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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА-  

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ФАБРИКЕ 

ВОДЕ У НОВОМ САДУ - ПРОСТОРИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ УЗОРАКА У ФУНКЦИЈИ 

ЛАБАРАТОРИЈЕ, СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ МАТЕРИЈАЛА 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

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

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

2. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. 

Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12,14/15 и 68/15) 

3. Предмет поступка јавне набавке: Извођење радова на доградњи објекта у 

комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за пријем узорака у функцији 

лабараторије, са набавком и уградњом материјала  

4. Резервисана набавка: не 

5.    Контакт: Милица Бањац,  адреса електронске поште: milica.banjac@vikns.rs  

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

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

радова на доградњи објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за 

пријем узорака у функцији лабараторије, са набавком и уградњом материјала;  Назив и 

ознака из општег речника набавке: 45000000- Грађевински радови 

 

 

2.       Опис партије : Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

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

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

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

документацијом.  

 

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 образаца 2.-,6- и 8.- којe 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 образаца 2.-и 8.- 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 поступак јавне набавке мале вредности радова -  Извођење радова на 

доградњи објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за пријем 

узорака у функцији лабараторије, са набавком и уградњом материјала -  број јнмв 

88/18 – НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и 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 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, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном 

облику, најкасније до истека  рока за подношење понуда.  

 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено 
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и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти 

,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за 

поступак јавне набавке мале вредности радова -  извођење радова на доградњи објекта 

у комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за пријем узорака у функцији 

лабараторије, са набавком и уградњом материјала, број јнмв  88/18 – НЕ 

ОТВАРАТИ".  

 

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

неће разматрати,  већ ће се неотворена  вратити понуђачу.  

 

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека  рока за 

подношење исте. 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 Наручиоца у року одређеном 

у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 03.12.2018. 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 03.12.2018. 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 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. 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) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

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

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

7) 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. 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 

наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76.  Закона и Упутства како се 

доказује испуњеност тих услова.  

 

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

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Доказ о испуњености наведеног услова се доставља у понуди када је и како то захтевано 

у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутства како се доказује 
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испуњеност тих услова.. 

Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе 

испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном 

документацијом. 

 

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 

 

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

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

остале чланове групе понуђача 

 

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

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

обрасцу бр. 1.-, изузев образаца 2.-6. и 8.- који попуњава, потписује и оверава сваки члан 

групе понуђача у своје име. 

 

10. 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 

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 Наручиоцу 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 којега ангажује. 

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца 2.- и 8- који 

попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје име. 
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Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75.  став 

1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у одељку Услови 

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

 

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

подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Наведени доказ се 

доставља у понуди када је и како то захтевано у одељку Услови за учешће из члана 75. и 

76. Закона и Упутства како се доказује испуњеност тих услова. 

 

Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на 

ангажовање подизвођача,на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном 

документацијом. 

 

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

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим у случају 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. 

 

11. 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,  на приложеном Обрасцу понуде. 

 

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

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

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

предвиђен следећим ставом ове тачке: 

 

• потписан и оверен Образац техничке спецификације и опис радова који су 

предмет набавке 

• 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. 

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

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

• попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Образац трошкова припреме понуде, 
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по потреби.  

• попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Изјава понуђача о независној понуди, 

попуњен, потписан и оверен  

• попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Модел уговора, у складу са  понудом 

• Образац бр. 8.- Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 1). Закона о јавним 

набавкама. 

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

обавезан) 

• предлог динамичког плана у складу са тачком 16. Конкурсне документације 

• обрасце и доказе у складу са тачком 9. овог упутства у случају да група понуђача 

подноси заједничку понуду, односно 10. ако понуђач подноси понуду са 

подизвођачем. 

• докази о испуњености додатних услова у складу са чланом 76.  Закона који су 

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

доказује испуњеност тих услова 

 

 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација 

или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац 

ће одбити као неосноване. 

 

12. 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.  
 
Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

13. 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 – позив за јавну набавку 

мале вредности бр. 88/18 “. Захтев за појашњењима у вези припремања понуде 
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заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: ЈКП «Водовод и 

канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад, Масарикова 17  или e mail 

milica.banjac@vikns.rs радним данима од понедељка до петка у времену од 07,00-15,00 

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. 
 

14. ЦЕНА 

 

Цене у понуди се исказују у динарима без пдв-а, на начин тражен у обрасцу понуде. 

 

Понуђач је дужан да у Обрасцу структуре цене-Предмеру радова наведе јединичне цене 

без пдв-а, као и укупну цену за сваку ставку без пдв-а, укупне вредности по групама и 

подгрупама радова без пдв-а, укупну цену без ПДВ-а, укупну цену са ПДВ-ом, као и 

износ ПДВ-а на начин назначен у Обрасцу структуре цене-Предмеру радова. 

 

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.  

 

Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. 

 

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 

 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пдв-а, 

сматраће се да је иста дата без пдв-а. 

 

mailto:milica.banjac@vikns.rs
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац може поступити у складу 

са чланом 92. Закона о јавним набавкама.  

 

Цене морају бити јасно и читко уписане. У цену морају бити урачунати сви зависни 

трошкови. 

 

Примена валутне клаузуле није дозвољена. 

 

15. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Плаћање се врши у року од најмање 15 дана на основу испостављања привремених 

ситуација и/или окончане ситуације испостављене по извршеној примопредаји радова 

(Записник о примопредаји изведених радова без примедби). 

 

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

 

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

 

Није дозвољено тражење авансног вида плаћања. 

 

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. 

 

 

16. РОК, НАЧИН, МЕСТО И ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Минимално прихватљив рок извођења радова је 60 календарскиих  дана   рачунајући од 

дана увођења у посао, а максимално прихватљив рок извођења радова је  90  

календарских дана рачунајући од дана увођења 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.Радови се изводе на локацији 

Наручиоца на адреси Сунчани кеј бр. 41, Нови Сад-Фабрика воде.  

 

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. 
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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 

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 који рок се рачуна од момета пријема писаног захтева за отклањање недостатака 

упућеног од стране овлашћеног лица Наручиоца (укључујући и е маил). 

 

18. 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 . Ако 

и рок извођења радова буде исти, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи 

рок плаћања. 

 

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 и исти рок плаћања. 

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

 

19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

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

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

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

понуде, у складу са чланом 93. Закона. 

 

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

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

 

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

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

20. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   

 

Изабрани понуђач је у обавези да одмах након закључења Уговора,  достави једну 

бланко (сопствену) соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности 

уговора без пдв-а, за добро извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дужим 

од истека свих обавеза извођача за коначно извршење посла.Меница се држи у портфељу 

Наручиоца све  до испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача, након чега се 

враћа истом. Истовремено, предајом менице изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу 

преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица од стране пословне 

банке (овера не старија  од 30 дана од дана достављања менице), овлашћења за Наручиоца 

да се меница може попунити у складу са Уговором као и потврду да су меница и менично 

овлашћење регистровани у Регистру меница. 

 

Меницу  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 једну бланко (сопствене) 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 држе у портфељу Наручиоца све  до испуњења свих уговорних обавеза 

изабраног понуђача, након чега се враћа истом. Истовремено, предајом менице изабрани 
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понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима 

овлашћеног лица од стране пословне банке (овера не старија  од 30 дана од дана 

достављања меница), овлашћења за Наручиоца да се меница може попунити у складу са 

Уговором као и потврду да су меница и менично овлашћење регистровани у Регистру 

меница. 

 

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

преузете Уговором у гарантном року. 

 

Све менице морају бити  регистроване 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. 

 

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

али не и на подизвођача. 

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

Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране 

понуђача. 

 

21. 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 и без накнаде 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 за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

22. 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.  

 

23. 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. 
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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.  

 

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.  

 

24. 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. 
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Уговор може престати и пре рока на који је закључен, једностраном изјавом воље било 

које уговорне стране, без образложења, уз постављање отказног рока од 30 дана од дана 

пријема обавештења о раскиду. 

 

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 елемената 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. 
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27. МОДЕЛ УГОВОРА          

 

Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 

  

Понуђач дати Модел уговора попуњава, потписује, оверава и доставља у понуди. 

