и PE 

сабирница са припадајућим 
компл. 1 
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носачима за монтажу на DIN 

шину.  

Набавка и испорука потпорног 

изолатора М8x40, женски за 

монтажу бакарног флаха 

30x5мм за PEN, PE и N 

сабирницу.  

ком. 4 

    

Набавка и испорука небојеног 

бакарног флаха димензија 

30x5 јединичне дужине 60cm.  

ком. 2 

    

Набавка и испорука 

надградних монофазних 

прикључница са поклопцем 

230VAC/16А 

ком. 1 

    

Набавка и испорука 

надградних трофазних 

прикључница са поклопцем 

400VAC/16А 

ком. 1 

    

  

Остали не специфицирани 

монтажни материјал, као што 

су Пг уводници, ПОК канали, 

ДИН шине, везице, обележне 

плочице и др. За реализацију 

ове ставке потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

подводи под ову позицију 

компл. 1 
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Опрема за спољашње инсталације     

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 

Набавка материјала и израда 

квадратног шахта зиданјем 

пуном опеком у цементном 

малтеру. Шахт се изнутра 

малтерише цементним 

малтером. Унутрашње 

димензије шахта су  80x80cm, 

дубина око 1,5m са дебљином 

зида 12cm. Шахт се фундира 

на бетонску плочу квадратне 

основе 1.2×1.2m дебљине 

15cm, MB30. Плоча је 

фундирана на тампону од 

шљунка дебљине 10cm. 

Уградити ливено гвоздени 

поклопац за шахт за тешки 

саобраћај заједно са рамом. 

Рам поклопца се поставља на 

оплату и бетонира заједно са 

плочом. Ценом позиције је 

обухваћена сва потребна 

оплата са монтажом и 

демонтажом, постављање и 

уградња арматуре, допунски 

ископ земље, зидање и 

бетонирање, планирање дна 

рова и затрпавање око шахта.  

Обрачун се врши по изведеном 

шахту. 

ком. 3 

    

2 

Набавка и испорука тврдих 

PVC цеви димензија 

110x3,2мм, црвене боје, тип 

11400011 произвођача Пештан 

или одговарајуће. Цеви су 

јединичне дужине 6м. 

Обрачунато по комаду  

испоручених цеви 

ком. 8 

    

3 

Набавка и испорука 

коругованих ХДПЕ цеви за 

заштиту каблова. Цеви морају 

бити савитљиве - у форми 

бужир цеви. Номинални 

м 12 
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пречник цеви износи 110мм, 

тип 10900322 произвођача 

Пештан или одговарајући. 

Обрачунато по метру 

набављене и испоручене 

заштитне цеви 

4 

Набавка и испорука 

електроенергетског 1kV кабла, 

типа PP00 -YA 4x150mm2. 

м 25 

    

5 

Набавка и испорука 

нисконапонских 

високоучинских осигурача 

величине 2 (до 400А), називне 

струје 125А, прекидне моћи 

100кА. 

ком. 3 

    

6 

Набавка и испорука 

нисконапонских 

високоучинских осигурача (до 

250А), називне струје 100А, 

прекидне моћи 100кА. 

ком. 3 

    

7 
Набавка и испорука и уградња 

КПК ЕВ-1П 
ком. 1 

    

8 

Набавка и испорука 

мултимодног оптичког кабла 

типа  INTERNAL/EXTERNAL, 

62.5/125, TB, RR, LSZH, 8 

CORE 

м 30 

    

9 
Набавка и испорука Stojeci 

Rack Orman 21U/19" 
ком. 1 

    

  

Path panel 19" 24 porta 

modularni Cat6 
ком. 

3 

    

  RJ45 moduli  Cat6 ком. 72     

  

Fiber patch panel 19" 12 slotova 

za duplex  SC konektore 
ком. 

1 

    

  

SC duplex Adapter za Fiber path 

panel 
ком. 

3 

    

  pigtail simplex multi mode SC ком. 6     

  patch kabl 0.5m cat 6 ком. 72     

  

path kabl SC-LC duplex 

mutimode 
ком. 

3 

    

  

rack monunt 19" produžni kabl 

sa 6 šuko utičnica 
ком. 

1 

    

    кпл 1     
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10 

Набавка и испорука завршне 

оптичке кутије за прихват 

максимално 8 мултимодних 

оптичких влакана са свим 

типовима конектора. ЗОК је 

предвиђена да се монтира на 

зид, али се може монтирати и 

у РЕК орман. 

ком. 1 

    

11 

Остали не специфицирани 

монтажни материјал, као што 

су вијци и матице, шелне, 

везице, обележне плочице, 

оптички конектори и др. За 

реализацију ове ставке 

потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

подводи под ову позицију 

компл. 1 

    

            
 

     
Опрема за унутрашње инсталације 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 

Набавка и испорука 

перфорираних кабловских 

регала израђенох од 

поцинкованог лима, са 

системом за брзо спајање чиме 

се обезбеђује изједначавање 

потенцијала металне 

конструкције без додатних 

елемената. Сви набављени и 

испоручени кабловски регали 

морају бити адекватних 

димензија.  

    

    

ширина регала 200мм; ком. 8     

ширина регала 100мм; ком. 18     

ширина регала 50мм; ком. 10     

2 
Набавка и испорука следећих 

монтажних елемената 
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универзалног система 

монтаже: 

Плафонски носач за качење 

навојне шипке, тип DB FT Obo 

Bettermann или одговарајући 

ком. 60 

    

Навојна шипка, галвански 

поцинкована, према DIN 976, 

М8/1000 

ком. 50 

    

Средишњи носач за носаче 

каблова бочне висине 60мм, за 

ширину регала 100мм, тип 

MAH 60 100 FS, произвођача 

Obo Bettermann или 

одговарајући 

ком. 40 

    

Средишњи носач за носаче 

каблова бочне висине 60мм, за 

ширину регала 200мм, тип 

MAH 60 200 FS, произвођача 

Obo Bettermann или 

одговарајући 

ком. 25 

    

Остали монтажни материјал, 

као што су вијци, навртке, 

подлошке и др. 

компл. 1 

    

3 

Набавка и испорука 

електроенергетских каблова 

ниског напона: 

    

    

N2XH-J 5x16mm2 m 10     

N2XH-J 5x6mm2 m 10     

N2XH-J 5x2,5mm2 m 30     

N2XH-J 3x2,5mm2 m 450     

N2XH-J 3x1,5mm2 m 420     

4 

Набавка и испорука сигналних 

и телекомуникационих  

каблова: 

    

    

Cat. 6 U/FTP - 300MHz, 

4x2xAWG-23, LS0H, плави 
м 450 

    

Jh(st)h 2x2x0,8mm м 200     

5 

Набавка и испорука крутих, 

самогасивих, инстлационих 

цеви. Цеви су јединичне 

дужине 3м: 

    

    

М16 - за сигналне каблове ком. 10     

М25 - за електроенергетске 

каблове 
ком. 30 
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6 

Набавка и испорука комплет 

држача инсталационих цеви. 

По цеви се набавља и 

испоручује 6 држача: 

    

    

М16 ком. 60     

М25 ком. 180     

7 

Набавка и испорука 

надградних трофазних 

инсталационих прикључница 

400VAC/16А, са поклопцем 

ком. 1 

    

8 

Набавка и испорука 

надградних монофазних 

инсталационих прикључница 

250VAC/16А, са поклопцем 

ком. 6 

    

9 

Набавка и испорука 

надградних монофазних 

дуплих хоризонталних 

инсталационих прикључница 

250VAC/16А, са поклопцем 

ком. 18 

    

10 

Набавка и испорука магнетног 

контакта са припадајућим 

релеом тип SM206W/WS-34, 

произвођача Western Security 

или осговарајући. Магнетни 

контакт треба да буде за 

називну струју 6А 

ком. 1 

    

11 

Набавка и испорука двоплних 

инсталационих надградних 

склопки за осветљење. 

ком. 6 

    

12 

Набавка и испорука 

једнополних инсталационих 

надградних склопки за 

осветљење. 

ком. 10 

    

13 

Набавка и испорука 

надградног тастера за 

осветљење 

ком. 6 
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14 

Набавка и испорука уградне 

светиљке за опште осветлење,  

димензија светиљке 

595x595x40mm. Optički pribor 

svetiljke mikroprizmatični 

difuzor obezbeđuje ograničeno 

blještanje prema EN 12464, 

UGR<19. Svetiljka poseduje 

elektronski predspojni pribor, 

isporučuje sa priborom za 

montažu i sa LED izvorom 

svetla са гаранцијом 2 године, 

са карактеристиком 4.000K, 

CRI 80. 

LED FLAT PANEL VS, BUCK 

или одговарајући, LED 33W, 

4.000K, 3.300lm, CRI 80, IP20, 

230V. 

ком. 37 

    

15 

Набавка и испорука надградне 

светиљке kružna svetiljka 

prečnika Ø145mm. Svetiljka 

poseduje elektronski predspojni 

pribor, isporučuje sa priborom za 

montažu i sa LED izvorom 

svetla sa са гаранцијом 2 

године sa karakteristikom 

4.000K, CRI 80.  

PRIME VS, BUCK или 

одговарајући, 15W, 4.000K, 

1.170lm, IP44, 230V. 

ком. 27 

    

16 

Набавка и испорука надградне 

светиљке za direktno 

osvetljenje. Kućište svetiljke od 

brizganog polikarbonata, difuzor 

od "frosted" polikarbonata. Izvor 

svetla LED moduli Fortimo Led 

Line 1x1ft + 2x2ft, Σ7.000lm, 

>120lm/W, Ra>80, 4.000K, 

izmenjiv po ZHAGA standardu,  

sa са гаранцијом 2 године, sa 

karakteristikom 

L70B10/SDCM3. Svetiljka je 

servisabilna. 

TITAN LED 1500, BUCK или 

одговарајући, LED 47W, 

ком. 3 
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5.556lm, 4.000K, CRI>80, IP66, 

230V. 

17 

Набавка и испорука антипаник 

светиљке за универзалну 

монтажуUgradna/nadgradna 

svetiljka sigurnosne rasvete, sa 

lokalnim napajanjem u trajnom 

odnosno pripravnom spoju po 

izboru SA/SE, izrađena od V2 

samogasivog polikarbonata sa 

transparentnim, polikarbonatnim 

difuzorom. Svetiljka u kompletu 

sa baterijom LiFePO 6,4V, 

autonomije 3h, sa energetski 

efikasnim elektronskim 

punjačem, charging time 

max.12h. Izvor svetla LED 

modul 1W, 135lm. Svetiljka 

opremljena elektronskim 

sklopom za samotestiranje AT i 

zaštitu baterije od potpunog 

pražnjenja kao i LED 

indikatorom stanja mreže i 

baterije. Isporučuje se sa 

odgovarajućom nalepnicom sa 

piktogramom →; ←; ↓; "EXIT".  

EXIT ETE PREMIUM, AWEX, 

LED 1W, 135lm, SA/SE, 3h, AT, 

IP65, 230V.  

ком. 6 

    

18.1. 

Набавка и испорука 

надградних инсталационих 

женксих мрежних 

прикључница (3xRJ45) 

израђених у технологији за 

брзо повезивање: 

ком. 10 

    

18.2. 

Набавка и испорука 

надградних инсталационих 

женксих мрежних 

ком. 2 
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прикључница (1xRJ45) 

израђених у технологији за 

брзо повезивање: 

19 
Набавка и испорука ручних 

јављача пожара 
ком. 3 

    

20 

Набавка и испорука сигналне 

сирене противпожарне 

инсталације 

ком. 1 

    

21 

Остали не специфицирани 

монтажни материјал. За 

реализацију ове ставке 

потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

обрачунава овом позицијом 

компл. 1 

    

            
 

     
Громобранска опрема и опрема за израду уземљења 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 

Набавка и испорука 

топлопоцинковане траке 

димезнија 25x4мм. 

Испоручена трака мора бити 

цинкована у складу са 

одредбама SRPS ISO EN 

1461:2013. За овако 

формирану траку, испоручилац 

је дужан да достави потврду о 

квалитету у свему према 

одредбама стандарда SRPS 

ISO 2808:2011. Обрачунато по 

етру дужном испоручене траке 

м 100 

    

2 

Набавка и испорука 

топлопоцинкованog кружног 

проводника ф8mm. Испоручен 

проводник мора бити 

цинкован у складу са 

одредбама SRPS ISO EN 

1461:2013. За овако формиран 

проводник, испоручилац је 

м 70 

    



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

64 / 182 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр. 41/18-С отворени поступак  

  

дужан да достави потврду о 

квалитету у свему према 

одредбама стандарда SRPS 

ISO 2808:2011. Обрачунато по 

етру дужном испорученог 

проводника 

3 
Набавака и испорука бакарног 

кабла типа PP00-Y 1x25mm2. 
m 10 

    

4 
Набавака и испорука бакарног 

кабла типа PP00-Y 1x16mm2. 
m 15 

    

5 

Набавка и испорука надградне 

сабирнице за изједначавање 

потенцијала, тип BS900200, 

произвођача Schrack или 

одговарајуће 

ком. 2 

    

6 

Набавка и испорука 

стандардизованих укрсних 

комада за формирање везе 

трака/трака у бетону односно 

земљи 

ком. 10 

    

7 

Набавка и испорука 

стандардизованих укрсних 

комада за формирање везе 

уже/уже у ваздуху. Ужад су 

израђена од топлоцинкованог 

челика 

ком. 6 

    

8 

Набавка и испорука 

стандардизованих укрсних 

комада за формирање везе 

трака/уже у ваздуху. Ужад и 

трака су израђена од 

топлоцинкованог челика 

ком. 4 

    

9 

Набавка и испорука 

стандардизованих укрсних 

комада за формирање везе 

трака/уже у бетону односно 

земљи. Комад се испоручује за 

повезивање поцинковане траке 

и бакарног ужета односно 

кабла. 

ком. 3 

    

10 

Набавка и испорука механичке 

заштите траке за уземљење, на 

месту изласка земљовода из  

земље ради повезивања на 

ком. 4 
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громобрански спуст, до висине 

од 1,6м. 

11 

Набавака и испорука 

стандардизоване стезаљке за 

олук према СРПС 908 

стандарду.  

ком. 4 

    

12 

Набавка и испорука носача 

кровног проводника за кровове 

од таласастог лима, са 

дихтунгом и одстојником од 

полиамида, тип 133 А Обо 

Бетерман или одговарајући 

ком. 40 

    

13 

Набавка и испорука носача 

слеменог вода, за металну 

плочу, тип 132 ПВА, 

произвођача Обо Бетерман или 

адекватно. 

ком. 20 

    

14 

Набавка и испорука држача 

проводника са самолепљивим 

постољем за монтажу на 

металне глатке површине. 

Користи се искључиво за 

монтажу спосних проводника, 

типа 177 20 KL, произвођача 

Обо Бетерман или 

одговарајући 

ком. 20 

    

15 

Остали не специфицирани 

монтажни материјал. За 

реализацију ове ставке 

потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

обрачунава овом позицијом 

компл. 1 

    

            
 

     
Радови - Главни разводни орман - ГРО 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 
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1 

Уградња и анкерисање за под 

кућишта разводног ормана 

оначеног гао GRO. Кућиште је 

израђено од два пута 

декапираног лима, бојено 

антикорозивном бојом и 

пластифицирани структурном 

бојом RAL 7035. Димензије 

разводног ормана су 

1850x550x250. Орман је 

израђен у степену механичке 

заштите IP55. Уз орман се 

набавља и испоручује 

припадајућа задња метална 

монтажна плоча, бравица са 

кључем и метално постоље 

висине 50мм. Уградња 

комплетне опреме и 

повезивање са пуштањем у 

рад. 

кпл. 1 

    

            
 

     
Радови - разводни орман грејања и климатизације РО-ХВАЦ 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 

Уградња и анкерисање у готов 

под кућишта разводног ормана 

оначеног гао RO-HVAC. 

Кућиште је израђено од два 

пута декапираног лима, бојено 

антикорозивном бојом и 

пластифицирани структурном 

бојом RAL 7035. Димензије 

разводног ормана су 

1850x550x250. Орман је 

израђен у степену механичке 

заштите IP55. Уз орман се 

набавља и испоручује 

припадајућа задња метална 

монтажна плоча, бравица са 

кључем и метално постоље 

висине 50мм. Уградња 

комплетне опреме и 

повезивање са пуштањем у 

рад. 

кпл. 1 
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Изградња спољашњих инсталација 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 

Машинско рушење и исецање 

остојећих бетонских површина 

на којима је преевиђена 

изградња кабловске 

канализације. Обрачунато по 

м2 бетонске површине која је 

предмет рушења 

м2 2 

    

2 

Ручни ископ рова у земљи 

треће категорије, са 

одбацивањем земљу у страну. 

Димензије рова су 0,5x0,9м. У 

позицију урачунати и ископе 

за потребе формирања 

кабловских шахти. Обрачунато 

по кубном метру ископа 

м3 12 

    

3 

Изградња кабловских шахти 

према детаљу из графичког 

дела документаицје 

ком. 3 

    

4 

Уградња на формиран 

кабловски шахт поклопца 

шахта типа ТЕТ48-088-250 

произвођача Пуратор или 

адекватно. 

ком. 3 

    

5 

Полагање у претходно 

формиране кабловски ров, 

тврдих PVC цеви димензија 

110x3,2мм, црвене боје, тип 

11400011 произвођача Пештан 

или одговарајуће. Цеви су 

јединичне дужине 6м. 

Обрачунато по метру 

уграђених цеви 

м 40 

    

6 

Полагање у претходно 

формиране кабловске каале, 

коругованих ХДПЕ цеви за 

заштиту каблова. Цеви морају 

бити савитљиве - у форми 

бужир цеви. Номинални 

пречник цеви износи 110мм, 

тип 10900322 произвођача 

м 12 
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Пештан или одговарајући. 

Обрачунато по метру уграђене 

заштитне цеви 

7 

Увођење у претходно 

постављене кабловске цеви и 

формиране кабловске шахте, 

електроенергетског 1kV кабла, 

типа PP00 -YA 4x150mm2. 

м 25 

    

8 

Уградња у слободне изводе у 

МБТС "Сервис водовода", 

нисконапонских 

високоучинских осигурача 

величине 2 (до 400А), називне 

струје 125А, прекидне моћи 

100кА. 

ком. 3 

    

9 

Уградња и повезивање 

мултимодног оптичког кабла  

INTERNAL/EXTERNAL, 

62.5/125, TB, RR, LSZH, 8 

CORE, са једне стране у 

постојећем РЕК орману у 

објекту "хаваријског 

одржавања канализационе 

мреже" а са друге стране у 

новопостављеном РЕК орману 

у предметном објекту. 

Обрачунато по дужном метру 

уграђеног кабла 

м 30 

    

10 

Уградња у РЕК орман завршне 

оптичке кутије за прихват 

максимално 8 мултимодних 

оптичких влакана са свим 

типовима конектора. ЗОК је 

предвиђена да се монтира на 

зид, али се може монтирати и 

у РЕК орман. 

ком. 1 

    

11 

Затрпавање ровова земљом из 

ископа уз набијање и 

бетониарње свих површина, 

марком бетона МБ20, које су 

биле под бетоном. Обрачунато 

комплет. Све површине се 

морају вратити у претходно 

компл. 1 
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висинско стање 

12 

Испитивање електричних 

инсталација према одредбама 

правилника о електричним 

инсталацијама нисаког напона 

и достављање писаног налаза 

од стране акредитованог  

института. 

ком. 1 

    

13 

Остали не специфицирани 

монтажни радови. За 

реализацију ове ставке 

потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

подводи под ову позицију 

компл. 1 

    

            
 

     
Изградња унутрашњих инсталација 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 

Уградња изнад спуштеног 

плафона, перфорираних 

кабловских регала израђенох 

од поцинкованог лима, са 

системом за брзо спајање чиме 

се обезбеђује изједначавање 

потенцијала металне 

конструкције без додатних 

елемената. Сви набављени и 

испоручени кабловски регали 

морају бити адекватних 

димензија. Комплет. 

кмп. 1 

    

2 

Уградња у претходно 

постављене кабловске регале и 

галванско повезивање са оба 

краја, електроенергетских 

каблова ниског напона: 

кмп. 1 
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3 

Уградња и повезивање са оба 

краја сигналних и 

телекомуникационих  каблова: 

    

    

Cat. 6 U/FTP - 300MHz, 

4x2xAWG-23, LS0H, плави 
м 450 

    

Jh(st)h 2x2x0,8mm м 200     

4 

Уградња крутих, самогасивих, 

инстлационих цеви. Цеви су 

јединичне дужине 3м: 

    

    

М16 - за сигналне каблове ком. 10     

М25 - за електроенергетске 

каблове 
ком. 30 

    

5 

Уградња комплет држача 

инсталационих цеви. По цеви 

се набавља и испоручује 6 

држача: 

    

    

М16 ком. 60     

М25 ком. 180     

6 

Уградња повезивање 

надградних трофазних 

инсталационих прикључница 

400VAC/16А, са поклопцем 

кмп. 1 

    

7 

Уградња надградних 

монофазних инсталационих 

прикључница 250VAC/16А, са 

поклопцем 

кмп. 1 

    

8 

Уградња надградних 

монофазних дуплих 

хоризонталних инсталационих 

прикључница 250VAC/16А, са 

поклопцем 

кмп. 1 

    

9 

Уградња магнетног контакта 

са припадајућим релеом тип 

SM206W/WS-34, произвођача 

Western Security или 

осговарајући. Магнетни 

контакт треба да буде за 

називну струју 6А 

ком. 1 

    

10 

Уградња инсталационих 

надградних склопки и тастера 

за осветљење. 

кмп. 1 

    

11 Уградња плафонске светиљке  кмп. 1     

12 

Уградња надградних 

инсталационих женксих 

мрежних прикључница (RJ45) 

кмп. 1 
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израђених у технологији за 

брзо повезивање: 

13 

Испитивање електричних 

инсталација према одредбама 

правилника о електричним 

инсталацијама нисаког напона 

и достављање писаног налаза 

од стране акредитованог  

института. 

ком. 1 

    

14 

Остали не специфицирани 

монтажни радови За 

реализацију ове ставке 

потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

обрачунава овом позицијом 

компл. 1 

    

            
 

     
Рaдови на изградњи уземљења и громобраснке инсталације 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 

Уградња у темеље 

топлопоцинковане траке 

димезнија 25x4мм. Траку на 

сваких 1,5м заварити 

наарматуру. Обрачунато по 

метру дужном уграђене траке 

м 100 

    

2 

Уградња топлопоцинкованog 

кружног проводника ф8mm по 

претходно постављеним 

кровним и зидним потпорама 

м 70 

    

3 

Уградња и повезивање на оба 

краја бакарног кабла типа 

PP00-Y 1x25mm2. 

m 10 

    

4 

Уградња и повезивање на оба 

краја бакарног кабла типа 

PP00-Y 1x16mm2. 

m 15 

    

5 

Уградња и повезивање 

надградне сабирнице за 

изједначавање потенцијала, 

ком. 2 
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тип BS900200, произвођача 

Schrack или одговарајуће 

6 

Монтажа стандардизованих 

укрсних комада за формирање 

везе трака/трака у бетону 

односно земљи 

ком. 10 

    

7 

Монтажа стандардизованих 

укрсних комада за формирање 

везе уже/уже у ваздуху. Ужад 

су израђена од 

топлоцинкованог челика 

ком. 6 

    

8 

Монтажа стандардизованих 

укрсних комада за формирање 

везе трака/уже у ваздуху. Ужад 

и трака су израђена од 

топлоцинкованог челика 

ком. 4 

    

8 

Монтажа стандардизованих 

укрсних комада за формирање 

везе трака/уже у бетону 

односно земљи. Комад се 

испоручује за повезивање 

поцинковане траке и бакарног 

ужета односно кабла. 

ком. 3 

    

9 

Монтажамеханичке заштите 

траке за уземљење, на месту 

изласка земљовода из  земље 

ради повезивања на 

громобрански спуст, до висине 

од 1,6м. 

ком. 4 

    

10 

Монтажа стандардизоване 

стезаљке за олук према СРПС 

908 стандарду.  

ком. 4 

    

11 

Монтажа носача кровног 

проводника за кровове од 

таласастог лима, са дихтунгом 

и одстојником од полиамида, 

тип 133 А Обо Бетерман или 

одговарајући 

ком. 40 

    

12 

Монтажа носача слеменог 

вода, за металну плочу, тип 

132 ПВА, произвођача Обо 

Бетерман или адекватно. 

ком. 20 
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13 

Монтажа држача проводника 

са самолепљивим постољем за 

монтажу на металне глатке 

површине. Користи се 

искључиво за монтажу 

спосних проводника, типа 177 

20 KL, произвођача Обо 

Бетерман или одговарајући 

ком. 20 

    

14 

Остали не специфицирани 

монтажни радови За 

реализацију ове ставке 

потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

обрачунава овом позицијом 

компл. 1 

    

            
 

     
Припремно завршни радови 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 

Демонтажа комплетне 

постојеће опреме и 

инсталације објекта и 

обезбеђење несметане 

иградње објекта. Постојеће 

спољне инсталације и опрему 

на објекту и крову 

демонтирати и обезбедити 

неопходно функционисање 

виталних функција на захтев 

инвеститора. 

кпл. 1 

    

2 

Поновна монтажа спољне 

демонтиране опреме на 

новоизграђени објекат 

кпл. 1 

    

            

      
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОПРЕМЕ И РАДОВА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 
  

  
ОПРЕМА   

1 Опрема - Главни разводни орман - ГРО 
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2 
Опрема - разводни орман грејања и климатизације 

РО-ХВАЦ    

3 Опрема за спољашње инсталације 
   

4 Опрема за унутрашње инсталације 
   

5 Громобранска опрема и опрема за израду уземљења 
   

РАДОВИ 
  

6 Радови - Главни разводни орман - ГРО 
   

7 
Радови - разводни орман грејања и климатизације 

РО-ХВАЦ    

8 Изградња спољашњих инсталација 
   

9 Изградња унутрашњих инсталација 
   

10 
Рaдови на изградњи уземљења и громобраснке 

инсталације    

11 Припремно завршни радови 
   

 

УКУПНО 

EЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ:      

      

3 INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

      

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

A. 
VODOVOD I HIDRANTSKA 

MREŽA 
        

1 Nabavka, transport i montaža 

pocinkovanih cevi sa fazonskim 

komadima, spojnim i zaptivnim 

materijalom i antikorozivnom 

zaštitom. U cenu je uračunato: 

sav potreban materijal; 

razmeravanje, sečenje i 

raznošenje cevi, štemanje 

zidova, montaža i ankerisanje, 

filcovanje, antikorozivno 

premazivanje, bojenje (za 

hidrantski vod); ispitivanje na 

probni pritisak; dezinfekcija i 

bakteriološki nalaz vode. 

(Napomena: novoprojektovanu 

hidrantsku mrežu unutar objekta 

povezati na postojeću hidrantsku 

mrežu van objekta. Za         
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povezivanje je okvirno 

predviđeno 5m cevi Ø65mm , 

potrebni fitinzi i ostali sitan 

materijal) 

  Obračun po m' montiranog 

cevovoda prema opisu.         

  Ø65mm m' 15     

  Ø50mm m' 16.5     

2 Nabavka, transport i montaža 

polipropilenskih cevi za hladnu i 

toplu vodu sa fazonskim, 

spojnim i prelaznim komadima. 

U cenu je uračunato: sav 

potreban materijal; 

razmeravanje, sečenje i 

raznošenje cevi, štemanje 

zidova, montaža i ankerisanje, 

ispitivanje na probni pritisak; 

dezinfekcija i bakteriološki nalaz 

vode.         

  Kompozitne troslojne cevi su za 

transport vode pod pritiskom, 

klase SDR 7.4 treba da su 

izrađene u troslojnoj tehnologiji 

od polipropilena sa dodatkom 

staklenih vlakana u središnjem 

sloju (PP-RFG), koji dovodi do 

smanjenja toplotnih dilatacija 

kao i do smanjenja debljine zida, 

a samim tim i do povećanja 

protoka, a u svemu prema 

projektovanim prečnicima i datoj 

specifikaciji. 

Cevi i fiting treba da budu tipa 

„Fluidtherm” proizvođača 

„Peštan” Aranđelovac ili 

odgovarajući, proizvedeni u         
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skladu sa EN 15874. 

  Radove izvesti u svemu prema 

tehničkim propisima za 

predviđenu vrstu cevi, odnosno u 

skladu sa zahtevima EN 12056, 

na način koji je predvideo 

proizvođač cevi i u skladu sa 

uputstvima Nadzornog organa. 

Obavezno je uraditi testiranje 

cevovoda prema  instrukcijama 

proizvođača.                                                                  

Proizvođač, tip i datum 

proizvodnje moraju biti 

odštampani na svakoj cevi.         

  Obračun po m' montiranog 

cevovoda prema opisu.         

  DN63mm (Ø50mm) m' 10     

  DN50mm (Ø40mm) m' 42     

  DN40mm (Ø32mm) m' 43     

  DN32mm (Ø25mm) m' 25     

  DN25mm (Ø20mm) m' 14     

  DN20mm (Ø15mm) m' 23     

3 Nabavka, transport i montaža 

propusnog ventila za vertikale, 

sa točkom i ispusnom slavinom.         

  Obračun po komadu.         

  Ø65mm  - u ostavi ( prostorija 

17) kom. 1     

  Ø50mm  - u tehničkoj prostoriji 

(prostoeija 1) i u šahtu kom. 2     

  Ø40mm  - u tehničkoj prostoriji 

(prostoeija 1) kom. 1     

  Ø20mm  - u tehničkoj prostoriji 

(prostoeija 1) kom. 1     
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4 Nabavka, transport i montaža 

leptir prigušnice za vertikale 

cirkulacionog voda DN20mm 

(Ø15mm)          

  Obračun po komadu. kom. 1     

5 Nabavka, transport i montaža 

propusnog ventila sa 

poniklovanom kapom i rozetom.          

  Obračun po komadu.         

  DN20mm (Ø15mm)  kom. 44     

6 Termička zaštita vodova hladne i 

tople vode i cirkulacije koje se 

vode u tehničkoj etaži, u 

spuštenom plafonu i u 

instalacionim kanalima. Takođe 

se vrši i zaštita vodova 

hidrantske mreže. Zaštita se vrši 

"Armafleks"-om ili sličnom 

vrstom zaštite.         

  Obračun po m1 izolacije cevi.         

  DN50mm (Ø40mm) m' 4.5     

  DN40mm (Ø32mm) m' 38     

  DN32mm (Ø25mm) m' 14     

  DN25mm (Ø20mm) m' 32     

  DN20mm (Ø15mm) m' 40     

7 Nabavka, transport i montaža 

zidnih protivpožarnih hidranata - 

ormarića, sa komplet opremom i 

hidrantskim ventilom.         

  Obračun po komadu. kom. 2     

8 Nabavka, transport i ugradnja 

zaštitnih čeličnih kolona za 

mehaničku zaštitu vodovodne 

cevi koja prolazi ispod temeljne 

stope. Upotrebiti bešavne čelične 

cevi za opštu namenu EN 10204 

prečnika d=101.6 mm i debljine 

zida 4.0 mm          

  Obračun po m m 4     



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

78 / 182 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр. 41/18-С отворени поступак  

  

9 Nabavka materijala i izrada 

kvadratnog šahta zidanjem 

punom opekom u cementnom 

malteru. Šaht se iznutra 

malteriše cementnim malterom. 

Šaht je unutrašnjih dimenzija 

80x80 cm i dubine oko 1,5 m sa 

debljinom zida 12 cm.Šaht se 

fundira na betonsku ploču 

kvadratne osnove 1.2×1.2m 

debljine 15cm, MB30. Ploča je 

fundirana na tamponu šljunka 

debljine 10cm. Ugraditi liveno - 

gvozdeni poklopac za šaht, 

zajedno sa ramom  tip C (25 Mp 

) JUS M.J6. 226. Ram poklopca 

se postavlja na oplatu šahta pri 

njegovom izvođenju i betonira se 

zajedno sa pločom.  Cenom 

pozicije je obuhvaćena sva 

potrebna oplata sa montažom i 

demontažom, postavljanje i 

ugradnja armature dopunski 

iskop zemlje,  planiranje dna 

rova i zatrpavanje oko šahta.  

Obračun se vrši po izvedenom 

šahtu, za sav rad i materijal.         

  Obračun po komadu. kom. 1     

10 Nabavka, transport i montaža 

materijala za izradu spoja 

unutrašnje vodovodne instalacije 

(za sanitarnu vodu) sa dvorišnom 

vodovodnom mrežom. U cenu je 

uračunato i sečenje postojeće 

pocinkovane cevi 2" na mestu 

izrade spoja. Sve kao prema 

detalju iz projekta.         

  T 50/50 mm   1 kom         

  dupla nipla 50mm    2 kom         

  klizna spojka 50mm   2 kom         

  poluspojka 50mm  1 kom         

  Obračun za komplet kompl. 1     

SVEGA VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA:    
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Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

B. KANALIZACIJA         

1 Izrada spoja kanalizacione cevi 

PVC 160 mm na postojeći šaht u 

neposrednoj blizini objekta. 

Potrebno je načiniti odgovarajući 

otvor u zidu šahta i nakon 

ugradnje cevi sa KGF uloškom 

sekundarno zabetonirati prodor 

betonom marke MB20. U cenu 

je obračunat sav rad i potreban 

materijal.         

  Obračun po komadu. kom. 2     

2 Nabavka, transport i montaža 

plastičnih PVC kanalizacionih 

cevi sa fazonskim komadima. 

Zaptivanje vršiti gumenim 

prstenovima. Montirati u svemu 

prema uputstvu proizvođača. U 

cenu je uračunato: sav potreban 

materijal; razmeravanje, sečenje 

i raznošenje cevi, štemovanje 

zidova, montaža i ankerisanje; 

ispitivanje na vodonepropusnost.         

  Obračun po m' montiranih cevi 

prema opisu.         

  DN160mm m' 50     

  DN110mm m' 25     

  DN75mm m' 20     

  DN50mm m' 10     

3 Nabavka, transport i montaža 

horizontalnog prolazonog 

podnog slivnika sa sifonom i 

hromiranom rešetkom.         

  Obračun po komadu.         

  DN75 mm kom. 2     

  DN100 mm kom. 1     

4 Nabavka, transport i montaža 

ventilacione kape PVC-a  koju 

montirati iznad krova na 

vertikalu, sa potrebnim 

opšivanjem prodora kroz krovnu 

ravan bakarnim limom.         

  Obračun po komadu.         
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  za cev DN110 mm kom. 2     

  za cev DN 75 mm kom. 1     

5 Nabavka, transport i montaža 

horizontalnog liveno-gvozdenog 

podnog slivnika sa rešetkom.         

  Obračun po komadu.         

  DN75 mm kom. 2     

6 Nabavka, transport i ugradnja 

linijskog niskoprofilnog kanala 

sa slivničkom rešetkom od 

nerđajućeg čelika (prohrona), 

kao što je ACO DRAIN 

Multiline 100 mm ili slično. 

Ovaj sistem kanala izrađen je od 

polimer betona u skladu sa SRPS 

EN 1433 širine svetlog otvora 

100 mm sa zaštitnim rubom od 

nerđajućeg čelika. U sklopu 

sistema nalazi se i vertikalni 

slivnik sa sifonom prečnika 100 

mm.         

  Obračun je po m ugrađenog 

kanala za sav rad i potreban 

materijal m 6     

7 Nabavka, transport i ugradnja 

zaštitnih čeličnih kolona za 

prodor kanalizacione cevi kroz 

temeljni zid. Upotrebiti bešavnie 

čelične cevi za opštu namenu EN 

10204 prečnika d=219,1 mm i 

debljine zida 6.3 mm.          

  Obračun po komadu. kom. 2     

SVEGA KANALIZACIJA:   

            

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

C. SANITARNI UREĐAJI         

1 Nabavka, transport i montaža 

kompletnog umivaonika širine 

50cm sa postoljem, od sanitarne 

keramike I klase, bez rupe za 

stojeću bateriju. Umivaonik je 

snabdeven spojnim cevima i 

plastičnim gibljivim sifonom za 

odvod.         
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  Obračun po kompletu. kom. 9     

2 Nabavka, transport i montaža 

klozetske šolje od keramike prve 

klase sa odvodom vode u podu. 

Klozetsku šolju montirati 

pomoću zavrtnjeva. Spoj šolje i 

plastične cevi izvesti pomoću 

gumene manžetne. Na šolju 

montirati poklopac od tvrde 

plastike bele boje.         

  Obračun po komadu. kom. 8     

3 Nabavka transport i ugradnja 

srednje visoko postavljenog 

vodokotlića, sa ugrađenom cevi 

za ispiranje šolje. Uz vodokotlić 

montirati ugaoni ventil sa 

niklovanom kapom i armiranim 

dovodnim crevom.         

  Obračun po komadu. kom. 8     

4 Nabavka, transport i montaža 

sanitarne galanterije koja se 

montira u kupatilu i sastoji se od: 

etažera, ogledala i dozera za 

tečni sapun.         

  Obračun po kompletu. kom. 4     

5 Nabavka, transport i montaža 

sanitarne galanterije koja se 

montira u kupatilu i sastoji se od: 

držača za toalet papir.         

  Obračun po komadu kom. 8     

6 Nabavka, transport i montaža 

sanitarne galanterije koja se 

montira u kupatilu i sastoji se od: 

dozera za tečni sapun.         

  Obračun po komadu kom. 5     

7 Nabavka transport i ugradnja 

ogledala u prostoriji br.12. 

dimenzija ogledala je 80x100 

cm. Ogledalo je pričvršćeno na 

ploči od iverice namewenoj za 

kupatila. Ogledalo se 

mesinganim zavrtnjima 

pričvršćuje na zid.          

  Obračun po komadu. kom. 3     
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8 Nabavka transport i ugradnja 

pisoara od keramike I klase sa 

potisnim samozatvarajućim 

uzidnim ventilom za ispiranje. 

Pisoar je snabdeven spojnim 

cevima i plastičnim gibljivim 

sifonom za odvod.         

  Obračun po kompletu. kom. 6     

9 Nabavka, transport i montaža 

jednoručne zidne baterije za 

toplu i hladnu vodu za sudoper.         

  Obračun po kompletu. kom. 1     

10 Nabavka, transport i montaža 

jednoručne zidne baterije za 

toplu i hladnu vodu za 

umivaonik.         

  Obračun po kompletu. kom. 9     

11 Nabavka, transport i montaža 

jednoručne zidne baterije za 

toplu i hladnu vodu sa 

usponskim tušem sa krutom 

vezom do rasprskivača (ruže). 

Ruža je sa zglobom sa 

mogućnošću regulisanja i 

usmerenja mlaza .         

  Obračun po kompletu. kom. 6     

12 Nabavka, transport i ugradnja 

sudopera sa dva korita od 

rostfraja.          

  Obračun je po komadu kom 1     

SVEGA SANITARNI UREĐAJI:    
 

    
 

 
 

    
REKAPITULACIJA RADOVA NA VODOVODU I KANALIZACIJI   

 
    

A. Vodovod i hidrantska mreža: 
    

B. Kanalizacija: 
    

C. Sanitarni uređaji: 
    

  
UKUPNO:     

      

      
4.          MAŠINSKE INSTALACIJE 
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4.1. RADIJATORSKO GREJANJE PROSTORIJA WC-a I TUŠEVA 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 Isporuka I montaža cevnih 

grejača (sušača) u kompletu sa 

čepovima, nosačima i odzraka,  

proiz. Vogel&Noot ili ekviv.         

  DELLA WAVE 1134/596/127 kom 6     

2 Isporuka I montaža pex cevi 

fi17x2.0 - 100m.         

3  RADIJATORSKI  VENTIL sa 

uronskom cevi za dvocevno 

grejanje, proizvođača IVAR, 

HERC ili ekviv. sa termo glavom 

- DN 20 R3/4" i adapterima za 

spajanje sa PEX cevima R3/4"-

fi17x2.0. kom 6     

4 Ispitivanje instalacije na hladan 

vodeni pritisak sa proverom svih 

spojeva. paušalno 1     

5 Topla proba instalacije sa finom 

regulacijom. paušalno 1     

4.1. Radijatorsko grejanje ukupno:         

 

 
     

4.2. OPREMA I CEVNA MREŽA PODNOG 

GREJANJA    

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

 
Ponuda treba da obuhvati 

isporuku i montažu sledeće 

opreme i materijala:     
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1 Kolektor niskotemperaturni od 

mesinga za  sistem grejanja 

komplet sa odgovarajućom 

zapornom i regulacionom 

armaturom (kuglastim 

slavinama, top metrima sa 

mernom skalom 0-4l/min, T-

komadom, termometrom, itd.) i 

automatskim odzračnim 

lončićima sa plovkom, komplet 

sa ugradnim zidnim ormarićem, 

cirkulacionom elektronskom 

pumpom, trokrakim ventilom sa 

elektro pokretačem, elektro 

boksom za pumpu, UNIMIX 

sistem tip stanice:KM02MS 

System proizvođača IVAR, sa 

priključcima odozdo, dimenzija:         

  DN32 za 8 krugova (8 krugova 

za niskoteperaturni razdelnik i 

sabirnik i 3 kruga za 

visokotemperaturni razdelnik i 

sabirnik) - radelnik I sabirnik. 

Ormarić dimenzija VxŠxD 

960x900x120 do 8 krugova 

podnog grejanje. Proizvođača 

IVAR ili ekviv.  komplet 2     

2 Cevi od peroksidnog umrezenog 

polietilena visoke gustine (PE-

Xa) sa kiseonickom barijerom u 

kolutu od 120m, max. 

Temperatura 95C, max. Radni 

pritisak 6 bara za  - PODNO  

GREJANJE proizvođača IVAR 

ili ekviv. Dimenzije:         

  Ø17x2,0 m 3500     
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3 Dilataciona fuga koja se 

postavlja između polja podnog 

grejanja. Napravljen od tvrdog 

PVC sa trakom od elastične 

polietilenske pene, debljine 10 

mm za pouzdanu dilataciju 

estriha. Visina 90mm, duzina 

2m, debljina 10mm. Proizvođača 

IVAR ili ekviv. Napomena: kod 

prelaza dilatacione fuge preko 

cevi krugova podnog grejanja, 

između fuge i cevi postaviti 

zaštitnu cev koja  je dužine 

300mm. m 60     

4 Izolaciona ivična traka,  debljine 

8mm, širine 150mm i visine 

150mm. Izrađena od polietilena 

sa samolepljivom pozadinom i 

samolepljivom PE-trakom na 

spoljnoj strani za obezbeđivanje 

prijanjanja trake uz izolaciju. 