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

Уговор о јавној набавци.  

 

28. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

29. 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.  

 

30. 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. 
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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 

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

бр. 88/18“.  

 

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 три 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 предходног 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 пет дана од дана 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. 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

 19 / 109 

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

ј.н.м.в.- бр. 88/18 поступак јавне набавке мале вредности  

 
 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два 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, модел 253, позив на број 88-18, сврха: ЗЗП 

ЈКП “Водовод и канализација“ јн. бр. 88/18, корисник: буџет Републике Србије) уплати 

таксу у износу од 60.000,00 динара. 

 

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  

 

 

 

                                                                   

                                                                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

                                                           ЈКП,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

Понуђач мора 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  

 

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  

 

4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије  

 

Као доказ испуњености обавезних услова за учешће понуђач у понуди подноси Изјаву 

којом исти под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 77. став 4. 

Закона. 

 

Понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са Обрасцем 8. конкурсне документације. Ова 

изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, као и подизвођач, у 

своје име. 

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке  у складу  са чланом 76. Закона о јавним набавкама и то: 

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке и то:  

 

    1.- да располаже неопходним техничким капацитетом и то да:  

 

a) понуђач има у власништву или закупу или лизингу: 

 Кипер камион носивости преко 9т - најмање 1 комад 

  Кипер камион са краном- најмање 1 комад 

 Ровокопач – комбинована радна машина- најмање 1 комад  

 Агрегат 24 KW- најмање 1 комад 

 Самоходна мешалица капацитета 1м3- најмање 1 комад 

 Машина за сечење бетона- најмање 1 комад 

 Трофазни апарат за заваривање - најмање 1 комад 

 Електрични циркулар- најмање 1 комад 

 Брусилица- најмање 1 комад 

 Бушилица- најмање 1 комад 
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 Хилти за штемање - најмање 1 комад 

 Хилти за бушење- најмање 1 комад 

 Первибратор- најмање 1 комад 

 Грађевинска цевна скела – 40м2 

 Метални подупирачи – најмање 10ком 

 

-Као доказ за  испуњеност овог услова потребно је доставити:  

 

- за возила и опрему у власништву : Пописна листа основних средстава са стањем на дан 

31.12.2017. године (маркером је потребно означити напред захтевану опрему) или 

рачун о куповини захтеваног средства после 31.12.2017. године уколико је средство 

купљено у периоду између сачињавања две пописне листе, 

- за возила и опрему коју подносилац понуде  користи по основу закупа или лизинга: 

важећи уговор о закупу или важећи уговор о лизингу 

- за возила и опрему која подносилац понуде користи по основу закупа: Пописна листа 

основних средстава закуподавца са стањем на дан 31.12.2017. године (маркером је 

потребно означити напред захтевану опрему) или рачун о куповини захтеваног средства 

од стране закуподавца после 31.12.2017. године уколико је средство купљено у периоду 

између сачињавања две пописне листе 

- електронски очитане саобраћајне дозволе за возила која се региструју, а која су у 

власништву, лизингу или закупу подносиоца понуде  

 

2.- да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

 

а) Понуђач у моменту подношења понуде мора имати у радном односу или радно 

ангажована: 

 

- најмање једног дипломираног инжењера архитектуре који има лиценцу одговорног 

извођача радова 400 или 401 

- најмање једног дипломираног грађевинског инжењера високоградње који има лиценцу 

одговорног извођача радова 410 или 411. 

- најмање 10 грађевинских радника. 

 

-Као доказ за  испуњености овог услова потребно је доставити:   

 

-  за сва запослена лица: фотокопије одговарајућих М образаца. 

-  за сва радно ангажована лица: фотокопије важећих уговора о радном ангажовању за 

лица која нису у радном односу код подносиоца понуде (или једног од чланова групе) по 

основу другог уговора у складу са Законом о раду. 