Proizvođača IVAR ili ekviv. m 200     

5 Aditiv, dodatak estrihu po DIN 

18560, za poboljšanje toplotne 

provodljivosti i za povećanje 

čvrstoće proizvođača IVAR ili 

ekviv. Zapremine 20.8L po 

kanisteru. Napomena: 

Dodavanje estriha u košuljicu je 

obaveza izvođača cementne 

košuljice. Izvođač podnog 

grejanja isporučuje estrih 

izvođaču košuljice. kom. 3     

6 Zaštitna cev fi19mm za zaštitu 

cevi (u koturu od 50m) na 

područijima pokretnih spojeva i 

pri ulasku cevi u ormaric podnog 

grejanja. Proizvođača IVAR ili 

ekviv. m 60     
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7 Press spojnica za nastavak cevi 

podnog grejanja. Napomena: Pri 

izvođenju treba izbegavati 

spojeve u podu, ali ako to 

tehnički nije moguće u nekim 

slučajevima, mogu se upotrebiti 

fazonske spojnice sa navlakom 

za nastavak cevi podnog 

grejanja. Spajanje spojnica sa 

cevima izvoditi isključivo sa 

alatima proizvođača spojnica. 

Tačnu poziciju spoja spojnice sa 

cevi za podno grejanje obeležiti 

u projektu izvedenog objekta. 

Proizvođača IVAR ili ekviv. 

Dimenzija spojnice za cev:         

  Ø17x2mm kom 15     

8 Spojnica (kompresioni adapter 

za Pex cevi) za spajanje petlje 

podnog grejanja sa razdelnikom 

I sabirnikom. Proizvođača IVAR 

ili ekviv. Dimenzija spojnice:         

  tip EUROK-17/2 kom 44     

9 Klipsice (200kom. U pakovanju) 

za vezivanje cevi podnog 

grejanja za stirodur. Napomena: 

postavljanje I nabavka sturodura 

je deo gradjevinskog projekta.         

  tip HD15 kom 2000       

     
Ponuda treba da obuhvati 

isporuku, montažu, kabliranje, 

povezivanje i pustanje u rad 

sledeće opreme:       
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10 Kontroler tip ALC01, 230V za 

upravlajnje aktuatorima odnosno 

servo pogonima. Kontroler 

sadrži: Elektronsku kontrolu, 

mogućnost povezivanja 8 

aktuatora od 230V, 8 termostata, 

funkciju grejanja, kablove za 

povezivanje, montažni pribor itd.  

Sve povezano, programirano i 

pušteno u rad. Proizvođača 

IVAR ili ekviv. Napomena: 

Napajanje kontrolera je obaveza 

elektro izvođača radova. kom 2     

11 Regulator temperature za objekte 

tip WLTA-19 (M-Bus), za 

praćenje zadate temperature u 

prostoriji. kom 8     

12 Sistemmsko postolje sobnog 

regulatora. kom 8     

13 Aktuatori tip TE3040 ON/OFF 

(servo pogon) 230V sa 

indikatorom otvoreno/zatvoreno, 

za upotrebu na sabirnicima u 

vezi sa kontrolerom. Sve 

povezano i pušteno u rad. 

Proizvođača IVAR ili ekviv. kom 16     

4.2. PODNO GREJANJE:              

 
4.3. KOTLARNICA I CEVNA 

MREŽA     

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 
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1. Nabavka i montaža zidnog 

kondenzacionog kotla na gas sa 

pustanjem u rad i podesavanjem 

parametra kotla, proizvodnje 

Remeha ili ekviv., tip Calenta 

35C, kapaciteta na T=80/60°C, 

Q=6,3-34 kW u kompletu sa 

opremom za montažu na zid, 

kontrolerom, dimovodnim 

cevima i adapterima za uzimanje 

spoljnog vazduha spolja, sa 

pripremom TPV preko trokrakog 

prebacnog ventila, sondama 

temperature za TPV i 

hidraulicnu skretnicu i 

spoljasnjim senzorom. komplet 1     

2. Nabavka i montaža kuglastih 

slavina za toplu vodu od bronze 

GLOBO H ili ekviv.,  dimenzija:         

  R5/4" ž-ž kom 6     

  R1"  ž-ž kom 4     

  R3/4"  ž-ž kom 1     

  R1/2”  ž-ž kom 2     

3. Nabavka i montaža PIP slavina 

za toplu vodu,  dimenzija:         

  R1/2" kom 2     

4. Nabavka I ugradnja 

poluholendera "Giacomini" ili 

ekviv. dimenzija:         

  DN25 - R1" kom 4     

  DN32 - R5/4" kom 8     

5. Nabavka i montaža nepovratnih 

ventila za toplu vodu u kompletu 

sa elementima navojnih spojeva, 

dimenzija:         

  R5/4" kom 1     

6. Isporuka i montaža 

manometra/termometra 0-6 

bara/0-120C, fi 80 sa 

manometarskom slavinicom. kom 4     

7. Nabavka i montaža ekspanzione 

posude za toplu vodu u kompletu 

sa ventilom za odzracivanje I 

kuglastim ventilom  proizvođača         
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Reflex, tip: 

  NG80 V=80l kom 1     

8. Nabavka i montaža baždarenog 

sigurnosnog ventila R3/4” 

pritiska otvaranja po=5bar za 

montažu na rezervoar TPV. kom 1     

9. Nabavka i montaža baždarenog 

sigurnosnog ventila R3/4” 

pritiska otvaranja po=2,5bar za 

montažau na ekspanzionu 

posudu. kom 1     

10. Nabavka i montaža hvatača 

nečistoće za toplu vodu u 

kompletu sa elementima 

navojnih spojeva, dimenzija:         

  R5/4" kom 2     

11. Nabavka i montaža cirkulacione 

pumpe  sa regulacijom broja 

obrtaja, proizvodnje WILO ili 

odgovarajući, u kompletu sa 

holenderima za sekundarnu 

stranu potrošača i nazivne 

pritiske do 10 bar. Sve pumpe su 

za radnu temperaturu vode od +7 

do +110 °C.         

  Stratos PICO 25/1-6 row komplet 1     

12. Nabavka i montaža čeličnih 

bešavnih cev u kotlarnici  prema 

SRPS C.B5.221.         

  DN32  (Ø42.4x2.6) m 36     

  DN25  (Ø33,7x2.6) m 24     

  DN20  (Ø26.9x2.3) m 48     

  DN15  (Ø21.3x2.0) m 6     

13. Pomoćni materijal za montažu 

cevi, 50% od prethodne stavke. 1 0.5     

14. Čišćenje čeličnom četkom i 

miniziranje 2x nove cevne 

mreže. m² 10     

15. Bojenje vidljive cevne mreže i 

armature 2x toplootpornom 

uljanom bojom. m² 10     
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16. Nabavka i montaža cevne 

izolacije za cevni razvod u 

kotlarnici u kompletu sa lepkom 

i samolepljivom trakom debljine 

3mm, tip: TUBOLIT DG, 

proizvođača Armacell ili ekviv.  

dimenzija:         

  TL-42/13-DG m 36     

  TL-35/13-DG m 24     

  TL-28/13-DG m 48     

  TL-22/13-DG m 6     

17 Nabavka i montaža hidraulične 

skretnice izrađene od crnih 

bešavnih cevi sa priključcima 

R5/4" - 4kom., odzračnim 

ventilom, odmuljnim ventilom i 

uvodnikom za temperaturni 

senzor,  dimenzije:         

  
 

       

  Ø60.3x2.9 – 1000mm komplet 1     

18 Nabavka i montaža balansnih 

ventila proizvodnje HERC ili 

ekviv. tip STROMAX FODRV u 

kompletu sa elementima 

navojnih spojeva, dimenzija:         

  R5/4" kom 1     

  R1" kom 2     

19 Nabavka i montaža rezervoara za 

TPV izrađenog od kvalitetnog 

čelika, za grejanje preko gasnog 

kotla, otporan na koroziju, 

fabrički montiran termometar, sa 

izolacijom I magnezijumovom 

cevnom elektrodom za zaštitu 

rezervoara. Poseduje I otvor za 

čišćenje. Max. radni pritisak 10 

bara. Max radna temperatura 

95ºC. Zapremine 500L sa elektro 

grejačem jačine 6kW sa 

termostatom i pilot lampom. komplet 1     

20 Nabavka i montaža odzracnih 

loncica u kompletu sa dancima, 

kuglastim ventilima R1/2”, PIP 

slavinom R1/2” I prelivnom cevi 

DN15. kom 4     
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21 Probijanje otvora u pregradnim 

zidovima za prolaz cevi i 

obavijanje cevi talasastom 

hartijom. kom. 6     

22 Probijanje otvora na fasadi 

objekta za prolaz dimovodne 

cevi prečnika 130mm. kom 1     

23 Ispitivanje pod pritiskom pauš. 1     

24 Puštanje u rad instalacije, 

odzračivanje, merenje i 

podešavanje – fina regulacija 

protoka vode. pauš. 1     

4.3. 
KOTLARNICA I CEVNA 

MREŽA: 
     

      
4.4. KLIMATIZACIJA     

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 Split inverter sistem (1na1) tip 

kao MS12FU-12HRFN1-

QRD0GW(F8) ili odgovarajući, 

karakteristika Qh=1,29-4,45kW, 

Qgr=1,2-4,87kW, Pe=1,17kW sa 

spoljašnjom jedinicom i 

unutrašnjom zidnom jedinicom, 

sa bakarnim cevima u izolaciji 

za povezivanje unutrašnje i 

spoljne jedinice, sa pumpom za 

transport kondenzata i 

daljinskim upravljačem sa 

priključnim kablom (sa 

povezivanjem sa unutrašnjom 

klima jedinicom). kom 6     

2 Split inverter sistem (1na1) tip 

kao MSMBDU-24HRFN1-

QRD0GW(F8) ili odgovarajući, 

karakteristika Qh=1,41-7,77kW, 

Qgr=1,61-8,21kW, Pe=2,5kW, sa 

spoljašnjom jedinicom i 

unutrašnjom zidnom jedinicom, 

sa bakarnim cevima u izolaciji 

za povezivanje unutrašnje i 

spoljne jedinice, sa pumpom za 

transport kondenzata i 

daljinskim upravljačem sa kom 4     
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priključnim kablom (sa 

povezivanjem sa unutrašnjom 

klima jedinicom). 

 4.4. KLIMATIZACIJA         
      

5.5. OPŠTE STAVKE ZA SVE 

SISTEME      

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Cena po 

jedinici mere 
ukupno 

1 Pripremno završni radovi u vezi 

sa otvaranjem i zatvaranjem 

gradilišta. paušal 1     

2 Transportni troškovi. paušal 1     

3 Izrada uputstva za rukovanje i 

održavanje i elaborata atestno 

tehničke dokumentacije i 

obeležavanje opreme. paušal 1     

4 Izrada projekta izvedenog 

objekta u 4 primerka i u 

elektronskom obliku. paušal 1     

5 Puštanje u rad KGH sistema sa 

podešavanjem, regulacijom, 

dokazvanjem parametara i 

praćenjem rada sistema min 

7dana po sezoni.  paušal 1     

5.5. OPŠTE STAVKE ZA SVE SISTEME     

     

     
ZBIRNA REKAPITULACIJA ZA MAŠINSKE RADOVE  

       

    
1 RADIJATORSKO GREJANJE WC-A I 

TUSEVA     

2 PODNO GREJANJE 
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3 KOTLARNICA I CEVNA 

MREŽA       

4 KLIMATIZACIJA 
      

5 OPŠTE STAVKE ZA SVE 

SISTEME        

  UKUPNO         

     

      
ZBIRNA REKAPITULACIJA 
 

     
1 GRAĐEVINSKI RADOVI         

2 RADOVI NA ELEKTRO 

INSTALACIJAMA         

3 RADOVI NA 

INSTALACIJAMA 

VODOVODA I 

KANALIZACIJE         

4 RADOVI NA MAŠINSKIM 

INSTALACIJAMA         

  UKUPNO BEZ PDV    

IZNOS PDV   

UKUPNO SA PDV  
 

 

Наручилац ће овај образац објавити и у excel формату само ради лакшег обрачуна, а 

валидан је предмер из ове конкурсне. 

 

 

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.- Образац Понуде. 

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

реализацији набавке.Понуђачи су дужни да попуне све ставке овог Обрасца. 

 

                                                                                           

         

     М.П.                  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                            ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.- 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

На основу  Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 

13.- Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и  начину доказивања испуњености услова за учешће (Сл.гласник РС бр. 86/15) 

даје се следећа 

 

И З Ј А В А   

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 

 
 

Обавезујемо се да ћемо за јавну набавку велике вредности радова - извођење радова  на 

рушењу и изградњи објекта (П), за привремени боравак запослених на одржавању 

канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду, у поступку 

јавне набавке Наручиоца ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад бр. 41/18-С доставити: 

 

најкасније у року од 20 дана од дана закључења уговора 

 неопозиву,  безусловну, без права на приговор и  плативу на први позив банкарску 

гаранцију за повраћај аванса, у висини од __% (максимално 50%) вредности 

уговора, са  обрачунатим  припадајућим  ПДВ-ом сходно одредбама Закона о ПДВ-

у и са трајањем 30 дана дуже од истека свих обавеза извођача за коначно извршење 

посла 

 неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, у висини 10% од вредности уговора, без пдв-а, са трајањем 

најмање 60 дана дужим од истека свих обавеза извођача за коначно извршење 

посла. 

одмах након потписивања Записника о примопредаји радова  
 бланко соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности 

уговора без пдв-а за отклањање грешака у гарантном року, са роком важности 

најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока. Истовремено, предајом менице 

се обавезујемо да Наручиоцу предамо оверену копију картона са депонованим 

потписима овлашћеног лица од стране пословне банке, овлашћење за Наручиоца 

да меницу може реализовати у складу са Уговором, као и потврду да су меница и 

менично овлашћење регистровани у Регистру меница и овлашћења, сагласно 

Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и 

овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17) Народне Банке Србије. 
 

У _______________________ дана 2018. год. 

 

 

М.П.                       Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                            ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  6.- 

 

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. 

Овај модел уговора који је саставни део конкурсне документације, Понуђач оверава 

печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе из модела уговора.  

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

О ИЗВОЂЕЊУ  РАДОВА 

 

 

Закључен  између следећих уговорних страна: 

 

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

                                     бр.17   а кога заступа Директор  Гвозден Перковић као  

                                     Наручилац   ( у даљем тексту Инвеститор ) и 

2.- ________________________________________________________ 

                                    ________________________________________________________ 

                                    ________________________________________________________ 

                                    као Понуђач (у даљем тексту Извођач радова)  

са  подизвођачем:  ________________________________________  

 са члановима групе _______________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1.- 

 

Овим уговором Инвеститор поверава Извођачу радова извођење радова  на рушењу и изградњи 

објекта (П), за привремени боравак запослених на одржавању канализационе мреже на 

локалитету у улици Хаџи Ђериној у Новом Саду за ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад 

(у даљем тексту: радови).  

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у свему према 

усвојеној понуди Извођача радова дел. број ___________године, прибављеној у оквиру јавне 

набавке број 41/18-С, према важећим законима, техничким и другим 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 радова 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 запослени/радно ангажовани код Извођача радова као и да механизација и 

опрема потребна за извођење предметних радова мора бити у власништву/лизингу/закупу 

Извођача радова све сходно документацији предатој у понуди Извођача радова.  
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Ангажовање напред наведених ресурса мимо услова из конкурсне документације и прихваћене 

понуде Извођача радова (тзв. препродаја посла) је разлог за раскид овог уговора на начин 

предвиђен његовим одредбама.  

 

Саставни део овог уговора чине и усвојена понуда Извођача радова и предмер односно предрачун 

радова са спецификацијом материјала Инвеститора, где исти у смислу овог уговора чине део 

прихваћене понуде Извођача радова  и који садрже све предметне радове и цене радова у складу 

са техничком документацијом Инвеститора из конкурсне документације за поступак јавне 

набавке предметних радова (у даљем тексту предмер радова ) (дел.бр.______________).  

 

Члан 2.- 

 

Уговор ће се сматрати закљученим када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења 

уговора, уговора се датум наведен у деловодном печату Инвеститора. 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА – ЦЕНА 

 

Члан 3.- 

 

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

вредност сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност и иста се исплаћује у динарима, 

а трошкови отклањања недостатака у гарантном периоду, падају на терет Извођача радова и нису 

обухваћени ценом (у даљем тексту цена).  

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

понуде Извођача радова 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 радова и др. 

осим пдв-а и иста износи: __________________ динара без пдв-а (словима: 

__________________________и 00/100). 
Напред наведена вредност – цена подразумева франко градилиште, размештено и монтирано.  

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

њихову тачност.  

Уговорене јединичне цене су фиксне.  

Након закључења овог уговора, вредност изведених радова ће бити утврђена на основу коначног 

обрачуна. 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 јединичних цена из понуде са посебно израженим 

обрачуном пореза на додату вредност у складу са Законом о порезу на додату вредност. 

 

Члан 4.- 

 

Уговорне стране сагласно констатују, да је Инвеститор омогућио Извођачу радова, 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 
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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 радова био 

одговоран за тумачење ових података у смислу одређивања цене и рока извођења радова. 

Извођач радова 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: 

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

геолошке услове земљишта,  

2.- 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, 

3.- 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 радова 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. 

 

РОК ПЛАЋАЊА 
Члан 5.- 

 

Инвеститор ће уговорену цену радова исплатити Извођачу радова на текући рачун бр.: 

_________код_______, а по основу испостављених привремених ситуација и/или на основу 

коначног обрачуна/окончане ситуације оверених од стране Надзорног органа Инвеститора, по 

извршеној примопредаји радова (Записник о примопредаји изведених радова без примедби.  

Плаћање Извођачу радова ће се вршити у динарима на основу испостављених ситуација у 

динарима. 

 

Члан 5а.- (алтернативни члан за аванс) 

 

Инвеститор се обавезује да на основу пријема одговарајућег рачуна за авансно плаћање и 

банкарске гаранције за повраћај аванса, пре почетка извођења радова, исплати аванс у висини од 

_____%, од укупно уговорене вредности радова, односно________________динара, са 

обрачунатим  припадајућим  ПДВ-ом сходно одредбама Закона о ПДВ-у.  

Преостали неавансирани део укупне вредности радова плаћа се по добијању новчаних средстава 

из буџета Града Новог Сада, а по основу испостављених привремених ситуација и/или на основу 

коначног обрачуна/окончане ситуације оверених од стране Надзорног органа Инвеститора, по 

извршеној примопредаји радова (Записник о примопредаји изведених радова без примедби). 

Плаћање Извођачу радова ће се вршити у динарима на основу испостављених ситуација у 

динарима. 

 

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА  

Члан 6.- 

 

Извођач радова се обавезује да ће: 

- у року од најкасније 20 дана од закључења овог уговора, доставити Инвеститору  

неопозиву, безусловну (без права на приговор) банкарску гаранцију за добро извршење 

посла, плативу на први позив, у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а, са роком 

важности  60 дана дужим од  истека обавеза Извођача радова из овог уговора. Банкарска 

гаранција за добро извршење посла ће се активирати у случају да Извођач радова не буде 

извршавао своје  обавезе у складу са одредбама овог Уговора.  
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Ако се за време трајања уговора, промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност 

банкарске гаранције се мора продужити, најкасније 10 радних дана пре истека важности 

постојеће гаранције. Извођач радова ће наведену банкарску гаранцију доставити 

Инвеститору најкасније у моменту потписивања анекса уговора и то 10 радних дана пре 

истека важеће гаранције. У противном, уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим, а 

важећа банкарска гаранција наплатити. 

- у року од 20 дана од дана закључења уговора предати Инвеститору банкарску гаранцију за 

повраћај аванса у висини траженог износа аванса са обрачунатим  припадајућим  ПДВ-ом 

сходно одредбама Закона о ПДВ-у. Банкарскa гаранцијa за повраћај аванса мора бити 

неопозива, безусловна (без права на приговор) и платива на први писани позив, са 

трајањем 30 дана дуже од  истека обавеза Извођача радова из овог уговора. У случају да 

Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе и благовремено не оправда примљени 

аванс, а не изврши  повраћај  примљеног  аванса,  Инвеститор  ће  наплатити  приложену  

банкарску гаранцију без претходног обавештења Извођача радова. 

- одмах  након  потписивања  Записника  о  примопредаји радова, предати Инвеститору, 

бланко соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без 

пдв-а за отклањање грешака у гарантном року, са роком важности најмање 5 дана дуже од 

уговореног гарантног рока. Меница се држи у портфељу Инвеститора све до испуњења 

свих уговорних обавеза Извођача радова у гарантном року, након чега се на писмени 

захтев враћа истом. Истовремено, предајом менице Извођач радова се обавезује да 

Инвеститору преда оверену копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица 

од стране пословне банке, овлашћење за Инвеститора да меницу може реализовати у 

складу са Уговором, као и потврду да су меница и менично овлашћење регистровани у 

Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину 

вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17) 

Народне Банке Србије. Наведена меница се има предати Инвеститору односно његовом 

овлашћеном лицу, који ће Извођачу радова издати потврду о пријему предметне менице. 

Тек након добијања наведене потврде, приступиће се овери окончане ситуације од стране 

надзорног органа. 

 

ОБИМ, ВРСТА И КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА  

 

Члан 7 .- 

 

Обим, врста и квалитет радова и материјала одређени су конкурсном документацијом 

наручиоца/Инвеститора, пројектном документацијом на основу које се радови изводе и осталом 

техничком документацијом, предмером радова (у даљем тексту техничка документација), 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 радова 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 радова како не би 

дошло до застоја у току радова. Објашњење се даје у писаној форми.  
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Захтеве за објашњења, у име Извођача радова, подноси његов одговорни извођач радова, 

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

Инвеститор одреди.  

Захтеви и објашњења се уписују у грађевински дневник.  

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

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

При извођењу радова, Извођач радова 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 радова 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 радова 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).  

Рок за увођење Извођача радова у посао је 30 дана рачунајући од дана закључења уговора. 

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. 

Извођач радова се обавезује и да све евентуалне вишкове радова у вредности до 10% уговорене 

цене радова, изведе у уговореном року. 