- за наведене инжењере фотокопије важећих лиценци и потврда ИКС да је лиценца 

важећа. 
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б) најмање једно лице са уверењем са положеним стручном испиту о практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду 

 

-Као доказ за  испуњености овог услова потребно је доставити:   

 

- фотокопију одговарајућег М обрасца и фотокопију уговора о радном ангажовању 

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду  

 

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 Изјаве наведене у овом одељку. Доказ о испуњености услова 

из члана 75. став 1. тачка 5 Закона понуђач доставља и за подизвођача за део набавке који 

ће извршити преко подизвођача, у случају када је исти захтеван овим одељком конкурсне 

документације. 

 

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 Изјаве 

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

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова, а доказ наведеног се доставља у понуди када је исти захтеван 

овим одељком конкурсне документације.  

 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 

 

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

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

и условима рада, заштити животне средине, као и да 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 по позиву Наручиоца:   

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, уколико понуђач није уписан у 

Регистар понуђача,  захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије 

за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености 

обавезних услова за учешће и то: 

 

Правно лице 

1.- извод из регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије, односно извод 

из регистра надлежног Привредног суда 

2.- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске 
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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; 

• 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); 

• 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 

• уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

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

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

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

за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и 

према месту пребивалишта. 

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

евиденције. 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

4.- 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)  

 

Предузетник: 

 

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

регистра; 

 

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

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

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

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

мита, кривично дело преваре; 

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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- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 

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

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

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

пребивалишта 

 (доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

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

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

основу изворних локалних јавних прихода; 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

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

достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Наручилац може, истовремено, затражити копију наведених доказа о испуњености 

обавезних услова за учешће и од свих осталих понуђача који су учествовали у 

предметном поступку јавне набавке. 
 

Поред наведеног, Наручилац може затражити да понуђач достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Наручилац може користити одговарајуће доказе које има за понуђача из других поступака 

код Наручиоца. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ  

испуњености додатног услова за учешће одређен конкурсном документацијом, ако 

понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру 

услова јавно доступни. 

 

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. 

 

У случају сумње у истинитост достављених података у вези са условима, 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 бити одбијена. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику обавести наручиоца о било којој 

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

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин. 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС РАДОВА 

КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ  

 

 

 

R. 

broj 
Opis 

Jed. 

mere 
količina 

A)    ZEMLJANI RADOVI   

1 

Geodetsko obeležavanje objekta. Obračun po m2 osnove prizemlja 

objekta. m2 48.00 

2 Nabavka materijala i izrada nanosne skele. m' 24.00 

3 

Ručni iskop zemlje II kat., sa utovarom i odvozom iskopanog 

materijala. Obračun po m3 stvarno iskopane količine zemlje u 

sraslom stanju.  m3 18.00 

4 

Ručni iskop zemlje II kat., radi pronalaženja toplovodne cevi. Sav 

materijal se vraća na mesto iskopa, nasipa I nabija. Obračun po m3 

stvarno iskopane količine zemlje u sraslom stanju.  m3 5.00 

5 

Mašinski iskop humusa i zemlje II kat., sa utovarom i odvozom 

iskopanog materijala. Obračun po stvarno iskopanoj količini 

zemlje u sraslom stanju.  m3 10.00 

6 

Rušenje AB trotoara sa utovarom i odvozom iskopanog materijala. 

Obračun po m3 stvarno iskopane količine zemlje u sraslom stanju.  m3 5.00 

7 

Nasipanje i nabijanje sloja šljunka u debljini zbijenog sloja: ispod 

temeljnih traka 5cm,   ispod ploče objekta 25cm  i trotoara 10cm. 

Nabijanje se vrši do zahtevane zbijenosti. Obračun po m3 zbijenog 

sloja d=10 cm. m3 11.84 

8 

Zatrpavanje i nasipanje oko temelja i temeljnih zidova objekta, 

zemljom iz iskopa, u slojevima do 30 cm, sa nabijanjem do 

potrebnezbijenosti. 

 Obračun po m3 zbijene zemlje. 
m3 3.00 

    
B)    ZIDARSKI  RADOVI   

1 

Demontaža vrata ostave i rušenje pregradnog zida ostave ispod 

stepeništa. D=12cm. Utovar i odnošenje matrijala. m2 7.60 

2 

Probijanje otvora za komunikaciju postpjeći objekat-dograđeni 

prostor. Otvor je dimenzija 100x225cm. Formirati nadvratnu 

gredu. Utovar i odnošenje matrijala. m3 0.66 

3 

Nabavka materijala i zidanje nosivih zidova objekta d=25cm od 

"Ytong" blokova u tankoslojnom malteru za zidanje. m3 9.00 
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4 

Nabavka materijala zidanje pregradnih zidova objekta d=10cm od 

"Ytong" blokova u tankoslojnom malteru za zidanje. m2 25.11 

5 

Nabavka materijala i "malterisanje" kombinacijom slojeva lepak-

mrežica-lepak. m2 120.60 

6 

Nabavka materijala i malterisanje sokle cementnim malterom 1:3 

(sa frakcijom) u dva sloja sa prethodnim prskanjem podloge retkim 

cementnim malterom (cement-frakcija 1:3). Malterisane površine 

izperdašiti sa komadom stiropora da bi se dobio blagi reljef. m2 5.00 

7 

Izrada cementne  košuljice na podovima . Prosečna debljina 

košuljice 5cm. Košuljicu "armirati" fiber vlaknima. m2 36.21 

 

C)    BETONSKI  I  ARMIRANO BETONSKI  RADOVI  
R. 

broj 
Opis 

Jed. 

mere 
količina 

1 

Nabavka materijala i betoniranje AB temelja objekta gotovim 

betonom bez upotrebe oplate. MB-30.  
m3 4.90 

2 

Nabavka materijala i betoniranje AB podne ploče objekta gotovim 

betonom MB-30, d=10cm  
m2 41.00 

3 

Nabavka materijala i betoniranje AB ploče trotoara gotovim 

betonom MB-30, d=10cm  
m2 20.00 

4 

Nabavka materijala i betoniranje temeljnih zidova gotovim 

betonom MB-30, d=25cm. m3 3.15 

5 

Nabavka materijala i betoniranje AB serklaža objekta, betonom 

MB-30. m3 1.10 

6 

Nabavka materijala i betoniranje horizontalnih serklaža i 

nadprozornika,  gotovim betonom MB-30.  m3 1.25 

7 

Nabavka materijala i betoniranje serklaža i nadvratnika u zidovima 

d=10cm betonom MB-30 m3 0.20 

8 Nabavka materijala i betoniranje AB stepeništa. MB 30 m3 0.62 

9 

Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature. Količina armature 

je aproksimativna  (GA, RA, MAG). kg 1,400.00 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: stavkama je obuhvaćena i izrada, montaža i 

demontaža daščane oplate od 24mm uz sva potrebna podupiranja. 
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D)    KROVOPOKRIVAČKI RADOVI     

1 

Nabavka materijala, transport i pokrivanje krova objekta krovnim 

TR termopanelima d=150mm, širine 100cm, od bojenog 

pocinčanog čeličnog lima d=0,5mm sa obe strane i 

termoizolujućom pir ispunom od kamene vune. U svemu prema 

preporuci prozvođača. Gornji trapezasti lim 37/250/0,4mm m2 47.00 

    
E)    IZOLATERSKI RADOVI   

1 

Nabavka mat. izrada sloja hidroizolacije podova. Hidroizolacija se 

izvodi od  sloja kondora 4 izvedenog sa preklopima, varenog po 

celoj površini sa prethodnim premazom podloge bitulitom.  m2 42.30 

2 

Nabavka mat. i izrada sloja hidroizolacije ispod zidova. 

Hidroizolacija se izvodi od  sloja kondora 4. m2 5.00 

3 

Nabavka materijala i izrada sloja termoizolacije od sloja stirodura 

debljine 5cm u podu. m2 36.21 

4 

Nabaka materijala i postavljanje PVC folije preko sloja stirodura 

debljine 5cm u podu. m2 36.21 

5 

Nabavka materijala i izrada sloja termoizolacije d=15cm koji se 

sastoji od sloja meke mineralne vune. m2 36.21 

6 

Nabavka materijala i izrada spuštenog plafona od sloja gips karton 

ploča m2 36.21 

    
F)   BRAVARSKI   RADOVI   
R. 

broj 
Opis 

Jed. 

mere 
količina 

1 

Nabavka, transport, radionička izrada i montaža krovne 

konstrukcije od čeličnih profila. Konstrukcija se sastoji od čeličnih 

greda i rožnjača koje čine konstrukciju krova i atike, kao i 

podkonstrukcije za poklopac u zoni instalacija. Mere proveriti na 

licu mesta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. 