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 радова накнаду штете до износа стварне штете. 

Извођач радова 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 радова, доставља Инвеститору детаљно образложење и 

мишљење о продужетку рока за извођење радова у сагласности са одредбама овог уговора.  

Измена уговора ће се спровести у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама. 

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

5. овог члана, такав захтев се неће разматрати.  

Привремени прекиди у извршавању уговорених радова: 

У случају наступања ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у време закључења 
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уговора, као што су: 

 природни догађаји који се могу сматрати вишом силом, 

 мере предвиђене актима надлежних органа које нису предузете због кривице Извођача 

радова, 

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

пројектом и техничком документацијом, 

 закашњење увођења Извођача радова у посао, 

 непредвиђени радови за које Извођач радова приликом закључења уговора није знао нити 

је могао знати да се морају извести,  

 вишкови радова преко 10% од уговорених количина радова, 

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

Извођача радова 

наступа привремени прекид у извођењу радова све уз сагласност Инвеститора.  

Извођач радова је дужан да захтев за привремени прекид радова поднесе Инвеститору и 

надзорном органу чим сазна за разлог због кога се извођење радова мора привремено прекинути. 

Привремени прекид радова може наступити и по захтеву Инвеститора односно надзорног органа. 

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

Период колико је трајао привремени прекид у извођењу радова се неће ураћунати у рок извођења 

радова. Извођач радова је дужан да настави са извођењем радова одмах по престанку сметње због 

које су радови привремено прекинути. 

Штрајк, санкције, мере државних органа, догађаји и слично, а које су се с пажњом доброг 

стручњака могле предвидети, не сматрају се разлозима за прекид у извршењу уговорених радова 

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

околности. У случају да је очигледно да због напред наведених разлога није могуће наставити 

започете радове, Инвеститор има право да раскине уговор.  

 

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА 
Члан 10.- 

 

Инвеститор је дужан Извођачу радова, 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 30 дана 

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

посао, уписом у грађевински дневник и том приликом предаје Извођачу радова 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 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 

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

да Извођачу радова 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 радова 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 техничкој документацији кроз:  

 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 радова, са јасно назначеним активностима, 

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 радова 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 радова, 

 контрола потребне квалификационе структуре радно ангажованих лица на градилишту, 

 организовање контроле испитивања, 

 предузимање мера за отклањање недостатака . 

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

уговорене цене уговора.  

 

Члан 13.- 

 

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

складу са одредбама позитивних законских 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 радова 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 радова 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 радова уговара друге радове, вишкове радова, накнадне или 

непредвиђене 

радове и слично, 

 да са Извођачем радова уређује имовинско-правне односе, 

 да Извођача радова 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 и 

 измену овог уговора. 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

103 / 182 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр. 41/18-С отворени поступак  

  

Члан 15.- 

 

Сви налози надзорног органа морају бити дати било уписом у грађевински дневник било у виду 

службеног дописа и Извођач радова 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 радова 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 радова.  

 

Члан 17.- 

 

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

трошку, уклони са терена 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 

радова захтева, а Извођач радова 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, 

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

о трошку Извођача радова, 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 радова одговарајућег новчаног износа који доспева на исплату 

Извођача по било ком основу, а у сваком случају Извођач радова је дужан да Инвеститору 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 запослених лица који су радно ангажовани на извођењу 

предметних радова и списку опреме и механизације која је ангажована на извођењу предметних 
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радова Извођача радова, 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 радова захтева, а Извођач радова је дужан да поступи по захтеву надзорног органа и да 

о свом трошку: 

 употреби и угради материјале које захтева надзорни орган у складу са техничком 

документацијом и понудом и предмеру радова, 

 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 радова не поступи по захтеву надзорног органа, Инвеститор има право да на 

терет Извођача радова ангажује треће лице ради извршења захтева надзорног органа и има право 

да ускрати Извођачу радова исплату одговарајућег новчаног износа доспелог на исплату Извођачу 

радова 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 радова је дужан да Инвеститору накнади целокупну штету.  

 

Члан 19.- 

 

Извођач радова је дужан да по налогу надзорног органа прекине радове (чл.9.-) и да их док прекид 

траје, заштити и обезбеди. Извођач радова 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 

добијања налога за наставак радова, Извођач радова 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 радова 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 РАДОВА 

 

Члан 21.- 

 

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

радова је дужан да достави и: 

 списак својих запослених и ангажованих лица са њиховим именима и квалификацијама 

који ће бити радно ангажовани на извођењу предметних радова и 

 списак опреме и механизације, у власништву, лизингу и закупу Извођача радова, која ће 

бити ангажована на извођењу предметних радова. У овом списку, Извођач радова ће 

навести и регистрацијске ознаке за механизацију за коју се исте издају (бројеве 

регистарских таблица). 

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

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

обавести Инвеститора, путем надзорног органа, 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 

запослени/ангажовани код Извођача радова.  

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

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

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

право наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла, а уколико се наведено догоди у 

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

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

 

Члан 22.- 

 

Именовани одговорни извођач радова је обавезан да, између осталог наведеног у овом уговору, 

обезбеди у име и за рачун Извођача радова: 

 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, 

 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 радова је дужан да пре почетка извршења овог уговора, благовремено отпочне, и 

благовремено изради Елаборат о уређењу градилишта, сходно важећем Правилнику о садржају 

елабората о уређењу градилишта и да га благовремено пре почетка извођења радова, достави 

надлежној инспекцији рада у складу са Правилником и Елаборат заштите на раду и ПП заштите, 

а најкасније у року од ___________ дана од дана закључења овог уговора, под претњом раскида 

овог уговора, наплате банкарске гаранције за добро извршење посла.  

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

1.- видно и транспарентно обележи градилиште прикладним обавештајним таблама на којима се 
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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 пројектно-техничку документацију 

тако и другу напред наведену документацију и да Инвеститору достави Извештај о прегледу 

наведене документације,да потпише и овери печатом пројектно-техничку 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:  

 план ангажовања потребне радне снаге, 

 план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, 

 план набавке и дистрибуције на градилиште потребног материјала,  

 пројекат организације градилишта, 

 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,  

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 10 (десет) 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, 
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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 радова 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 радова или тако што ће му ускратити исплату одговарајуће суме новца која 

доспева на исплату Извођачу радова 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 

радова 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 

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 радова, 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 

одговарајућим члановима ЗОО и све евентуалне последице које проистекну из штетног догађаја.  

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

Извођач радова 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 радова 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 радова 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.  
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Извођач радова 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 радова 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 својом 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 радова, у свако доба како на 

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

радова уграђује или намерава да угради ради извршења уговора. Оправданост сумње надзорног 

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

Извођач  радова је дужан да у случају из става 2.- овог члана, за потребе тестирања обезбеди 

опрему, енергију, осветљење, просторије, инструменте, узорке материјала и сл. 

Извођач радова 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 радова, а у сваком случају Инвеститор има право на 

наплату разлике до потпуно настале штете од Извођача радова. 

 

Члан 29.- 

 

Извођач  радова 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 радоваје дужан да наведене тестове изведе на захтев надзорног органа у случају да 

Извођач радова 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 радова 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 

радова 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 радова је дужан да недостатке 

отклони без одлагања о свом трошку. 

Уколико Извођач радова не поступи по ставу 1.- овог члана, Инвеститор има право да утврђене 
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недостатке сам отклони тако што ће ангажовати треће лице да недостатке отклони о трошку 

Извођача радова и ускрати Извођачу радова наведену суму од одговарајућег новчаног износа који 

доспева на исплату Извођача радова 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 радова.  

 

Члан 31.- 

 

Извођач радова 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 радова 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 радова, а у сваком случају 

Инвеститор има право на наплату разлике до потпуно настале штете од Извођача радова. 

 

Члан 32.- 

 

У складу са одредбама овог уговора, сматраће се да су материјали дефинисани у понуди потребни 

за извршење уговора и опрема Извођача радова 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 радова 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 радова то не учини, а пропуштање наведених радњи констатује надлежни инспекцијски 

органи или комунална полиција, Извођач радовасноси у потпуности и самостално без обзира на 

одредбе важеће Одлуке о уређењу града 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 радова донео на градилиште или оставио на терену градилишта, јер је Извођач радова  

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 РАДОВА 

 

Члан 34.- 

 

Извођач радова је дужан да током извођења радова обезбеди и врши своју интерну контролу 

изведених радова и уграђених материјала. Извођач радова је дужан да писаним путем, најмање 

24 часа раније, ради обезбеђења присуства надзорног органа, обавести надзорни орган о томе на 
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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 радова ће у грађевинском дневнику констатовати да су напред наведени 

радови завршени и оцениће њихову исправност и њихов квалитет.  

 

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 радова 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 радова 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 радова 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 радова, 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 радова не поступи по обавези из претходног члана, надзорни орган има право 

да од Извођача радова захтева да се већ покривени радови открију и изврши контрола, мерење, 

тестирање односно провера радова.У наведеном случају, Извођач радова самостално и у 

потпуности сноси трошкове и штету насталу због откривања покривених радова. 

Уколико Извођач радова, 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 радова и има право да ускрати исплату Извођачу радова 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 радова је дужан да Инвеститору накнади 

целокупну штету.  

 

Члан 38.- 

 

Уколико се у случајевима из претходна два члана овог уговора, након контроле, мерења, 

тестирања и провере изведених радова и уграђеног материјала, покаже да изведени радови и/или 
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уграђени материјал нису изведени односно уграђени према спецификацији односно предмеру 

радова, овом уговору и понуди, Извођач радова 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 радова и има право да ускрати исплату Извођачу радова 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 радова је дужан да Инвеститору 

накнади целокупну штету. 

 

САОБРАЋАЈ И СУСЕДНЕ ПАРЦЕЛЕ 

 

Члан 39.- 

 

Извођач радова је дужан да изврши одредбе овог уговора тако да при превозу материјала или 

отпада или своје механизације не загуши саобраћај, не оштети јавне саобраћајнице, приватне 

путеве, да приликом извршења уговора не нанесе штету суседним парцелама и имовини трећих 

лица, 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 радова је дужан да плаћене износе 

без одлагања одмах надоканди, у противном Инвеститор има право да ускрати исплату Извођачу 

радова 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 

радова је дужан да Инвеститору накнади целокупну штету. 

 

НАЧИН ИЗВРШАВАЊА УГОВОРЕНИХ ПОСЛОВА 

 

Члан 40.- 

 

Извођач радова 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 радова који су у вези са постојањем Извођача радова, а 

нарочито, али не искључиво, да: 

 обезбеди извршење уговора тако што ће ангажовати само своја 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 у отвореном поступку, предатој уз понуду понуђача  

Надзорни орган има право да од Извођача радова 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 радова је дужан да поступи по захтеву 

надзорног органа, у супротном, сматра се да је Извођач радова повредио одредбе овог уговора са 

последицама битне повреде овог уговора и дугује Инвеститору надокнаду штете. Извођач радова 

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 радова одговарајућег новчаног 
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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 радова је дужан да Инвеститору 

накнади целокупну штету. 

 

Члан 41.- 

 

Извођач радова 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 радова, 

 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 радова предаје Инвеститору 

грађевински дневник и инспекцијску књигу. Извођач радова 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 радова одговоран за успоравање или одлагање радова. 

 

ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Члан 42.- 

 

Извођач радова предаје надзорном органу најмање 6 (шест) примерака привремених ситуација 

сачињених на основу оверене грађевинске књиге од којих је сваки потписан од стране 

овлашћеног/одговорног 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 радова, у оквирном року од 15 календарских дана од дана 

предаје, надозорни орган: 

 проверава наводе Извођача радова 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 радова по било ком основу дугује Инвеститору, 

 проверава наводе Извођача радова у погледу изведених радова и уграђеног материјала. 

Након тога надзорни орган утврђује коначну суму која треба по привременој ситуацији да буде 

плаћена Извођачу радова. Исти поступак се примењује и код окончане ситуације односно 

коначног обрачуна.  

Члан 43.- 

 

Инвеститор је овлашћен да најкасније у року од најдуже 15 (петнаест) дана од дана пријема 

привремене ситуације оверене од стране надзорног органа, достави Извођачу радова евентуалне 

примедбе на исту. Извођач радова је дужан да примедбе на привремену ситуацију отклони 

најкасније у року од 8 (осам) дана од када су примедбе уручене Извођачу радова.  

 

КОНАЧАН ОБРАЧУН 

 

Члан 44.- 

 

Коначан обрачун изведених радова, надзорни орган и овлашћени представник Извођача радова, 
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ће извршити најкасније у року од 8 (осам) календарских дана од дана извршеног прегледа 

изведених радова у складу са прописима и отклањања 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 радова. Потврда из става 1. овог члана ће се доставити и 

,,Сектору финансијских послова,, Инвеститора. Након издавања Потврде, Извођачу радова ће 

бити враћена банкарска гаранција за добро извршење посла најкасније у року од 8 дана од дана 

издавања Потврде. 

Коначним обрачуном обухватају се сви радови изведени на основу уговора, укључујући и 

непредвиђене и накнадне радове које је извођач био дужан или овлашћен да изведе, без обзира да 

ли су радови обухваћени привременим ситуацијама. 

 

Члан 45.- 

 

Коначан обрачун и посебно исказан обрачун пореза на додату вредност у складу са Законом о 

порезу на додату вредност, представља целокупну и коначну суму коју Инвеститор дугује 

Извођачу радова. 

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 радова о дану и часу вршења коначног обрачуна. 

Овлашћени представник Извођача радова је дужан да надзорном органу обезбеди све податке и 

документа које надзорни орган, ради обрачуна, захтева. Уколико овлашћени представник 

Извођача радова 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 радова 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 радова којом се Извођач радова обавезује на отклањање свих недостатака, 

потписану од стране законског заступника Извођача радова и оверену печатом Извођача радова. 

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 радова оверено печатом Извођача радова, 

приступа прегледу, инспекцији, мерењу и тестирању радова. 

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 радова 

најмање 24 часа раније. 

Уколико надзорни орган има примедби, Извођач радова је дужан да констатоване недостатке 

отклони о свом трошку. Овакво отклањање недостатака не сматра се отклањањем недостатака у 

гарантном року. 
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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 радова 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 радова уредио терен градилишта и градилиште у смислу одредби 

овог уговора и да је Извођач радова 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 радова 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. 

Записником о примопредаји се констатује да ли је Извођач  радова извршио своју обавезу у 

погледу обима, врсте и квалитета радова, уграђеног материјала, као и у погледу рокова за 

извођење радова и даје налог Извођачу радова за отклањање евентуалних недостатака и рок за 

отклањање истих.  

 

ВИШКОВИ, МАЊКОВИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ, НАКНАДНИ РАДОВИ 

 

Члан 48.- 

 

Извођач радова је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени 

Уговором, прописима и правилима струке. 

 

Члан 49.- 

 

Вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. 

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине 

радова. 

Вишкови радова се сматрају уговореним радовима. 

Јединична цена важи и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених 

количина радова. 

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

појединим позицијама радова, исти се уговарају у складу са одредбама Посебних узанси о 

грађењу (Сл. Лист СФРЈ бр. 18/77) и одговарајућим одредбама Закона о облигационим односима 

РС. Измена уговора ће се спровести у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Лимит из став 1. члана 115. Закона о јавним набавкама се не односи на вишкове радова који су 

уговорени. 

Мањкови радова претпостављају да је Извођач радова извршио мање радова него што је 

уговорено по појединим позицијама и исти се констатују у грађевинској књизи. Цена ће се 

умањити за вредност мањкова радова обрачунато према јединичним ценама из понуде Извођача 

радова.  

Извођач радова је дужан да уз привремене и окончану ситуацију достави и спецификацију свих 

изведених радова из овог члана, коју оверава надзорни орган. 
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Члан 50.- 

 

Непредвиђени радови су они радови који уговором нису обухваћени, а који се морају извести. 

Извођач  радова је дужан да по писменом налогу Инвеститора изведе непредвиђене радове . 

Изузетно од став 2. овог члана, Извођач радова је дужан да приступи 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 радова 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 радова 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 радова ће бити обавезан и 

дужан да накнади сваку штету коју је проузроковао, укључујући и штету причињену трећим 

лицима. 

Инвеститор може раскинути уговор уколико би услед хитних непредвиђених радова цена морала 

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

За непредвиђене радове цена се накнадно утврђује уговором, а након спроведеног поступка јавне 

набавке у складу са одредбама члан 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. Извођач радова 

има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радова. 

Међусобне односе настале извођењем хитних непредвиђених радова Извођач радова и 

Инвеститор ће уредити сагласно одредбама Закона о облигационим односима. 

 

Члан 51.- 

 

Накнадни радови су они радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење Уговора, а 

Инвеститор захтева да се изведу. 

Уговорена цена не обухвата вредност накнадних радова. 

Инвеститор је дужан да извођење накнадних радова пре уступања трећем лицу понуди Извођачу 

радова. 

Извођач радова може извођење накнадних радова прихватити или одбити. 

Цена накнадних радова одређује се уговором о извођењу накнадних радова, а након спроведеног 

поступка јавне набавке у складу са одредбама члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. 

 

ЗАДРЖАВАЊЕ ДЕЛА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Члан 52.- 

 

Инвеститор, а у складу са одредбама овог уговора, има право да ускрати Извођачу радова 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 радова 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 радова захтева 

надокнаду свих трошкова и штете које је овим поводом имао. 
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ОСИГУРАЊЕ 

Члан 53.- 

 

Сва штета која би била проузрокована пролазнику или суседној грађевини или паркираним 

аутомобилима и сл. 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. 

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 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. Осигурање мора бити такво да исплата за случај 

наступање осигураног случаја покрива целокупну проузроковану штету. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре истека 

уговореног рока, наведене полисе осигурања са новим периодом осигурања на начин одређен 

овим уговором. 

Уколико штета коју евентуално претрпи Инвеститор не буде надокнађена исплатом од стране 

осигуравајућих друштва, или се Извођач радова не осигура, Извођач радова се већ сада 

потписивањем овог уговора обавезује да ће самостално и у потпуности преузети потпуну 

кривичну и материјалну 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 радова 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 радова је дужан да Инвеститору накнади штету коју буде имао услед радњи или 

пропуштања радњи од стране Извођача радова и да поступи у складу са својим правима и 

обавезама утврђеним уговорима о осигурању закљученим за потребе овог уговора. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 54.- 

 

За неоправдано кашњење у извршењу уговора према валидном динамичком плану или предаји 

изведених радова, Извођач радова 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 

промила од уговорне вредности за сваки дан неоправданог закашњења у односу на динамички 

план и аутоматски, без прибављања сагласности Извођача радова, одбија обрачуном уговорне 

казне добијени износ од уговорене цене и у том износу Извођачу радова ускраћује исплату 

доспелих обавеза према Извођачу радова. 

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. 
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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 радова у извођењу или предаји изведених 

радова претрпео штету која је већа од уговорне казне, Извођач радова је дужан да Инвеститору 

накнади и разлику до пуног износа претрпљене штете. 

Исплатом уговорне казне Извођач радова 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 55.- 

 

Извођач радова 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 радова 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 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  

СА УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА И ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 56.- 

 

Извођач радова гарантује Инвеститору за квалитетно извођење свих уговорених радова  са 

уграђеним материјалима. Гарантни рок за изведене радове износи ________ месеца рачунајући 

од дана потписивања Записника о примопредаји радова, а гарантни рок за уграђени материјал 

износи _______ месеца рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова, 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 

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 57.- 

 

Извођач радова 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 рачунајући 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 

радова, наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, а Извођач 

радова је у обавези да Инвеститору одмах и без одлагања накнади штету која прелази суму 

наплаћене банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 
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Члан 58.- 

 

По извршеним радовима, Инвеститор је дужан да врати Извођачу радова банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, а по истеку гарантног рока 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 59.- 

 

Инвеститор, поред права на раскид уговора предвиђеног другим одредбама овог уговора и 

законима и прописима који се примењују у овом уговору, може раскинути уговор и простом 

писаном изјавом достављеном Извођачу радова: 

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 радова уграђује материјал који није уговорен или одговарајући,  

д.- ако Извођач радова не отклони недостатке у материјалу и изведеним радовима на начин 

регулисан овим уговором.  

ђ.- ако Извођач радова 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 радова 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 радова 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 радова ангажује треће лице. 

 

Извођач радова може раскинути уговор : 

 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 радова 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 радова, 

 надзорни орган Инвеститора. 

 

СЛУЧАЈ ВИШЕ СИЛЕ 

Члан 60.- 

 

Као случај више силе сматрају се догађаји који су се јавили после закључења уговора и који 

кумулативно испуњавају следећа два услова: 
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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 радова 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 61.- 

 

Инвеститор може раскинути уговор у случају наступања случаја више силе како је дефинисано 

претходним чланом овог уговора, писаном изјавом достављеном Извођачу радова 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 

радова 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. 

 

НЕСОЛВЕНТНОСТ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 

Члан 62.- 

 

Уколико Извођач радова у било које време у току важења уговора по законима државе Извођача 

радова, 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 наведеним поступцима по закону државе Извођача 

радова или било какве забране располагања на имовини Извођача радова 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 радова 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 радова. Уколико уговор буде раскинут из наведених 

разлога, уговорне стране су сагласне да Инвеститор не дугује Извођачу радова накнаду штете 

због раскида уговора.  

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА ПОВОДОМ  

РАСКИДА УГОВОРА И НАЧИН РАСКИДА УГОВОР 

 

Члан 63.- 

 

Инвеститор може раскинути овај уговор и због неизвршавања незнатног дела уговорене обавезе 

од стране Извођача радова.  