Čeličnu konstrukciju peskariti i 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. kg 2,000.00 

2 

Nabavka, transport, radionička izrada i montaža  fiksne rešetke od 

čeličnih profila na prozoru. Dim. 50x125cm. 

kom 1.00 

3 

Izrada poklopca u podu prostorije za prijem uzoraka. Poklopac se 

satoji od čelične konstrukcije za oslanjanje i poklopca sa ispunom 

od senvič panela sa ispunom od kamene vune debljine 15cm. 

Dimenzija poklopca 1.1*3.5m 
kom 1.00 
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G)   ALUMINIJUM-PVC-BRAVARIJA   

1 

Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja unutrašnjih vrata 

dim  0.90/2.20m. Vrata su od  Al profila bez termoprekida, boje 

bele.  Sve prema šemama bravarije.  kom 2.00 

2 

Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja unutrašnjih vrata 

dim  0.80/2.0m. Vrata su od PVC-a bele boje. Otvaranje napolje. 

Sve prema šemama bravarije.  kom 1.00 

3 

Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja ulaznih vrata dim. 

1.0/2.20m. Vrata su PVC boja RAL 7016 (antracit). Sve prema 

šemama bravarije.   kom 1.00 

4 

Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja trokrilnog prozora 

sa roletnom dim. 330/125+20cm. Prozor je PVC boja RAL 7016 

(antracit).  Sve prema šemama bravarije.   kom 1.00 

5 

Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja jednokrilnog 

prozora dim. 50/125+20cm. Prozor je PVC-a boja RAL 7016 

(antracit).  Sve prema šemama bravarije.   kom 1.00 

6 

Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja unutrašnjeg 

portala koji se sastoji od fiksnog ustakljenog dela i krila vrata dim  

65+95/220m. Al profil bez termoprekida, boje bele.  Sve prema 

šemama bravarije.  kom 1.00 

7 

Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja unutrašnjeg 

portala koji se sastoji od fiksnog ustakljenog dela i kliznih vrata 

dim  75+80/220m. Al profil bez termoprekida, boje bele.  Sve 

prema šemama bravarije.  kom 1.00 

    

    
H)    MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   
R. 

broj 
Opis 

Jed. 

mere 
količina 

1 

Gletovanje zidova i plafona u 2 sloja, sa prethodnim premazom 

podloge  prajmerom. U ceni su i neophodne popravke oštećenog 

maletra. m2 138.80 

2 

Obrada zidova i plafona poludisperzijom u 2 sloja, sa prethodnom 

pripremom podloge.  m2 172.00 

    
I)    LIMARSKI RADOVI   

1 

Izrada i montaža horizontalnog ležećeg oluka. Oluk je postavljen 

iza atike. R.Š. 55cm. m 12.80 

2 

Nabavka materijala, izrada i postavljanje limene opšivke od 

čeličnog plastificiranog lima, na spoju starog i novog objekta. Lim 

d=0,55mm. m² 6.40 
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3 

Nabavka materijala, izrada i postavljanje uvodnog lima od 

čeličnog plastificiranog lima. Lim d=0,55mm. m´ 6.40 

4 

Nabavka materijala, izrada i montaža vertikalnih oluka od bojenog 

pocinčanog čeličnog lima KJG, dimenzija ø125 m´ 4.00 

5 

Nabavka materijala i opšivanje prozorskih banaka čeličnim 

plastificiranim limom.  R.Š. 25cm. m 3.50 

6 Nabavka materijala i opšivanje atike TR limom niske profilacije m2 26.00 

    