Уговорне стране су сагласне да уколико овај уговор буде раскинут кривицом Инвеститора, 
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Инвеститор је дужан да Извођачу радова плати изведене радове и накнади Извођачу радова 

обичну штету проузроковану раскидом уговора, али не и изгубљену добит.  

У случају раскида уговора или обуставе радова или забране радова, Извођач радова 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 64.- 

 

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 ако је раскинут посебним чланом овог уговора.  

У писаној изјави Извођача радова о раскиду уговора мора бити означено по ком основу се уговор 

раскида. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И ДОСТАВА ПИСМЕНА 

 

Члан 65.- 

 

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 

радова домаћа лица, за решавање спорова из става 1.- овог члана и спорова изван уговорене штете, 

уговарају надлежност стварно надлежног суда по законима Р. Србије у Новом Саду. 

 

Члан 66.- 

 

Сва писмена која се достављају Извођачу радова, достављају се на адресу регистрованог седишта 

Извођача радова или на адресу коју Извођач радова 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 67.- 

Уговорне стране су сагласне да су измене и допуне уговора пуноважне уколико су учињене у 

писаној форми уз обострану сагласност обе уговорне стране.  

 

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 
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Србији који обавезују уговорне стране као обавезни за примену приликом извођења радова . 

 

БРОЈ ПРИМЕРАКА УГОВОРА 

 

Члан 68.- 

 

Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних оригиналних примерака од којих 5 (пет) задржава 

Инвеститор, а 2 (два) Извођач радова. 

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора на српском језику представља оригинал и 

производи једнако правно дејство. 

 

 

 

        За Извођача радова                                                  за ЈКП “Водовод и канализација“ Н. Сад 

                Директор                                                                                    Директор 

 

__________________________        ___________________________ 

                                                    м.п.                           Гвозден Перковић 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.-    

         

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) дајемо следећи: 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 
 
 
 
 
 

 У _______________________ дана 2018.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                           _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.-     

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) дајемо следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

у својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједничку) понуду у отвореном поступку број 41/18-С, наручиоца ЈКП „Водовод и 

канализација“ Нови Сад, подноси независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци 

бити ништаван. 

 

 У _______________________ дана 2018.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.-   

 

У складу са тачком 22. конкурсне документације у поступку јавне набавке велике 

вредности радова – Извођење радова на рушењу и изградњи објекта (П), за привремени 

боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи 

Ђериној у Новом Саду – Јавна набавка број 41/18-С, издаје се следећа: 

 

П О Т В Р Д А 

 О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

Заинтересовани понуђач _________________________________________________ 

____________________________________________________(назив, седиште, пиб) је по 

извршеној најави дана __________2018. године, контакт особи код Наручиоца 

___________________________, извршио дана _________2018. године у времену од  __ 

часова до __ часова обилазак локације _________________________________________ за 

потребе набавке - извођење радова на рушењу и изградњи објекта (П), за привремени 

боравак запослених на одржавању канализационе мреже на локалитету у улици Хаџи 

Ђериној у Новом Саду – Јавна набавка број __________.  

 

Обиласку је у име заинтересованог понуђача присуствовао __________________ 

___________________________________________________________________________ 

(име и презиме представника, функције/радно место код понуђача), који је уредно 

доставио оригинал потврде о запослењу/радном ангажовању издату на меморандуму 

понуђача, потписану и оверену од стране законског заступника, док је овлашћени 

представник Наручиоца био _______________________________________________ (име 

и презиме, функција/радно место код Наручиоца).  

 

Приликом обиласка представник заинтересованог понуђача се детаљно упознао са  

изгледом локације на којима ће се изводити предметни радови. 

 

 

У Новом Саду, дана ________.г. 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

наручиоца: 

М.П. Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

   

   

   

 

Напомена: Извршени обилазак представник Наручиоца ће потврдити потписивањем овог 

Обрасца. Подношење овог обрасца у понуди није обавезно. 
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

Наручилац ће посебно објавити скице и шеме које су потребне ради сачињавања  понуде 

и извођења радова. 

   

PREDMER  RADOVA 

1.  GRAĐEVINSKI RADOVI     

      

A)    PRIPREMNI RADOVI     

R. broj Opis 
Jed. 

mere 
Količina 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 

Geodetsko obeležavanje objekta, 

izrada geodetskog snimka 

temelja i konstrukcije. Snimke 

predati nadzornom organu za 

predaju na CEOP. ukupno 1.00     

2 

Pažljivo rušenje objekta. 

Preduzeti sve mere za 

bezbednost radnika i susednih 

objekata. Upotrebljiv materijal 

očistiti  odvesti na lokaciju koju 

odredi investitor. Šut utovariti i 

odvesti na gradsku deponiju, a 

prostor očistiti. U cenu ulazi i 

demontaža elektro i drugih 

instalacija. Obračun po m2 bruto 

površine objekta. U svemu 

prema Projektu pripremnih 

radova- rušenja. m2 250.00     

  

       

B)   ZEMLJANI RADOVI      

R. broj Opis 
Jed. 

mere 
Količina 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 

Mašinsko skidanje sloja 

konstrukcije platoa na delu gde 

će se graditi novi objekat. 

Debljina sloja koji se skida je 

cca 30cm a sastoji se od 

mešovitog materijala, tj.  betona, 

sabijenog šljunka i sl. Utovar i 

odnošenje šuta. Cenom 

obuhvatiti i mašinsko sečenje m³ 110.80     
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betona kako bi se kasnije 

obezbedio kvalitetan spoj starog 

i novog platoa. Obračun 

skinutog materijala u sraslom 

stanju. 

2 

Izrada nanosne skele i uklanjanje 

svega što smeta izgradnji objekta 

(bez rušenja postojećih 

objekata). m' 84.00     

3 

Ručni iskop zemlje III 

kategorije. Obračun po stvarno 

iskopanoj količini zemlje 

mereno u sraslom stanju u 

temeljnoj jami. Utovar i 

odnošenje šuta na deponiju 

udaljenosti do 10 km. Prilikom 

iskopa voditi računa o 

postojećim inatalacijama struje i 

vode. m³ 50.83     

4 

Nabavka materijala, nasipanje i 

nabijanje sloja tucanika u 

debljini zbijenog sloja  od 30 

cm, ispod podne ploče, temeljnih 

greda i temelja samaca objekta. 

Nabijanje se vrši do zahtevane 

zbijenosti. Jedinačna cena 

obuhvata nabavku materijala i 

ispitivanje zbijenosti tampona. 

Obračun po m3 zbijenog sloja. m³ 108.00     

5 

Zatrpavanje i nasipanje oko 

temelja i temeljnih greda objekta 

peskom, u slojevima do 30 cm sa 

nabijanjem do potrebne 

zbijenosti. m³ 14.14     

      

C)    BETONSKI  I  ARMIRANO BETONSKI  RADOVI   

R. broj 
Opis 

Jed. 

mere 
Količina 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 

Betoniranje temelja samaca 

gotovim betonom MB-30, uz 

dodatak aditiva za 

vodonepropusnost. Na delovima 

gde se temelji nalaze u blizini i 

iznad postojećih instalacija m³ 2.00     
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izvršiti njihovu zaštitu. 

2 

Betoniranje temeljnih traka 

gotovim betonom MB-30, uz 

dodatak aditiva za 

vodonepropusnost. m³ 31.00     

3 

Nabavka materijala i izrada 

armirano betonske podne ploče 

d=12cm gotovim betonom MB-

30. m² 37.01     

4 

Nabavka materijala i izrada 

zaštitnog trotoara d=10cm i 

širine 120cm oko objekta od 

betona MB20. Betoniranje raditi 

u segmentima sa dilatacijama na 

cca 2,50m. Gotove površine 

isperdašiti i preći jež valjkom. m 97.00     

5 

Nabavka materijala i izrada AB 

stepenika  od betona MB20 uz 

objekat. m³ 3.90     

      

 

NAPOMENA: svim prethodnim 

stavkama je obuhvaćena 

nabavka i  izrada, montaža i 

demontaža daščane oplate od 

24mm uz sva potrebna 

razupiranja i utezanja     
 

      

D) ARMIRAČKI RADOVI     

1 

Nabavka i postavljanje glatke i 

rebraste armature B500B. 

Armaturu očistiti, iseći, saviti i 

ugraditi prema projektu i 

statičkim detaljima. Armaturu 

pre betoniranja mora da pregleda 

i pismenim putem odobri nadzor.         

  Obračun po kg armature. kg 900.00     

2 

Nabavka i postavljanje mrežaste 

armature MA 500/560. Armaturu 

očistiti, iseći, saviti i ugraditi 

prema projektu i statičkim 

detaljima. Armaturu pre 

betoniranja mora da pregleda i 

pismenim putem odobri nadzor.         
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 Obračun po kg armature. kg 3,000.00     

      

E) BRAVARSKI RADOVI - KONSTRUKCIJA   

1 

Nabavka, transport, radionička 

izrada i montaža konstrukcije od 

čeličnih profila. Konstrukcija se 

sastoji iz primarnih nosača-

rešetki koje su preko anker ploča 

oslonjene na čelične stubove, i 

rožnjača-sekundarnih nosača 

koji su pozicionirani  između 

primarnih nosača. Mere proveriti 

na licu mesta. Spojeve i varove 

idealno izraditi, očistiti i obrusiti. 

Čeličnu konstrukciju ofarbati 3u 

1 bojom u nijansi po izboru 

investitora. U cenu ulaze i 

ankeri, zavrtnji, podloške, skela, 

kao i atestiranje konstrukcije i 

varova. Sve radove moraju vršiti 

atestirani varioci.   12,000.00     

  Obračun po kg čelika.         

U slučaju potrebe da se izvrši zamena projektom predviđenih čeličnih profila neophodno je dokazati 

nosivost predloženih profila i tražiti saglasnost projektanta na sve izmene. 

 
 

    

F)    IZOLATERSKI RADOVI    

R. broj 
Opis 

Jed. 

mere 
Količina 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 

Nabavka i izrada hidroizolacije 

od premaza bitulitom i sloja 

kondora d=4mm varenog po 

celoj površini. m² 324.00     

2 

Nabavka i postavljanje 

termoizolacije podne 

konstrukcije od sloja stirodura sa 

falcom  (ili adekvatno) d=50mm.  m² 324.00     

3 

Nabavka i postavljanje 

reflektujuće  folije namenjene za 

podno grejanje iznad 

termoizolacije.  m² 324.00     
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G)   BRAVARSKI   RADOVI - PROZORI I VRATA     

R. broj Opis 
Jed. 

mere 
Količina 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja ulaznih vrata 

dim 0.95+0.30m/2.10m. Vrata su 

od  Al profila bele boje sa 

termoprekidom.  Sve prema 

šemama bravarije. Boje bela. 

POZ 1 kom 1.00     

2 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja ulaznih vrata 

dim  0.90/2.10m. Vrata su od Al 

profila profila sa termoprekidom, 

boje bele. Sve prema šemama 

bravarije. POZ 2 kom 1.00     

3 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja ulaznih vrata 

dim  0.85+0.85/2.35m. Vrata su 

od Al profila sa termoprekidom, 

boje bele. Sve prema šemama 

bravarije. POZ 3 kom. 2.00     

4 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja unutrašnjih 

vrata dim  0.90/2.10m. Vrata su 

od šestokomornog PVCa, boje 

bele.  Sve prema šemama 

bravarije. POZ 4 kom. 6.00     

  Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja unutrašnjih 

vrata dim  0.90/2.10m. Vrata su 

od šestokomornog PVCa, boje 

bele.  Sve prema šemama 

bravarije. POZ 4a kom. 4.00     

5 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja unutrašnjih 

vrata dim  0.80/2.10m.  Vrata su 

od šestokomornog PVCa, boje 

bele.  Sve prema šemama 

bravarije. Poz   5 kom. 8.00     

6 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja unutrašnjih 

vrata dim  0.86/2.10m.  Vrata su 

od šestokomornog PVCa, boje 

bele.  Sve prema šemama kom. 4.00     
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bravarije. Poz   6 

7 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 60x60cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ I kom 6.00     

8 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 80x60cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ II kom. 1.00     

9 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 98x60cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ III kom. 2.00     

10 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 70x60cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ IV kom. 1.00     

11 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 110x150cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ V kom. 10.00     

12 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 115x150cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ VI kom. 7.00     

13 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 125x150cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ VII kom. 1.00     
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14 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 160x60cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ VIII kom. 5.00     

15 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 180x60cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ IX kom. 2.00     

16 Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 140x60cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ X kom. 1.00     

  Nabavka materijala, izrada, 

transport i ugradnja jednokrilnih 

prozora dim 84x140cm. Prozori 

su od šestokomornog  PVC-a 

bele boje. Sve prema šemama 

bravarije. POZ XI kom. 1.00       

    

H)    

PANELI I LIMARSKI 

RADOVI     

R. broj 
Opis 

Jed. 

mere 
Količina 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 

Nabavka materijala, transport i 

ugradnja zidova objekta od 

fasadnih  termopanela širine 

100cm, vertikalno postavljeni. 

Paneli su od obostrano 

postavljenog plastificiranog 

pocinčanog čeličnog lima 

d=0,5mm i termoizolujuće pir 

ispune klase B1 min 

zapreminske težine 40kg/m3. 

Limovi sa spoljne strane mogu 

biti "V" profilacije, dok su sa 

unutrašnje strane"S" profilacije 

ili glatki.  Cenom obuhvatiti 

nabavku i montažu panela, 

zaptivanje horizontalnih i 
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vertikalnih spojeva kao i sav 

potrošni materijal. Svi paneli 

imaju skriveno kačenje. U 

svamu prema preporuci 

prozvođača i Hasap standardu. 

Boja po izboru investitora. 

  d=100mm (spoljni zidovi) m² 326.12     

2 

Nabavka materijala, transport i 

ugradnja plafona objekta od 

termopanela širine 100cm. 

Paneli su od obostrano 

postavljenog plastificiranog 

pocinčanog čeličnog lima 

d=0,5mm i termoizolujuće  pir 

ispune klase B1 min 

zapreminske težine 40kg/m3. 

Limovi sa donje strane mogu biti 

"S"  profilacije ili glatki, dok su 

sa unutrašnje strane glatki.  

Cenom obuhvatiti nabavku i 

montažu panela, zaptivanje 

horizontalnih i vertikalnih 

spojeva kao i sav potrošni 

materijal. Svi paneli imaju 

skriveno kačenje. U svemu 

prema preporuci prozvođača i 

Hasap standardu. Boja po izboru 

investitora.         

  d=60mm (plafon) m² 324.00     

3 

Nabavka materijala, transport i 

pokrivanje krova objekta 

krovnim TR termopanelima 

d=100mm, širine 100cm, od 

bojenog pocinčanog čeličnog 

lima d=0,5mm sa obe strane i 

termoizolujućom pir ispunom 

klase B1. U svemu prema 

preporuci prozvođača. Gornji 

trapezasti lim 37/250/0,4mm. 

Boja po izboru investitora. m² 340.00     

4 

Nabavka materijala izrada i 

postavljanje slemenjaka od  

ravnog bojenog pocinčanog 

čeličnog lima d=0,6mm, uz 

ukrajanje "češlja" prema profilu m´ 25.00     
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krovnog lima, a r.š. 60cm. Boja 

po izboru investitora. 

5 

Nabavka materijala izrada i 

postavljanje čeone opšivke 

(kecelje) iza horizontalnog oluka 

od bojenog pocinčanog čeličnog 

lima d=0,55mm, a r.š. 60cm. 

Boja po izboru investitora. m´ 50.00     

6 

Nabavka materijala izrada i 

montaža opšivki od bojenog 

pocinčanog čeličnog lima 

d=0,55mm. Boja po izboru 

investitora. m² 101.70     

7 

Nabavka materijala izrada i 

montaža horizontalnog oluka od 

bojenog pocinčanog čeličnog 

lima KJG ili adekvatno rš 33cm. 

Boja po izboru investitora. m´ 50.00     

8 

Nabavka materijala izrada i 

montaža vertikalnih oluka od 

bojenog pocinčanog čeličnog 

lima KJG, dimenzija ø125. Boja 

po izboru investitora. m´ 17.28     
      

I) GIPSARSKI  RADOVI     
1 Izrada pregradnih 

suvomontažnih zidova toaleta 

kvaliteta Rigips ili adekvatno. 

Pregradni zid 75/125 mm sastoji 

se od metalne podkonstrukcije 

širine 75 mm i obostrane 

dvoslojne obloge od GK 

vlagootpornih ploča debljine 

12,5 mm. Ukupna debljina zida 

je 125 mm. Na horizontalne 

zidne profile UW 75 lepi se 

sistemska traka za zvučnu 

izolaciju, a oni se pričvršćuju za 

pod i plafon samourezujućim 

vijcima. Vertikalni zidni profili 

CW 75 umetnu se između UW 

profila na međusobnom 

rastojanju od 30 cm. Za zaštitu m2  63.41     
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od požara, toplotnu i zvučnu 

izolaciju ugrađuje se mineralna 

vuna 60mm (kvalitet Isover  25 

kg/m³ ili adekvatno). Na 

mestima sučeljavanja gipsanih 

zidova i panela, potrebno je 

sastav ispuniti akrilnim 

silikonom. 

2 Izrada pregradnih 

suvomontažnih zidova kvaliteta 

Rigips ili adekvatno. Pregradni 

zid 75/100 mm sastoji se od 

metalne potkonstrukcije širine 

75 mm i obostrane jednoslojne 

obloge od GK ploča debljine 

12,5 mm. Ukupna debljina zida 

je 100 mm. Na horizontalne 

zidne profile UW 75 lepi se 

sistemska traka za zvučnu 

izolaciju, a oni se pričvršćuju za 

pod i plafon samourezujućim 

vijcima. Vertikalni zidni profili 

CW 75 umetnu se između UW 

profila na međusobnom 

rastojanju od 30 cm. Za zaštitu 

od požara, toplotnu i zvučnu 

izolaciju ugrađuje se mineralna 

vuna 60mm (kvalitet Isover  25 

kg/m³ ili adekvatno). Spoljni 

uglovi se štite aluminijumskom 

ugaonom zaštitnom šinom ili 

Alux trakom. Spojevi ploča se 

ispunjavaju, bandažiraju trakom 

i gletuju pomoću mase za ispunu 

spojeva. Na mestima 

sučeljavanja gipsanih zidova i 

panela, potrebno je sastav 

ispuniti akrilnim silikonom.  m2  152.80     

3 Izrada pregradnih 

suvomontažnih zidova kvaliteta 

Rigips ili adekvatno. Pregradni 

zid 75/100 mm sastoji se od 

metalne podkonstrukcije širine 

75 mm i jednostrane dvoslojne 

obloge od vlagootpornih GK m2  43.55     
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ploča debljine 12,5 mm. Ukupna 

debljina zida je 112 mm. Na 

horizontalne zidne profile UW 

75 lepi se sistemska traka za 

zvučnu izolaciju, a oni se 

pričvršćuju za pod i plafon 

samourezujućim vijcima. 

Vertikalni zidni profili CW 75 

umetnu se između UW profila na 

međusobnom rastojanju od 30 

cm. Za zaštitu od požara, 

toplotnu i zvučnu izolaciju 

ugrađuje se mineralna vuna 

60mm (kvalitet Isover 25 kg/m³ 

ili adekvatno). Spoljni uglovi se 

štite aluminijumskom ugaonom 

zaštitnom šinom ili Alux trakom. 

Spojevi ploča se ispunjavaju, 

bandažiraju trakom i gletuju 

pomoću mase za ispunu spojeva. 

Na mestima sučeljavanja 

gipsanih zidova i panela, 

potrebno je sastav ispuniti 

akrilnim silikonom.  

  Izrada pregradnih 

suvomontažnih zidova toaleta 

kvaliteta Rigips ili adekvatno. 

Pregradni zid 75/125 mm sastoji 

se od metalne podkonstrukcije 

širine 75 mm i sa jedne strane 

zida je dvoslojne obloge od GK 

vlagootpornih ploča debljine 

12,5 mm. sa druge strane 

jednostruka obloga od GK ploča. 

Ukupna debljina zida je 112 mm. 

Na horizontalne zidne profile 

UW 75 lepi se sistemska traka za 

zvučnu izolaciju, a oni se 

pričvršćuju za pod i plafon 

samourezujućim vijcima. 

Vertikalni zidni profili CW 75 

umetnu se između UW profila na 

međusobnom rastojanju od 30 

cm. Za zaštitu od požara, 

toplotnu i zvučnu izolaciju m2  91.02     
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ugrađuje se mineralna vuna 

60mm (kvalitet Isover  25 kg/m³ 

ili adekvatno). Na mestima 

sučeljavanja gipsanih zidova i 

panela, potrebno je sastav 

ispuniti akrilnim silikonom. 