J)    KERAMIČARSKI RADOVI 
  

1 

Nabavka materijala i postavljanje podne keramike. Pločice se 

postavljaju u lepku Ceresit CM11 ili odgovarajućem. Sve se fuguje 

vodootpornom Ceresit vodootpornom fuga masom ili 

odgovarajućom. Nakon postavljanja sokle, spoj podne keramike i 

sokle zaliti silikonom u istom tonu sa tonom fuga mase. U cenu su 

uračunate keramičke pločice, lepak, fuga masa, silikon i rad. m2 36.21 

2 Nabavka materijala i postavljanje sokle visine 7cm.  m 44.20 

3 

Nabavka materijala i postavljanje keramike na zidove. Pločice se 

lepe preko "Ytong" bloka, sa korišćenjem mrežice. Lepak - Ceresit 

CM11, vodotporna Ceresit fuga masa ili odgovarajući. Spojeve 

dva zida (unutrašnji ugao), kao i zida i poda fugovati silikonom u 

boji fuga mase. Na spoljašnji ugao ugrađuje se lajsna koju 

obezbeđuje Investitor.  U cenu su uračunate keramičke pločice, 

lepak, fuga masa, silikon i rad. m2 5.00 

    
K)    FASADERSKI RADOVI   
R. 

broj 
Opis 

Jed. 

mere 
količina 

1 

Nabavka materijala i izrada demit fasade. Cenom obuhvatiti: 

postavljanje ploča stiropora  debljine 8cm, postavljanje ugaone 

lajsne na sve uglove,postavljanje početne lajsne za demit fasadu 

ispod stiropora. Lepiti bekament lepkom ili odgovarajućim, 

postavljati merežicu između dva sloja lepka, ojačati uglove oko 

otvora. Završni premaz je akrilni zaglađeni fasadni malter fine 

granulacije (Bekament ili odgovarajući). Po izgledu uskladiti sa 

postojećom fasadom. 
m2 60.00 
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II   RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA I 

KANALIZACIJE 

       

R. 

broj 
Opis 

Jed. 

mere 
količina 

        

A. VODOVOD    

        

1 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 ugradnja u zid.     

  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 kao što 

je „Peštan” Aranđelovac ili оdgovarajući, proizvedeni u 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.     

  DN20mm (Ø15mm) m' 25.00 

        

2 Nabavka, transport i ugradnja propusnog ventila sa poniklovanom 

kapom i rozetnom.      

  Obračun po komadu.     

  DN20mm (Ø15mm)  kom. 1.00 

3 Nabavka, transport i ugradnja EK ugaonog ventila 1/2"x3/8", sa 

poniklovanom rozetnom.  kom 1.00 

4 
Nabavka, transport i montaža materijala i izrada spoja sa 

unutrašnjom vodovodnom instalacijom (za sanitarnu vodu) . U 

cenu je uračunato i sečenje postojeće pocinkovane cevi 3/4" na 

mestu izrade spoja. 
    

  Obračun za komplet kompl. 1.00 
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5 
Nakon montaže potrebno je izvršiti ispiranje , dezinfekciju i 

ispitivanje cevovoda na probni pritisak, sve u skladu sa tehničkim 

propisima navedenim u ovom projektu. 
    

  Obračun se vrši paušalno pauš 1.00 

6 
Pre puštanja objekta u upotrebu potrebno je pribaviti bakteriološki 

nalaz vode od ovlaštene ustanove u gradu 
    

  Obračun se vrši paušalno pauš 1.00  
 

  
        

B. KANALIZACIJA   

        

1 
Ručni iskop rova za postavljanje kanalizacionih cevi sa odvozom 

viška zemlje na deponiju. U cenu je uračunato fino planiranje dna 

rova. 

    

  Obračun je po m³ m³ 2.50 

2 Mašinski iskop jame dimenzija 150x150x160 cm za postavljanje 

polipropilenskog tanka zapremine 200 litara, sa odvozom viška 

zemlje na deponiju.  

    

  Obračun je po m³ m³ 3.60 

3 
Nabavka, transport i ugradnja peska za posteljicu i oblogu oko cevi 

sa nadslojem 30 cm iznad temena cevi.  U cenu je uračunato i 

nabijanje peska nalivanjm vodom.  