4 Nabavka i ugradnja  Armstrong 

spuštenog plafona ili adekvatno. m2  323.18     

   

J)    KERAMIČARSKI RADOVI   

1 

Nabavka i postavljannje podne 

granitne keramike dimenzije i 

boje po izboru inverstitora, 

lepljenje vršiti lepkom 

predviđenim za podove sa 

podnim grejanjem. Lepljenje se 

vrši na košuljicu, fugovati fug 

masom ceresit ce 40 ili 

adekvatno. Na dilatacionim 

žljebovima izrezaanim u 

košuljici fugne popuniti 

silikonom iste boje kao što je 

izabrana fuga masa.Obavezno 

slogom pločica ispoštovati 

dilataciju u košuljici. U cenu je 

uračunata al mat prelazna i 

protivklizna  lajsna na 

spoljašnjem stepeništu.  m² 333.35     

2 

Nabavka i postavljannje zidne 

keramike dimenzije i boje po 

izboru inverstitora, lepljenjem 

ceresit lepkom cn11 ili 

adekvatno na zid, fugovati fug 

masom ceresit ce 40 ili 

adekvatno. U cenu je uračunata 

al mat lajsna za spoljašnje 

uglove (na zidovima i oko 

prozora i vrata).  Planirana visina 

postavljanja pločica je do 

plafona. m² 276.45     
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3 

Postavljanje sokle visine 6cm 

Spoj sokle i podne keramike 

zaliti trakom silikone iste boje 

kao fuga masa. Na mestima gde 

se sokla postavlja na panel, 

lepljenje vršiti silikonom. m´ 161.00     
      

K) ZIDARSKI RADOVI    

1 

Nabavka materijala i zidanje 

pregradnih zidova debljine  

12cm, zidaju se YTONG 

pregradnim blokom u YTONG 

tankoslojnim malterom za 

zidanje uz obaveznu upotrebu 

YTONG alata. Pre nanošenja 

YTONG tankoslojnog maltera, 

pregradne blokove otprašiti 

vlažnom zidarskom četkom.  A 

sve prema uputstvima i detaljima 

proizvođača iz YTONG uputstva 

za gradnju. m² 61.30     

2 

Nabavka materijala i tankoslojno 

malterisanje zidova zidanih 

YTONG blokom (zidovi na koje 

se ne postavljaju keramičke 

pločice). m² 12.60     

3 

Nabaka materijala i izrada 

cementne košuljice d=6cm. 

Predvideti sečenje košuljice u 

poljima približnih dimenzija 

4x4m. Košuljica je armirana 

armaturnom mrežom  MA Q 131 

koja služi za postavljanje cevi 

podnog grejanja i  fiber 

vlaknima. (MA se obračunava u 

armiračkim radovima).Aditiv za 

košuljicu koja ima podno 

grejanje se obračunava kroz 

mašinske radove. m² 314.00     

      

L)   MOLERSKO FARBARSKI RADOVI    

1 

Nabavka materijala i gletovanje 

unutrašnjih zidnih površina. U 

cenu je uračunat materijal i rad. m² 634.00     
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2 

Nabavka materijala i bojenje 

unutarnjih zidnih površina 

poludisperzijom u beloj boji. 

Bojenje izvesti u dva sloja sa 

prethodnom pripremom zidova. m² 634.00     

      
2       ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ      

      
Опрема - Главни разводни орман - ГРО 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 

Набавка и испорука кућишта 

разводног ормана оначеног гао 

GRO. Кућиште је израђено од 

два пута декапираног лима, 

бојено антикорозивном бојом 

и пластифицирани 

структурном бојом RAL 7035. 

Димензије разводног ормана 

су 1850x550x250. Орман је 

израђен у степену механичке 

заштите IP55. Уз орман се 

набавља и испоручује 

припадајућа задња метална 

монтажна плоча, бравица са 

кључем и метално постоље 

висине 50мм. 

ком. 1 

    

Набавка и испорука трополног 

компактног прекидача снаге, 

са интегрисаном, подесивом 

термомагнетном окидачком 

јединицом. Трополни прекидач 

је за називнсу струју 100А, 

прекидне моћи 150кА, тип 

MC210331 произвођача 

Schrack или одговарајући.  

ком. 1 

    

Набавка и испорука тунел 

клемни за прикључење 

проводника до 185mm2 на 

компактни прекидач снаге 

величине MC2, тип MC291457, 

произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 3 
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Набавка и испорука 

четворополног одводника 

пренапона, класе B/C, називне 

одводне струје 25kA, за трајни 

наизменични напон 275V, 

монтажа на DIN шину, за TN-S 

систем мреже, тип IS211340, 

произвођача Schrack, или 

одговарајући 

ком. 1 

    

Набавка и испорука 

четворополног заштитног 

уређаја диференцијалне 

струје, 40А/300mA осетљивог 

на наизменичне струје, 

називне прекидне моћи 10кА, 

тип BC004130 произвођача 

Schrack или одговарајући 

ком. 1 

    

Набавка и испорука двополне 

FI заштитне склопке, за 

називнсу струју 25А, струју 

грешке 100mA, називне 

прекидне моћи 10kA, тип 

BC002210 произвођача Schrack 

или одговарајући 

ком. 2 

    

Набавка и испорука трополног 

помоћног контактора за 

монтажу на DIN шину, 

опремљен шпулном за радни 

напон 230VAC. Контакти 

контактора су предвиђени за 

ране струје од 10А у AC1 

режиму и 9А у AC3 режиму, 

тип LA100913, произвођача 

Schrack или одговарајући  

ком. 1 

    

  

Набавка и испорука 

бистабилног (импулсног) 

релеа, за монтажу на DIN 

шину, опремљен шпулном за 

радни напон 230VAC, и једним 

1NO контактом за трајну 

струју 16А, тип LQ611230, 

произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 4 
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Набавка и испорука трополног 

растављача величине 00 

(160А) за монтажу на задњу 

монтажну плочу, тип 

SI331990, произвођача Schrack 

или одговарајући 

ком. 2 

    

Набавка и испорука 

нисконапонског 

високоучинског осигурача 

величине 00 (до 160А) , 

називне струје 63А, прекидне 

моћи 100кА 

ком. 6 

    

Набавка и испорука склопа за 

ручну дојаву пожара са релеом 

ПР59 и  прекидачем 4Г10-51-

У, за монтажу на DIN шину,  

ком. 1 

    

Набавка и испорука трополног 

аутоматског инсталационог 

прекидача, за монтажу на DIN 

шину, називне струје 25А, 

прекидне моћи 10кА према 

IEC/EN 60898, карактеристике 

исклопа "B". 

ком. 1 

    

Набавка и испорука трополног 

аутоматског инсталационог 

прекидача, за монтажу на DIN 

шину, називне струје 16А, 

прекидне моћи 10кА према 

IEC/EN 60898, карактеристике 

исклопа "B". 

ком. 2 

    

Набавка и испорука трополног 

аутоматског инсталационог 

прекидача, за монтажу на DIN 

шину, називне струје 2А, 

прекидне моћи 10кА према 

IEC/EN 60898, карактеристике 

исклопа "B". 

ком. 1 

    

Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 16А, прекидне 

моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

"B". 

ком. 18 
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Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 10А, прекидне 

моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

"B". 

ком. 10 

    

Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 6А, прекидне 

моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

"B". 

ком. 4 

    

Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 2А, прекидне 

моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

"B". 

ком. 2 

    

Набавка и испорука сигналне 

LED светиљке, ф22mm, 

монтажа на врата ормана, 

зелене боје, за радни напон 

230VAC. 

ком. 3 

    

Набавка и испорука 

четворополног разводног 

блока за максималну струју 

125А, тип IKB04035 

произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 1 

    

      
 

     

  

Набавка и испорука 

четворополног разводног 

блока за максималну струју 

80А, тип IKB04016 

произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 2 
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Набавка и испорука редне 

стезаљке, за монтажу на ДИН 

шину, за пресек проводника до 

4мм2, тамно сиве боје, тип 

IP324311, произвођача Schrack 

или одговарјући 

ком. 45 

    

Набавка и испорука редне 

стезаљке, за монтажу на ДИН 

шину, за пресек проводника до 

4мм2, плаве боје, тип 

IP3057665, произвођача 

Schrack или одговарјући 

ком. 2 

    

Набавка и испорука N и PE 

сабирница са припадајућим 

носачима за монтажу на DIN 

шину.  

компл. 1 

    

Набавка и испорука потпорног 

изолатора М8x40, женски за 

монтажу бакарног флаха 

30x5мм за PEN, PE и N 

сабирницу.  

ком. 4 

    

Набавка и испорука небојеног 

бакарног флаха димензија 

30x5 јединичне дужине 60cm.  

ком. 2 

    

Набавка и испорука 

надградних монофазних 

прикључница са поклопцем 

230VAC/16А 

ком. 1 

    

Набавка и испорука 

надградних трофазних 

прикључница са поклопцем 

400VAC/16А 

ком. 1 

    

Остали не специфицирани 

монтажни материјал, као што 

су Пг уводници, ПОК канали, 

ДИН шине, финожични 

проводници, везице, обележне 

плочице и др. За реализацију 

ове ставке потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

компл. 1 
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обрачунава овом позицијом 

 

 

 

 

 

     
Опрема - разводни орман грејања и климатизације РО-ХВАЦ 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 Набавка и испорука кућишта 

разводног ормана оначеног гао 

RO-HVAC. Кућиште је 

израђено од два пута 

декапираног лима, бојено 

антикорозивном бојом и 

пластифицирани структурном 

бојом RAL 7035. Димензије 

разводног ормана су 

1850x550x250. Орман је 

израђен у степену механичке 

заштите IP55. Уз орман се 

набавља и испоручује 

припадајућа задња метална 

монтажна плоча, бравица са 

кључем и метално постоље 

висине 50мм. 

ком. 1 

    

Набавка и испорука трополног 

компактног прекидача снаге, 

са интегрисаном, подесивом 

термомагнетном окидачком 

јединицом. Трополни прекидач 

је за називнсу струју 63А, 

прекидне моћи 150кА, тип 

MC210331 произвођача 

Schrack или одговарајући.  

ком. 1 

    

Набавка и испорука тунел 

клемни за прикључење 

проводника до 50mm2 на 

компактни прекидач снаге 

величине MC2, тип MC291457, 

произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 3 
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Набавка и испорука 

четворополног одводника 

пренапона, класе B/C, називне 

одводне струје 25kA, за трајни 

наизменични напон 275V, 

монтажа на DIN шину, за TN-S 

систем мреже, тип IS211340, 

произвођача Schrack, или 

одговарајући 

ком. 1 

    

Набавка и испорука трополног 

растављача величине 00 

(160А) за монтажу на задњу 

монтажну плочу, тип 

SI331990, произвођача Schrack 

или одговарајући 

ком. 1 

    

Набавка и испорука 

нисконапонског 

високоучинског осигурача 

величине 00 (до 160А) , 

називне струје 63А, прекидне 

моћи 100кА 

ком. 3 

    

Набавка и испорука трополног 

аутоматског инсталационог 

прекидача, за монтажу на DIN 

шину, називне струје 25А, 

прекидне моћи 10кА према 

IEC/EN 60898, карактеристике 

сиклопа "C". 

ком. 1 

    

  

Набавка и испорука трополног 

аутоматског инсталационог 

прекидача, за монтажу на DIN 

шину, називне струје 16А, 

прекидне моћи 10кА према 

IEC/EN 60898, карактеристике 

сиклопа "C". 

ком. 2 

    

Набавка и испорука трополног 

аутоматског инсталационог 

прекидача, за монтажу на DIN 

шину, називне струје 2А, 

прекидне моћи 10кА према 

IEC/EN 60898, карактеристике 

сиклопа "B". 

ком. 1 
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Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 16А, прекидне 

моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

"C". 

ком. 1 

    

Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 16А, прекидне 

моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

"B". 

ком. 1 

    

Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 10А, прекидне 

моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

"B". 

ком. 2 

    

Набавка и испорука 

једнополног аутоматског 

инсталационог прекидача, за 

монтажу на DIN шину, 

називне струје 6А, прекидне 

моћи 10кА према IEC/EN 

60898, карактеристике сиклопа 

"B". 

ком. 1 

    

Набавка и испорука трополног 

контактора за монтажу на DIN 

шину, опремљен шпулном за 

радни напон 230VAC и 

бистабилним релеом за пумпу 

грејања. Контакти контактора 

су предвиђени за ране струје 

од 10А у AC1 режиму и 9А у 

AC3 режиму, тип LA100913, 

произвођача Schrack или 

одговарајући  

ком. 1 

    

Набавка и испорука гребенасте 

склопке 4Г10-90 за радни 
ком. 1 
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напон 230VAC.  

Набавка и испорука сигналне 

LED светиљке, ф22mm, 

монтажа на врата ормана, 

зелене боје, за радни напон 

230VAC. 

ком. 3 

    

Набавка и испорука 

четворополног разводног 

блока за максималну струју 

63А, тип IKB04016 

произвођача Schrack или 

одговарајући 

ком. 1 

    

Набавка и испорука редне 

стезаљке, за монтажу на ДИН 

шину, за пресек проводника до 

4мм2, тамно сиве боје, тип 

IP324311, произвођача Schrack 

или одговарјући 

ком. 10 

    

Набавка и испорука N и PE 

сабирница са припадајућим 

носачима за монтажу на DIN 

шину.  

компл. 1 

    

Набавка и испорука потпорног 

изолатора М8x40, женски за 

монтажу бакарног флаха 

30x5мм за PEN, PE и N 

сабирницу.  

ком. 4 

    

Набавка и испорука небојеног 

бакарног флаха димензија 

30x5 јединичне дужине 60cm.  

ком. 2 

    

Набавка и испорука 

надградних монофазних 

прикључница са поклопцем 

230VAC/16А 

ком. 1 

    

Набавка и испорука 

надградних трофазних 

прикључница са поклопцем 

400VAC/16А 

ком. 1 
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Остали не специфицирани 

монтажни материјал, као што 

су Пг уводници, ПОК канали, 

ДИН шине, везице, обележне 

плочице и др. За реализацију 

ове ставке потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

подводи под ову позицију 

компл. 1 

    

 

 

 

      
Опрема за спољашње инсталације     

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 

Набавка материјала и израда 

квадратног шахта зиданјем 

пуном опеком у цементном 

малтеру. Шахт се изнутра 

малтерише цементним 

малтером. Унутрашње 

димензије шахта су  80x80cm, 

дубина око 1,5m са дебљином 

зида 12cm. Шахт се фундира 

на бетонску плочу квадратне 

основе 1.2×1.2m дебљине 

15cm, MB30. Плоча је 

фундирана на тампону од 

шљунка дебљине 10cm. 

Уградити ливено гвоздени 

поклопац за шахт за тешки 

саобраћај заједно са рамом. 

Рам поклопца се поставља на 

оплату и бетонира заједно са 

плочом. Ценом позиције је 

обухваћена сва потребна 

оплата са монтажом и 

демонтажом, постављање и 

уградња арматуре, допунски 

ископ земље, зидање и 

ком. 3 
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бетонирање, планирање дна 

рова и затрпавање око шахта.  

Обрачун се врши по изведеном 

шахту. 

2 

Набавка и испорука тврдих 

PVC цеви димензија 

110x3,2мм, црвене боје, тип 

11400011 произвођача Пештан 

или одговарајуће. Цеви су 

јединичне дужине 6м. 

Обрачунато по комаду  

испоручених цеви 

ком. 8 

    

3 

Набавка и испорука 

коругованих ХДПЕ цеви за 

заштиту каблова. Цеви морају 

бити савитљиве - у форми 

бужир цеви. Номинални 

пречник цеви износи 110мм, 

тип 10900322 произвођача 

Пештан или одговарајући. 

Обрачунато по метру 

набављене и испоручене 

заштитне цеви 

м 12 

    

4 

Набавка и испорука 

електроенергетског 1kV кабла, 

типа PP00 -YA 4x150mm2. 

м 25 

    

5 

Набавка и испорука 

нисконапонских 

високоучинских осигурача 

величине 2 (до 400А), називне 

струје 125А, прекидне моћи 

100кА. 

ком. 3 
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6 

Набавка и испорука 

нисконапонских 

високоучинских осигурача (до 

250А), називне струје 100А, 

прекидне моћи 100кА. 

ком. 3 

    

7 
Набавка и испорука и уградња 

КПК ЕВ-1П 
ком. 1 

    

8 

Набавка и испорука 

мултимодног оптичког кабла 

типа  INTERNAL/EXTERNAL, 

62.5/125, TB, RR, LSZH, 8 

CORE 

м 30 

    

9 
Набавка и испорука Stojeci 

Rack Orman 21U/19" 
ком. 1 

    

  

Path panel 19" 24 porta 

modularni Cat6 
ком. 

3 

    

  RJ45 moduli  Cat6 ком. 72     

  

Fiber patch panel 19" 12 slotova 

za duplex  SC konektore 
ком. 

1 

    

  

SC duplex Adapter za Fiber path 

panel 
ком. 

3 

    

  pigtail simplex multi mode SC ком. 6     

  patch kabl 0.5m cat 6 ком. 72     

  

path kabl SC-LC duplex 

mutimode 
ком. 

3 

    

  

rack monunt 19" produžni kabl 

sa 6 šuko utičnica 
ком. 

1 

    

    кпл 1     

10 

Набавка и испорука завршне 

оптичке кутије за прихват 

максимално 8 мултимодних 

оптичких влакана са свим 

типовима конектора. ЗОК је 

предвиђена да се монтира на 

зид, али се може монтирати и 

у РЕК орман. 

ком. 1 

    

11 

Остали не специфицирани 

монтажни материјал, као што 

су вијци и матице, шелне, 

везице, обележне плочице, 

оптички конектори и др. За 

реализацију ове ставке 

потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

компл. 1 
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пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

подводи под ову позицију 

 
     

Опрема за унутрашње инсталације 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 

Набавка и испорука 

перфорираних кабловских 

регала израђенох од 

поцинкованог лима, са 

системом за брзо спајање чиме 

се обезбеђује изједначавање 

потенцијала металне 

конструкције без додатних 

елемената. Сви набављени и 

испоручени кабловски регали 

морају бити адекватних 

димензија.  

    

    

ширина регала 200мм; ком. 8     

ширина регала 100мм; ком. 18     

ширина регала 50мм; ком. 10     

2 

Набавка и испорука следећих 

монтажних елемената 

универзалног система 

монтаже: 

   

    

Плафонски носач за качење 

навојне шипке, тип DB FT Obo 

Bettermann или одговарајући 

ком. 60 

    

Навојна шипка, галвански 

поцинкована, према DIN 976, 

М8/1000 

ком. 50 

    

Средишњи носач за носаче 

каблова бочне висине 60мм, за 

ширину регала 100мм, тип 

MAH 60 100 FS, произвођача 

Obo Bettermann или 

одговарајући 

ком. 40 
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Средишњи носач за носаче 

каблова бочне висине 60мм, за 

ширину регала 200мм, тип 

MAH 60 200 FS, произвођача 

Obo Bettermann или 

одговарајући 

ком. 25 

    

Остали монтажни материјал, 

као што су вијци, навртке, 

подлошке и др. 

компл. 1 

    

3 

Набавка и испорука 

електроенергетских каблова 

ниског напона: 

    

    

N2XH-J 5x16mm2 m 10     

N2XH-J 5x6mm2 m 10     

N2XH-J 5x2,5mm2 m 30     

N2XH-J 3x2,5mm2 m 450     

N2XH-J 3x1,5mm2 m 420     

4 

Набавка и испорука сигналних 

и телекомуникационих  

каблова: 

    

    

Cat. 6 U/FTP - 300MHz, 

4x2xAWG-23, LS0H, плави 
м 450 

    

Jh(st)h 2x2x0,8mm м 200     

5 

Набавка и испорука крутих, 

самогасивих, инстлационих 

цеви. Цеви су јединичне 

дужине 3м: 

    

    

М16 - за сигналне каблове ком. 10     

М25 - за електроенергетске 

каблове 
ком. 30 

    

6 

Набавка и испорука комплет 

држача инсталационих цеви. 

По цеви се набавља и 

испоручује 6 држача: 

    

    

М16 ком. 60     

М25 ком. 180     

7 

Набавка и испорука 

надградних трофазних 

инсталационих прикључница 

400VAC/16А, са поклопцем 

ком. 1 

    

8 

Набавка и испорука 

надградних монофазних 

инсталационих прикључница 

250VAC/16А, са поклопцем 

ком. 6 
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9 

Набавка и испорука 

надградних монофазних 

дуплих хоризонталних 

инсталационих прикључница 

250VAC/16А, са поклопцем 

ком. 18 

    

10 

Набавка и испорука магнетног 

контакта са припадајућим 

релеом тип SM206W/WS-34, 

произвођача Western Security 

или осговарајући. Магнетни 

контакт треба да буде за 

називну струју 6А 

ком. 1 

    

11 

Набавка и испорука двоплних 

инсталационих надградних 

склопки за осветљење. 

ком. 6 

    

12 

Набавка и испорука 

једнополних инсталационих 

надградних склопки за 

осветљење. 

ком. 10 

    

13 

Набавка и испорука 

надградног тастера за 

осветљење 

ком. 6 

    

14 

Набавка и испорука уградне 

светиљке за опште осветлење,  

димензија светиљке 

595x595x40mm. Optički pribor 

svetiljke mikroprizmatični 

difuzor obezbeđuje ograničeno 

blještanje prema EN 12464, 

UGR<19. Svetiljka poseduje 

elektronski predspojni pribor, 

isporučuje sa priborom za 

montažu i sa LED izvorom 

svetla са гаранцијом 2 године, 

са карактеристиком 4.000K, 

CRI 80. 

LED FLAT PANEL VS, BUCK 

или одговарајући, LED 33W, 

4.000K, 3.300lm, CRI 80, IP20, 

230V. 

ком. 37 
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15 

Набавка и испорука надградне 

светиљке kružna svetiljka 

prečnika Ø145mm. Svetiljka 

poseduje elektronski predspojni 

pribor, isporučuje sa priborom za 

montažu i sa LED izvorom 

svetla sa са гаранцијом 2 

године sa karakteristikom 

4.000K, CRI 80.  

PRIME VS, BUCK или 

одговарајући, 15W, 4.000K, 

1.170lm, IP44, 230V. 

ком. 27 

    

16 

Набавка и испорука надградне 

светиљке za direktno 

osvetljenje. Kućište svetiljke od 

brizganog polikarbonata, difuzor 

od "frosted" polikarbonata. Izvor 

svetla LED moduli Fortimo Led 

Line 1x1ft + 2x2ft, Σ7.000lm, 

>120lm/W, Ra>80, 4.000K, 

izmenjiv po ZHAGA standardu,  

sa са гаранцијом 2 године, sa 

karakteristikom 

L70B10/SDCM3. Svetiljka je 

servisabilna. 

TITAN LED 1500, BUCK или 

одговарајући, LED 47W, 

5.556lm, 4.000K, CRI>80, IP66, 

230V. 

ком. 3 

    

17 

Набавка и испорука антипаник 

светиљке за универзалну 

монтажуUgradna/nadgradna 

svetiljka sigurnosne rasvete, sa 

lokalnim napajanjem u trajnom 

odnosno pripravnom spoju po 

izboru SA/SE, izrađena od V2 

samogasivog polikarbonata sa 

transparentnim, polikarbonatnim 

difuzorom. Svetiljka u kompletu 

sa baterijom LiFePO 6,4V, 

autonomije 3h, sa energetski 

efikasnim elektronskim 

punjačem, charging time 

max.12h. Izvor svetla LED 

modul 1W, 135lm. Svetiljka 

ком. 6 
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opremljena elektronskim 

sklopom za samotestiranje AT i 

zaštitu baterije od potpunog 

pražnjenja kao i LED 

indikatorom stanja mreže i 

baterije. Isporučuje se sa 

odgovarajućom nalepnicom sa 

piktogramom →; ←; ↓; "EXIT".  

EXIT ETE PREMIUM, AWEX, 

LED 1W, 135lm, SA/SE, 3h, AT, 

IP65, 230V.  

18.1. 

Набавка и испорука 

надградних инсталационих 

женксих мрежних 

прикључница (3xRJ45) 

израђених у технологији за 

брзо повезивање: 

ком. 10 

    

18.2. 

Набавка и испорука 

надградних инсталационих 

женксих мрежних 

прикључница (1xRJ45) 

израђених у технологији за 

брзо повезивање: 

ком. 2 

    

19 
Набавка и испорука ручних 

јављача пожара 
ком. 3 

    

20 

Набавка и испорука сигналне 

сирене противпожарне 

инсталације 

ком. 1 

    

21 

Остали не специфицирани 

монтажни материјал. За 

реализацију ове ставке 

потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

обрачунава овом позицијом 

компл. 1 
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Громобранска опрема и опрема за израду уземљења 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 

Набавка и испорука 

топлопоцинковане траке 

димезнија 25x4мм. 

Испоручена трака мора бити 

цинкована у складу са 

одредбама SRPS ISO EN 

1461:2013. За овако 

формирану траку, испоручилац 

је дужан да достави потврду о 

квалитету у свему према 

одредбама стандарда SRPS 

ISO 2808:2011. Обрачунато по 

етру дужном испоручене траке 

м 100 

    

2 

Набавка и испорука 

топлопоцинкованog кружног 

проводника ф8mm. Испоручен 

проводник мора бити 

цинкован у складу са 

одредбама SRPS ISO EN 

1461:2013. За овако формиран 

проводник, испоручилац је 

дужан да достави потврду о 

квалитету у свему према 

одредбама стандарда SRPS 

ISO 2808:2011. Обрачунато по 

етру дужном испорученог 

проводника 

м 70 

    

3 
Набавака и испорука бакарног 

кабла типа PP00-Y 1x25mm2. 
m 10 

    

4 
Набавака и испорука бакарног 

кабла типа PP00-Y 1x16mm2. 
m 15 

    

5 

Набавка и испорука надградне 

сабирнице за изједначавање 

потенцијала, тип BS900200, 

произвођача Schrack или 

одговарајуће 

ком. 2 

    

6 

Набавка и испорука 

стандардизованих укрсних 

комада за формирање везе 

трака/трака у бетону односно 

земљи 

ком. 10 
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7 

Набавка и испорука 

стандардизованих укрсних 

комада за формирање везе 

уже/уже у ваздуху. Ужад су 

израђена од топлоцинкованог 

челика 

ком. 6 

    

8 

Набавка и испорука 

стандардизованих укрсних 

комада за формирање везе 

трака/уже у ваздуху. Ужад и 

трака су израђена од 

топлоцинкованог челика 

ком. 4 

    

9 

Набавка и испорука 

стандардизованих укрсних 

комада за формирање везе 

трака/уже у бетону односно 

земљи. Комад се испоручује за 

повезивање поцинковане траке 

и бакарног ужета односно 

кабла. 

ком. 3 

    

10 

Набавка и испорука механичке 

заштите траке за уземљење, на 

месту изласка земљовода из  

земље ради повезивања на 

громобрански спуст, до висине 

од 1,6м. 

ком. 4 

    

11 

Набавака и испорука 

стандардизоване стезаљке за 

олук према СРПС 908 

стандарду.  

ком. 4 

    

12 

Набавка и испорука носача 

кровног проводника за кровове 

од таласастог лима, са 

дихтунгом и одстојником од 

полиамида, тип 133 А Обо 

Бетерман или одговарајући 

ком. 40 

    

13 

Набавка и испорука носача 

слеменог вода, за металну 

плочу, тип 132 ПВА, 

произвођача Обо Бетерман или 

адекватно. 

ком. 20 

    

14 

Набавка и испорука држача 

проводника са самолепљивим 

постољем за монтажу на 

металне глатке површине. 

ком. 20 
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Користи се искључиво за 

монтажу спосних проводника, 

типа 177 20 KL, произвођача 

Обо Бетерман или 

одговарајући 

15 

Остали не специфицирани 

монтажни материјал. За 

реализацију ове ставке 

потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

обрачунава овом позицијом 

компл. 1 

    
 

     
Радови - Главни разводни орман - ГРО 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 

Уградња и анкерисање за под 

кућишта разводног ормана 

оначеног гао GRO. Кућиште је 

израђено од два пута 

декапираног лима, бојено 

антикорозивном бојом и 

пластифицирани структурном 

бојом RAL 7035. Димензије 

разводног ормана су 

1850x550x250. Орман је 

израђен у степену механичке 

заштите IP55. Уз орман се 

набавља и испоручује 

припадајућа задња метална 

монтажна плоча, бравица са 

кључем и метално постоље 

висине 50мм. Уградња 

комплетне опреме и 

повезивање са пуштањем у 

рад. 

кпл. 1 
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Радови - разводни орман грејања и климатизације РО-ХВАЦ 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 

Уградња и анкерисање у готов 

под кућишта разводног ормана 

оначеног гао RO-HVAC. 

Кућиште је израђено од два 

пута декапираног лима, бојено 

антикорозивном бојом и 

пластифицирани структурном 

бојом RAL 7035. Димензије 

разводног ормана су 

1850x550x250. Орман је 

израђен у степену механичке 

заштите IP55. Уз орман се 

набавља и испоручује 

припадајућа задња метална 

монтажна плоча, бравица са 

кључем и метално постоље 

висине 50мм. Уградња 

комплетне опреме и 

повезивање са пуштањем у 

рад. 

кпл. 1 

    
 

     
Изградња спољашњих инсталација 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 

Машинско рушење и исецање 

остојећих бетонских површина 

на којима је преевиђена 

изградња кабловске 

канализације. Обрачунато по 

м2 бетонске површине која је 

предмет рушења 

м2 2 

    

2 

Ручни ископ рова у земљи 

треће категорије, са 

одбацивањем земљу у страну. 

Димензије рова су 0,5x0,9м. У 

позицију урачунати и ископе 

за потребе формирања 

кабловских шахти. Обрачунато 

по кубном метру ископа 

м3 12 

    

3 

Изградња кабловских шахти 

према детаљу из графичког 

дела документаицје 

ком. 3 

    



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

159 / 182 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр. 41/18-С отворени поступак  

  

4 

Уградња на формиран 

кабловски шахт поклопца 

шахта типа ТЕТ48-088-250 

произвођача Пуратор или 

адекватно. 

ком. 3 

    

5 

Полагање у претходно 

формиране кабловски ров, 

тврдих PVC цеви димензија 

110x3,2мм, црвене боје, тип 

11400011 произвођача Пештан 

или одговарајуће. Цеви су 

јединичне дужине 6м. 

Обрачунато по метру 

уграђених цеви 

м 40 

    

6 

Полагање у претходно 

формиране кабловске каале, 

коругованих ХДПЕ цеви за 

заштиту каблова. Цеви морају 

бити савитљиве - у форми 

бужир цеви. Номинални 

пречник цеви износи 110мм, 

тип 10900322 произвођача 

Пештан или одговарајући. 

Обрачунато по метру уграђене 

заштитне цеви 

м 12 

    

7 

Увођење у претходно 

постављене кабловске цеви и 

формиране кабловске шахте, 

електроенергетског 1kV кабла, 

типа PP00 -YA 4x150mm2. 

м 25 

    

8 

Уградња у слободне изводе у 

МБТС "Сервис водовода", 

нисконапонских 

високоучинских осигурача 

величине 2 (до 400А), називне 

струје 125А, прекидне моћи 

100кА. 

ком. 3 

    

9 

Уградња и повезивање 

мултимодног оптичког кабла  

INTERNAL/EXTERNAL, 

62.5/125, TB, RR, LSZH, 8 

CORE, са једне стране у 

постојећем РЕК орману у 

објекту "хаваријског 

одржавања канализационе 

м 30 
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мреже" а са друге стране у 

новопостављеном РЕК орману 

у предметном објекту. 

Обрачунато по дужном метру 

уграђеног кабла 

10 

Уградња у РЕК орман завршне 

оптичке кутије за прихват 

максимално 8 мултимодних 

оптичких влакана са свим 

типовима конектора. ЗОК је 

предвиђена да се монтира на 

зид, али се може монтирати и 

у РЕК орман. 

ком. 1 

    

11 

Затрпавање ровова земљом из 

ископа уз набијање и 

бетониарње свих површина, 

марком бетона МБ20, које су 

биле под бетоном. Обрачунато 

комплет. Све површине се 

морају вратити у претходно 

висинско стање 

компл. 1 

    

12 

Испитивање електричних 

инсталација према одредбама 

правилника о електричним 

инсталацијама нисаког напона 

и достављање писаног налаза 

од стране акредитованог  

института. 

ком. 1 

    

13 

Остали не специфицирани 

монтажни радови. За 

реализацију ове ставке 

потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

подводи под ову позицију 

компл. 1 
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Изградња унутрашњих инсталација 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 

Уградња изнад спуштеног 

плафона, перфорираних 

кабловских регала израђенох 

од поцинкованог лима, са 

системом за брзо спајање чиме 

се обезбеђује изједначавање 

потенцијала металне 

конструкције без додатних 

елемената. Сви набављени и 

испоручени кабловски регали 

морају бити адекватних 

димензија. Комплет. 

кмп. 1 

    

2 

Уградња у претходно 

постављене кабловске регале и 

галванско повезивање са оба 

краја, електроенергетских 

каблова ниског напона: 

кмп. 1 

    

3 

Уградња и повезивање са оба 

краја сигналних и 

телекомуникационих  каблова: 

    

    

Cat. 6 U/FTP - 300MHz, 

4x2xAWG-23, LS0H, плави 
м 450 

    

Jh(st)h 2x2x0,8mm м 200     

4 

Уградња крутих, самогасивих, 

инстлационих цеви. Цеви су 

јединичне дужине 3м: 

    

    

М16 - за сигналне каблове ком. 10     

М25 - за електроенергетске 

каблове 
ком. 30 

    

5 

Уградња комплет држача 

инсталационих цеви. По цеви 

се набавља и испоручује 6 

држача: 

    

    

М16 ком. 60     

М25 ком. 180     

6 

Уградња повезивање 

надградних трофазних 

инсталационих прикључница 

400VAC/16А, са поклопцем 

кмп. 1 

    

7 

Уградња надградних 

монофазних инсталационих 

прикључница 250VAC/16А, са 

кмп. 1 
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поклопцем 

8 

Уградња надградних 

монофазних дуплих 

хоризонталних инсталационих 

прикључница 250VAC/16А, са 

поклопцем 

кмп. 1 

    

9 

Уградња магнетног контакта 

са припадајућим релеом тип 

SM206W/WS-34, произвођача 

Western Security или 

осговарајући. Магнетни 

контакт треба да буде за 

називну струју 6А 

ком. 1 

    

10 

Уградња инсталационих 

надградних склопки и тастера 

за осветљење. 

кмп. 1 

    

11 Уградња плафонске светиљке  кмп. 1     

12 

Уградња надградних 

инсталационих женксих 

мрежних прикључница (RJ45) 

израђених у технологији за 

брзо повезивање: 

кмп. 1 

    

13 

Испитивање електричних 

инсталација према одредбама 

правилника о електричним 

инсталацијама нисаког напона 

и достављање писаног налаза 

од стране акредитованог  

института. 

ком. 1 

    

14 

Остали не специфицирани 

монтажни радови За 

реализацију ове ставке 

потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

обрачунава овом позицијом 

компл. 1 
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Рaдови на изградњи уземљења и громобраснке инсталације 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 

Уградња у темеље 

топлопоцинковане траке 

димезнија 25x4мм. Траку на 

сваких 1,5м заварити 

наарматуру. Обрачунато по 

метру дужном уграђене траке 

м 100 

    

2 

Уградња топлопоцинкованog 

кружног проводника ф8mm по 

претходно постављеним 

кровним и зидним потпорама 

м 70 

    

3 

Уградња и повезивање на оба 

краја бакарног кабла типа 

PP00-Y 1x25mm2. 

m 10 

    

4 

Уградња и повезивање на оба 

краја бакарног кабла типа 

PP00-Y 1x16mm2. 

m 15 

    

5 

Уградња и повезивање 

надградне сабирнице за 

изједначавање потенцијала, 

тип BS900200, произвођача 

Schrack или одговарајуће 

ком. 2 

    

6 

Монтажа стандардизованих 

укрсних комада за формирање 

везе трака/трака у бетону 

односно земљи 

ком. 10 

    

7 

Монтажа стандардизованих 

укрсних комада за формирање 

везе уже/уже у ваздуху. Ужад 

су израђена од 

топлоцинкованог челика 

ком. 6 

    

8 

Монтажа стандардизованих 

укрсних комада за формирање 

везе трака/уже у ваздуху. Ужад 

и трака су израђена од 

топлоцинкованог челика 

ком. 4 

    

8 

Монтажа стандардизованих 

укрсних комада за формирање 

везе трака/уже у бетону 

односно земљи. Комад се 

испоручује за повезивање 

поцинковане траке и бакарног 

ужета односно кабла. 

ком. 3 
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9 

Монтажамеханичке заштите 

траке за уземљење, на месту 

изласка земљовода из  земље 

ради повезивања на 

громобрански спуст, до висине 

од 1,6м. 

ком. 4 

    

10 

Монтажа стандардизоване 

стезаљке за олук према СРПС 

908 стандарду.  

ком. 4 

    

11 

Монтажа носача кровног 

проводника за кровове од 

таласастог лима, са дихтунгом 

и одстојником од полиамида, 

тип 133 А Обо Бетерман или 

одговарајући 

ком. 40 

    

12 

Монтажа носача слеменог 

вода, за металну плочу, тип 

132 ПВА, произвођача Обо 

Бетерман или адекватно. 

ком. 20 

    

13 

Монтажа држача проводника 

са самолепљивим постољем за 

монтажу на металне глатке 

површине. Користи се 

искључиво за монтажу 

спосних проводника, типа 177 

20 KL, произвођача Обо 

Бетерман или одговарајући 

ком. 20 

    

14 

Остали не специфицирани 

монтажни радови За 

реализацију ове ставке 

потребна је писмена 

сагласност руководиоца 

пројекта или струног 

техничког надзора уз обавезу 

побројавања на обрачунском 

листу грађевинске књиге све 

испоручене опреме која се 

обрачунава овом позицијом 

компл. 1 
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Припремно завршни радови 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 

Демонтажа комплетне 

постојеће опреме и 

инсталације објекта и 

обезбеђење несметане 

иградње објекта. Постојеће 

спољне инсталације и опрему 

на објекту и крову 

демонтирати и обезбедити 

неопходно функционисање 

виталних функција на захтев 

инвеститора. 

кпл. 1 

    

2 

Поновна монтажа спољне 

демонтиране опреме на 

новоизграђени објекат 

кпл. 1 

    

      

      

3 INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

      

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

A. 
VODOVOD I HIDRANTSKA 

MREŽA 
        

1 Nabavka, transport i montaža 

pocinkovanih cevi sa fazonskim 

komadima, spojnim i zaptivnim 

materijalom i antikorozivnom 

zaštitom. U cenu je uračunato: 

sav potreban materijal; 

razmeravanje, sečenje i 

raznošenje cevi, štemanje 

zidova, montaža i ankerisanje, 

filcovanje, antikorozivno 

premazivanje, bojenje (za 

hidrantski vod); ispitivanje na 

probni pritisak; dezinfekcija i 

bakteriološki nalaz vode. 

(Napomena: novoprojektovanu 

hidrantsku mrežu unutar objekta 

povezati na postojeću hidrantsku 

mrežu van objekta. Za 

povezivanje je okvirno 

predviđeno 5m cevi Ø65mm ,         
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potrebni fitinzi i ostali sitan 

materijal) 

  Obračun po m' montiranog 

cevovoda prema opisu.         

  Ø65mm m' 15     

  Ø50mm m' 16.5     

2 Nabavka, transport i montaža 

polipropilenskih cevi za hladnu i 

toplu vodu sa fazonskim, 

spojnim i prelaznim komadima. 

U cenu je uračunato: sav 

potreban materijal; 

razmeravanje, sečenje i 

raznošenje cevi, štemanje 

zidova, montaža i ankerisanje, 

ispitivanje na probni pritisak; 

dezinfekcija i bakteriološki nalaz 

vode.         

  Kompozitne troslojne cevi su za 

transport vode pod pritiskom, 

klase SDR 7.4 treba da su 

izrađene u troslojnoj tehnologiji 

od polipropilena sa dodatkom 

staklenih vlakana u središnjem 

sloju (PP-RFG), koji dovodi do 

smanjenja toplotnih dilatacija 

kao i do smanjenja debljine zida, 

a samim tim i do povećanja 

protoka, a u svemu prema 

projektovanim prečnicima i datoj 

specifikaciji. 

Cevi i fiting treba da budu tipa 

„Fluidtherm” proizvođača 

„Peštan” Aranđelovac ili 

odgovarajući, proizvedeni u         



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

167 / 182 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр. 41/18-С отворени поступак  

  

skladu sa EN 15874. 

  Radove izvesti u svemu prema 

tehničkim propisima za 

predviđenu vrstu cevi, odnosno u 

skladu sa zahtevima EN 12056, 

na način koji je predvideo 

proizvođač cevi i u skladu sa 

uputstvima Nadzornog organa. 

Obavezno je uraditi testiranje 

cevovoda prema  instrukcijama 

proizvođača.                                                                  

Proizvođač, tip i datum 

proizvodnje moraju biti 

odštampani na svakoj cevi.         

  Obračun po m' montiranog 

cevovoda prema opisu.         

  DN63mm (Ø50mm) m' 10     

  DN50mm (Ø40mm) m' 42     

  DN40mm (Ø32mm) m' 43     

  DN32mm (Ø25mm) m' 25     

  DN25mm (Ø20mm) m' 14     

  DN20mm (Ø15mm) m' 23     

3 Nabavka, transport i montaža 

propusnog ventila za vertikale, 

sa točkom i ispusnom slavinom.         

  Obračun po komadu.         

  Ø65mm  - u ostavi ( prostorija 

17) kom. 1     

  Ø50mm  - u tehničkoj prostoriji 

(prostoeija 1) i u šahtu kom. 2     

  Ø40mm  - u tehničkoj prostoriji 

(prostoeija 1) kom. 1     

  Ø20mm  - u tehničkoj prostoriji 

(prostoeija 1) kom. 1     
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4 Nabavka, transport i montaža 

leptir prigušnice za vertikale 

cirkulacionog voda DN20mm 

(Ø15mm)          

  Obračun po komadu. kom. 1     

5 Nabavka, transport i montaža 

propusnog ventila sa 

poniklovanom kapom i rozetom.          

  Obračun po komadu.         

  DN20mm (Ø15mm)  kom. 44     

6 Termička zaštita vodova hladne i 

tople vode i cirkulacije koje se 

vode u tehničkoj etaži, u 

spuštenom plafonu i u 

instalacionim kanalima. Takođe 

se vrši i zaštita vodova 

hidrantske mreže. Zaštita se vrši 

"Armafleks"-om ili sličnom 

vrstom zaštite.         

  Obračun po m1 izolacije cevi.         

  DN50mm (Ø40mm) m' 4.5     

  DN40mm (Ø32mm) m' 38     

  DN32mm (Ø25mm) m' 14     

  DN25mm (Ø20mm) m' 32     

  DN20mm (Ø15mm) m' 40     

7 Nabavka, transport i montaža 

zidnih protivpožarnih hidranata - 

ormarića, sa komplet opremom i 

hidrantskim ventilom.         

  Obračun po komadu. kom. 2     

8 Nabavka, transport i ugradnja 

zaštitnih čeličnih kolona za 

mehaničku zaštitu vodovodne 

cevi koja prolazi ispod temeljne 

stope. Upotrebiti bešavne čelične 

cevi za opštu namenu EN 10204 

prečnika d=101.6 mm i debljine 

zida 4.0 mm          

  Obračun po m m 4     
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9 Nabavka materijala i izrada 

kvadratnog šahta zidanjem 

punom opekom u cementnom 

malteru. Šaht se iznutra 

malteriše cementnim malterom. 

Šaht je unutrašnjih dimenzija 

80x80 cm i dubine oko 1,5 m sa 

debljinom zida 12 cm.Šaht se 

fundira na betonsku ploču 

kvadratne osnove 1.2×1.2m 

debljine 15cm, MB30. Ploča je 

fundirana na tamponu šljunka 

debljine 10cm. Ugraditi liveno - 

gvozdeni poklopac za šaht, 

zajedno sa ramom  tip C (25 Mp 

) JUS M.J6. 226. Ram poklopca 

se postavlja na oplatu šahta pri 

njegovom izvođenju i betonira se 

zajedno sa pločom.  Cenom 

pozicije je obuhvaćena sva 

potrebna oplata sa montažom i 

demontažom, postavljanje i 

ugradnja armature dopunski 

iskop zemlje,  planiranje dna 

rova i zatrpavanje oko šahta.  

Obračun se vrši po izvedenom 

šahtu, za sav rad i materijal.         

  Obračun po komadu. kom. 1     

10 Nabavka, transport i montaža 

materijala za izradu spoja 

unutrašnje vodovodne instalacije 

(za sanitarnu vodu) sa dvorišnom 

vodovodnom mrežom. U cenu je 

uračunato i sečenje postojeće 

pocinkovane cevi 2" na mestu 

izrade spoja. Sve kao prema 

detalju iz projekta.         

  T 50/50 mm   1 kom         

  dupla nipla 50mm    2 kom         

  klizna spojka 50mm   2 kom         

  poluspojka 50mm  1 kom         

  Obračun za komplet kompl. 1     
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Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

B. KANALIZACIJA         

1 Izrada spoja kanalizacione cevi 

PVC 160 mm na postojeći šaht u 

neposrednoj blizini objekta. 

Potrebno je načiniti odgovarajući 

otvor u zidu šahta i nakon 

ugradnje cevi sa KGF uloškom 

sekundarno zabetonirati prodor 

betonom marke MB20. U cenu 

je obračunat sav rad i potreban 

materijal.         

  Obračun po komadu. kom. 2     

2 Nabavka, transport i montaža 

plastičnih PVC kanalizacionih 

cevi sa fazonskim komadima. 

Zaptivanje vršiti gumenim 

prstenovima. Montirati u svemu 

prema uputstvu proizvođača. U 

cenu je uračunato: sav potreban 

materijal; razmeravanje, sečenje 

i raznošenje cevi, štemovanje 

zidova, montaža i ankerisanje; 

ispitivanje na vodonepropusnost.         

  Obračun po m' montiranih cevi 

prema opisu.         

  DN160mm m' 50     

  DN110mm m' 25     

  DN75mm m' 20     

  DN50mm m' 10     

3 Nabavka, transport i montaža 

horizontalnog prolazonog 

podnog slivnika sa sifonom i 

hromiranom rešetkom.         

  Obračun po komadu.         

  DN75 mm kom. 2     

  DN100 mm kom. 1     

4 Nabavka, transport i montaža 

ventilacione kape PVC-a  koju 

montirati iznad krova na 

vertikalu, sa potrebnim 

opšivanjem prodora kroz krovnu 

ravan bakarnim limom.         

  Obračun po komadu.         



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

171 / 182 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр. 41/18-С отворени поступак  

  

  za cev DN110 mm kom. 2     

  za cev DN 75 mm kom. 1     

5 Nabavka, transport i montaža 

horizontalnog liveno-gvozdenog 

podnog slivnika sa rešetkom.         

  Obračun po komadu.         

  DN75 mm kom. 2     

6 Nabavka, transport i ugradnja 

linijskog niskoprofilnog kanala 

sa slivničkom rešetkom od 

nerđajućeg čelika (prohrona), 

kao što je ACO DRAIN 

Multiline 100 mm ili slično. 

Ovaj sistem kanala izrađen je od 

polimer betona u skladu sa SRPS 

EN 1433 širine svetlog otvora 

100 mm sa zaštitnim rubom od 

nerđajućeg čelika. U sklopu 

sistema nalazi se i vertikalni 

slivnik sa sifonom prečnika 100 

mm.         

  Obračun je po m ugrađenog 

kanala za sav rad i potreban 

materijal m 6     

7 Nabavka, transport i ugradnja 

zaštitnih čeličnih kolona za 

prodor kanalizacione cevi kroz 

temeljni zid. Upotrebiti bešavnie 

čelične cevi za opštu namenu EN 

10204 prečnika d=219,1 mm i 

debljine zida 6.3 mm.          

  Obračun po komadu. kom. 2     

            

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

C. SANITARNI UREĐAJI         

1 Nabavka, transport i montaža 

kompletnog umivaonika širine 

50cm sa postoljem, od sanitarne 

keramike I klase, bez rupe za 

stojeću bateriju. Umivaonik je 

snabdeven spojnim cevima i 

plastičnim gibljivim sifonom za 

odvod.         

  Obračun po kompletu. kom. 9     



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

172 / 182 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр. 41/18-С отворени поступак  

  

2 Nabavka, transport i montaža 

klozetske šolje od keramike prve 

klase sa odvodom vode u podu. 

Klozetsku šolju montirati 

pomoću zavrtnjeva. Spoj šolje i 

plastične cevi izvesti pomoću 

gumene manžetne. Na šolju 

montirati poklopac od tvrde 

plastike bele boje.         

  Obračun po komadu. kom. 8     

3 Nabavka transport i ugradnja 

srednje visoko postavljenog 

vodokotlića, sa ugrađenom cevi 

za ispiranje šolje. Uz vodokotlić 

montirati ugaoni ventil sa 

niklovanom kapom i armiranim 

dovodnim crevom.         

  Obračun po komadu. kom. 8     

4 Nabavka, transport i montaža 

sanitarne galanterije koja se 

montira u kupatilu i sastoji se od: 

etažera, ogledala i dozera za 

tečni sapun.         

  Obračun po kompletu. kom. 4     

5 Nabavka, transport i montaža 

sanitarne galanterije koja se 

montira u kupatilu i sastoji se od: 

držača za toalet papir.         

  Obračun po komadu kom. 8     

6 Nabavka, transport i montaža 

sanitarne galanterije koja se 

montira u kupatilu i sastoji se od: 

dozera za tečni sapun.         

  Obračun po komadu kom. 5     

7 Nabavka transport i ugradnja 

ogledala u prostoriji br.12. 

dimenzija ogledala je 80x100 

cm. Ogledalo je pričvršćeno na 

ploči od iverice namewenoj za 

kupatila. Ogledalo se 

mesinganim zavrtnjima 

pričvršćuje na zid.          

  Obračun po komadu. kom. 3     
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8 Nabavka transport i ugradnja 

pisoara od keramike I klase sa 

potisnim samozatvarajućim 

uzidnim ventilom za ispiranje. 

Pisoar je snabdeven spojnim 

cevima i plastičnim gibljivim 

sifonom za odvod.         

  Obračun po kompletu. kom. 6     

9 Nabavka, transport i montaža 

jednoručne zidne baterije za 

toplu i hladnu vodu za sudoper.         

  Obračun po kompletu. kom. 1     

10 Nabavka, transport i montaža 

jednoručne zidne baterije za 

toplu i hladnu vodu za 

umivaonik.         

  Obračun po kompletu. kom. 9     

11 Nabavka, transport i montaža 

jednoručne zidne baterije za 

toplu i hladnu vodu sa 

usponskim tušem sa krutom 

vezom do rasprskivača (ruže). 

Ruža je sa zglobom sa 

mogućnošću regulisanja i 

usmerenja mlaza .         

  Obračun po kompletu. kom. 6     

12 Nabavka, transport i ugradnja 

sudopera sa dva korita od 

rostfraja.          

  Obračun je po komadu kom 1     

      
4.          MAŠINSKE INSTALACIJE 

    

      

4.1. RADIJATORSKO GREJANJE PROSTORIJA WC-a I TUŠEVA 

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 Isporuka I montaža cevnih 

grejača (sušača) u kompletu sa 

čepovima, nosačima i odzraka,  

proiz. Vogel&Noot ili 

odgovarajuće.         

  DELLA WAVE 1134/596/127 kom 6     

2 Isporuka I montaža pex cevi 

fi17x2.0 - 100m.         
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3  RADIJATORSKI  VENTIL sa 

uronskom cevi za dvocevno 

grejanje, proizvođača IVAR, 

HERC ili ekviv. sa termo glavom 

- DN 20 R3/4" i adapterima za 

spajanje sa PEX cevima R3/4"-

fi17x2.0. kom 6     

4 Ispitivanje instalacije na hladan 

vodeni pritisak sa proverom svih 

spojeva. paušalno 1     

5 Topla proba instalacije sa finom 

regulacijom. paušalno 1     

 

 
     

4.2. OPREMA I CEVNA MREŽA PODNOG 

GREJANJA    

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

 
Ponuda treba da obuhvati 

isporuku i montažu sledeće 

opreme i materijala:     
1 Kolektor niskotemperaturni od 

mesinga za  sistem grejanja 

komplet sa odgovarajućom 

zapornom i regulacionom 

armaturom (kuglastim 

slavinama, top metrima sa 

mernom skalom 0-4l/min, T-

komadom, termometrom, itd.) i 

automatskim odzračnim 

lončićima sa plovkom, komplet 

sa ugradnim zidnim ormarićem, 

cirkulacionom elektronskom 

pumpom, trokrakim ventilom sa 

elektro pokretačem, elektro 

boksom za pumpu, UNIMIX 

sistem tip stanice:KM02MS 

System proizvođača IVAR, sa 

priključcima odozdo, dimenzija:         
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  DN32 za 8 krugova (8 krugova 

za niskoteperaturni razdelnik i 

sabirnik i 3 kruga za 

visokotemperaturni razdelnik i 

sabirnik) - radelnik I sabirnik. 

Ormarić dimenzija VxŠxD 

960x900x120 do 8 krugova 

podnog grejanje. Proizvođača 

IVAR ili ekviv.  komplet 2     

2 Cevi od peroksidnog umrezenog 

polietilena visoke gustine (PE-

Xa) sa kiseonickom barijerom u 

kolutu od 120m, max. 

Temperatura 95C, max. Radni 

pritisak 6 bara za  - PODNO  

GREJANJE proizvođača IVAR 

ili ekviv. Dimenzije:         

  Ø17x2,0 m 3500     

3 Dilataciona fuga koja se 

postavlja između polja podnog 

grejanja. Napravljen od tvrdog 

PVC sa trakom od elastične 

polietilenske pene, debljine 10 

mm za pouzdanu dilataciju 

estriha. Visina 90mm, duzina 

2m, debljina 10mm. Proizvođača 

IVAR ili ekviv. Napomena: kod 

prelaza dilatacione fuge preko 

cevi krugova podnog grejanja, 

između fuge i cevi postaviti 

zaštitnu cev koja  je dužine 

300mm. m 60     

4 Izolaciona ivična traka,  debljine 

8mm, širine 150mm i visine 

150mm. Izrađena od polietilena 

sa samolepljivom pozadinom i 

samolepljivom PE-trakom na 

spoljnoj strani za obezbeđivanje 

prijanjanja trake uz izolaciju. 

Proizvođača IVAR ili ekviv. m 200     
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5 Aditiv, dodatak estrihu po DIN 

18560, za poboljšanje toplotne 

provodljivosti i za povećanje 

čvrstoće proizvođača IVAR ili 

ekviv. Zapremine 20.8L po 

kanisteru. Napomena: 

Dodavanje estriha u košuljicu je 

obaveza izvođača cementne 

košuljice. Izvođač podnog 

grejanja isporučuje estrih 

izvođaču košuljice. kom. 3     

6 Zaštitna cev fi19mm za zaštitu 

cevi (u koturu od 50m) na 

područijima pokretnih spojeva i 

pri ulasku cevi u ormaric podnog 

grejanja. Proizvođača IVAR ili 

ekviv. m 60     

7 Press spojnica za nastavak cevi 

podnog grejanja. Napomena: Pri 

izvođenju treba izbegavati 

spojeve u podu, ali ako to 

tehnički nije moguće u nekim 

slučajevima, mogu se upotrebiti 

fazonske spojnice sa navlakom 

za nastavak cevi podnog 

grejanja. Spajanje spojnica sa 

cevima izvoditi isključivo sa 

alatima proizvođača spojnica. 

Tačnu poziciju spoja spojnice sa 

cevi za podno grejanje obeležiti 

u projektu izvedenog objekta. 

Proizvođača IVAR ili ekviv. 

Dimenzija spojnice za cev:         

  Ø17x2mm kom 15     

8 Spojnica (kompresioni adapter 

za Pex cevi) za spajanje petlje 

podnog grejanja sa razdelnikom 

I sabirnikom. Proizvođača IVAR 

ili ekviv. Dimenzija spojnice:         

  tip EUROK-17/2 kom 44     

9 Klipsice (200kom. U pakovanju) 

za vezivanje cevi podnog 

grejanja za stirodur. Napomena: 

postavljanje I nabavka sturodura 

je deo gradjevinskog projekta.         
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  tip HD15 kom 2000       

     
Ponuda treba da obuhvati 

isporuku, montažu, kabliranje, 

povezivanje i pustanje u rad 

sledeće opreme:       

    
10 Kontroler tip ALC01, 230V za 

upravlajnje aktuatorima odnosno 

servo pogonima. Kontroler 

sadrži: Elektronsku kontrolu, 

mogućnost povezivanja 8 

aktuatora od 230V, 8 termostata, 

funkciju grejanja, kablove za 

povezivanje, montažni pribor itd.  

Sve povezano, programirano i 

pušteno u rad. Proizvođača 

IVAR ili ekviv. Napomena: 

Napajanje kontrolera je obaveza 

elektro izvođača radova. kom 2     

11 Regulator temperature za objekte 

tip WLTA-19 (M-Bus), za 

praćenje zadate temperature u 

prostoriji. kom 8     

12 Sistemmsko postolje sobnog 

regulatora. kom 8     

13 Aktuatori tip TE3040 ON/OFF 

(servo pogon) 230V sa 

indikatorom otvoreno/zatvoreno, 

za upotrebu na sabirnicima u 

vezi sa kontrolerom. Sve 

povezano i pušteno u rad. 

Proizvođača IVAR ili ekviv. kom 16     
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4.3. KOTLARNICA I CEVNA 

MREŽA     

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1. Nabavka i montaža zidnog 

kondenzacionog kotla na gas sa 

pustanjem u rad i podesavanjem 

parametra kotla, proizvodnje 

Remeha ili ekviv., tip Calenta 

35C, kapaciteta na T=80/60°C, 

Q=6,3-34 kW u kompletu sa 

opremom za montažu na zid, 

kontrolerom, dimovodnim 

cevima i adapterima za uzimanje 

spoljnog vazduha spolja, sa 

pripremom TPV preko trokrakog 

prebacnog ventila, sondama 

temperature za TPV i 

hidraulicnu skretnicu i 

spoljasnjim senzorom. komplet 1     

2. Nabavka i montaža kuglastih 

slavina za toplu vodu od bronze 

GLOBO H ili ekviv.,  dimenzija:         

  R5/4" ž-ž kom 6     

  R1"  ž-ž kom 4     

  R3/4"  ž-ž kom 1     

  R1/2”  ž-ž kom 2     

3. Nabavka i montaža PIP slavina 

za toplu vodu,  dimenzija:         

  R1/2" kom 2     

4. Nabavka I ugradnja 

poluholendera "Giacomini" ili 

ekviv. dimenzija:         

  DN25 - R1" kom 4     

  DN32 - R5/4" kom 8     

5. Nabavka i montaža nepovratnih 

ventila za toplu vodu u kompletu 

sa elementima navojnih spojeva, 

dimenzija:         

  R5/4" kom 1     

6. Isporuka i montaža 

manometra/termometra 0-6 

bara/0-120C, fi 80 sa 

manometarskom slavinicom. kom 4     
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7. Nabavka i montaža ekspanzione 

posude za toplu vodu u kompletu 

sa ventilom za odzracivanje I 

kuglastim ventilom  proizvođača 

Reflex, tip:         

  NG80 V=80l kom 1     

8. Nabavka i montaža baždarenog 

sigurnosnog ventila R3/4” 

pritiska otvaranja po=5bar za 

montažu na rezervoar TPV. kom 1     

9. Nabavka i montaža baždarenog 

sigurnosnog ventila R3/4” 

pritiska otvaranja po=2,5bar za 

montažau na ekspanzionu 

posudu. kom 1     

10. Nabavka i montaža hvatača 

nečistoće za toplu vodu u 

kompletu sa elementima 

navojnih spojeva, dimenzija:         

  R5/4" kom 2     

11. Nabavka i montaža cirkulacione 

pumpe  sa regulacijom broja 

obrtaja, proizvodnje WILO ili 

odgovarajući, u kompletu sa 

holenderima za sekundarnu 

stranu potrošača i nazivne 

pritiske do 10 bar. Sve pumpe su 

za radnu temperaturu vode od +7 

do +110 °C.         

  Stratos PICO 25/1-6 row komplet 1     

12. Nabavka i montaža čeličnih 

bešavnih cev u kotlarnici  prema 

SRPS C.B5.221.         

  DN32  (Ø42.4x2.6) m 36     

  DN25  (Ø33,7x2.6) m 24     

  DN20  (Ø26.9x2.3) m 48     

  DN15  (Ø21.3x2.0) m 6     

13. Pomoćni materijal za montažu 

cevi, 50% od prethodne stavke. 1 0.5     

14. Čišćenje čeličnom četkom i 

miniziranje 2x nove cevne 

mreže. m² 10     

15. Bojenje vidljive cevne mreže i 

armature 2x toplootpornom m² 10     
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uljanom bojom. 

16. Nabavka i montaža cevne 

izolacije za cevni razvod u 

kotlarnici u kompletu sa lepkom 

i samolepljivom trakom debljine 

3mm, tip: TUBOLIT DG, 

proizvođača Armacell ili ekviv.  

dimenzija:         

  TL-42/13-DG m 36     

  TL-35/13-DG m 24     

  TL-28/13-DG m 48     

  TL-22/13-DG m 6     

17 Nabavka i montaža hidraulične 

skretnice izrađene od crnih 

bešavnih cevi sa priključcima 

R5/4" - 4kom., odzračnim 

ventilom, odmuljnim ventilom i 

uvodnikom za temperaturni 

senzor,  dimenzije:         

  
 

       

  Ø60.3x2.9 – 1000mm komplet 1     

18 Nabavka i montaža balansnih 

ventila proizvodnje HERC ili 

ekviv. tip STROMAX FODRV u 

kompletu sa elementima 

navojnih spojeva, dimenzija:         

  R5/4" kom 1     

  R1" kom 2     

19 Nabavka i montaža rezervoara za 

TPV izrađenog od kvalitetnog 

čelika, za grejanje preko gasnog 

kotla, otporan na koroziju, 

fabrički montiran termometar, sa 

izolacijom I magnezijumovom 

cevnom elektrodom za zaštitu 

rezervoara. Poseduje I otvor za 

čišćenje. Max. radni pritisak 10 

bara. Max radna temperatura 

95ºC. Zapremine 500L sa elektro 

grejačem jačine 6kW sa 

termostatom i pilot lampom. komplet 1     
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20 Nabavka i montaža odzracnih 

loncica u kompletu sa dancima, 

kuglastim ventilima R1/2”, PIP 

slavinom R1/2” I prelivnom cevi 

DN15. kom 4     

21 Probijanje otvora u pregradnim 

zidovima za prolaz cevi i 

obavijanje cevi talasastom 

hartijom. kom. 6     

22 Probijanje otvora na fasadi 

objekta za prolaz dimovodne 

cevi prečnika 130mm. kom 1     

23 Ispitivanje pod pritiskom pauš. 1     

24 Puštanje u rad instalacije, 

odzračivanje, merenje i 

podešavanje – fina regulacija 

protoka vode. pauš. 1     

      
4.4. KLIMATIZACIJA     

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 Split inverter sistem (1na1) tip 

kao MS12FU-12HRFN1-

QRD0GW(F8) ili odgovarajući, 

karakteristika Qh=1,29-4,45kW, 

Qgr=1,2-4,87kW, Pe=1,17kW sa 

spoljašnjom jedinicom i 

unutrašnjom zidnom jedinicom, 

sa bakarnim cevima u izolaciji 

za povezivanje unutrašnje i 

spoljne jedinice, sa pumpom za 

transport kondenzata i 

daljinskim upravljačem sa 

priključnim kablom (sa 

povezivanjem sa unutrašnjom 

klima jedinicom). kom 6     

2 Split inverter sistem (1na1) tip 

kao MSMBDU-24HRFN1-

QRD0GW(F8) ili odgovarajući, 

karakteristika Qh=1,41-7,77kW, 

Qgr=1,61-8,21kW, Pe=2,5kW, sa 

spoljašnjom jedinicom i 

unutrašnjom zidnom jedinicom, 

sa bakarnim cevima u izolaciji 

za povezivanje unutrašnje i kom 4     
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spoljne jedinice, sa pumpom za 

transport kondenzata i 

daljinskim upravljačem sa 

priključnim kablom (sa 

povezivanjem sa unutrašnjom 

klima jedinicom). 
      

5.5. OPŠTE STAVKE ZA SVE 

SISTEME      

Red broj OPIS RADOVA 
Jed. 

mere 

Količina 

radova 

Ponuđeno - 

opis 
Proizvođač 

1 Pripremno završni radovi u vezi 

sa otvaranjem i zatvaranjem 

gradilišta. paušal 1     

2 Transportni troškovi. paušal 1     

3 Izrada uputstva za rukovanje i 

održavanje i elaborata atestno 

tehničke dokumentacije i 

obeležavanje opreme. paušal 1     

4 Izrada projekta izvedenog 

objekta u 4 primerka i u 

elektronskom obliku. paušal 1     

5 Puštanje u rad KGH sistema sa 

podešavanjem, regulacijom, 

dokazvanjem parametara i 

praćenjem rada sistema min 

7dana po sezoni.  paušal 1       
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