    

  Obračun je po m³ m³ 0.90 

4 Nabavka, transport i ugradnja peska za posteljicu i oblogu oko PP 

tanka   
    

  Obračun je po m³ m³ 0.50 

5 Nabavka transport i ugradnja i zbijanje tucanika ispod AB šahta za 

smeštaj PP tanka.  
    

  Obračun je po m³ m³ 0.33 

6 
Zatrpabvanje rova probranom zemljom iz iskopa.     

  Obračun je po m³ m³ 0.50 

7 
Izrada spoja kanalizacione cevi PVC 110 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. 1.00 
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8 
Nabavka, transport i montaža plastičnih PVC kanalizacionih cevi 

sa svim potrebnim 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.     

  DN110mm m' 2.00 

  DN75mm m' 0.50 

  DN50mm m' 0.50 

9 
Nabavka, transport i montaža  podnog slivnika od polipropilena 

(PP) sa rešetkom od polipropilena. 
    

  Obračun po komadu.     

  DN75 mm kom. 1.00 

10 Nabavka, transport i montaža polipropilenskih (PP) cevi tipa kao 

što je PIPELIFE  ili odgovarajući sa istim karakteristikama: Cevi 

su proizvedene od polipropilen - kopolimera (PPCO) postupkom 

koekstrudiranja u skladu sa normom EN 1451-1. Ove cevi imaju 

spojni muf i fabrički ugrađen zaptivni prsten. Cevi se proizvode u 

sivoj boji prema RAL7037. Fiting je proizveden od polipropilena 

(PP) u skladu sa normom EN 1451. Zaptivni prsten se proizvodi 

od stiren-butadien-kaučuka (SBR) u skladu sa normom EN 

681,deo 1., tvrdoće 60 +/- po Shoru. 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.     

  DN110mm m' 5.00 

  DN75mm m' 1.50 

11 Nabavka, transport i montaža tanka zapremine 220 litara od 

polipropilena sa priključkom DN110 mm i poklopcem sa navojem, 

prečnika 40 cm.     

  Obračun po komadu. kom 1.00 

12 Nabavka, transport i ugradnja zaštitnih čeličnih kolona za prodor 

kanalizacione cevi kroz temeljni zid. Upotrebiti bešavne čelične 

cevi za opštu namenu EN 10204 prečnika d=150 mm i debljine 

zida 5 mm.      

  Obračun po m m 1.00 

13 Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskog šahrta  od 

gotovih elemenata, unutrašnjeg prečnika 1,0 m, za smeštaj PP 

tanka.     

  Obračun po m1 m 1.20 
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14 
Izrada arrmirano-betonske ploče 150x150x18 cm sa ugrađenim 

okruglim poklopcem za kanalizaciju prečnika 60 cm i nosivosti 

400 kN. Marka betona MB30. 
    

  Obračun po komadu za sav rad i potreban materijal. kom 1.00 

15 Nabavka transport i ugradnja duktilnog poklopca za kanalizaciju  

tipa "Novosadska kanalizacija" nosivosti 400 kN. U cenu je 

uračunat sav rad i potreban materijal.     

  Obračun po komadu. kom 1.00 

   
  

        

C. SANITARNI UREĐAJI   

        

1 Nabavka, transport i montaža jednoručne potisne baterije za toplu 

i hladnu vodu za sudoper.    
  Obračun po kompletu. kom. 1.00 

2 
Nabavka, transport i ugradnja sudopera sa jednim koritom i 

radnom površinom od rostfraja.  
    

  Obračun je po komadu kom 1.00 

3 
Nabavka, transport i ugradnja električnog potisnog bojlera sa 

kazanom od prohrona zapremine 10 litara.  
    

  Obračun je po komadu  kom 1.00  

 

  
III PREDMER I PREDRAČUN  

ELEKTROINSTALACIJAMA 
ELEKTRICNO NAPAJANJE, INSTALACIJA 

PRIKLJUČNICA,OSVETLJENJA, UZEMLJENJA 

 

R. 

broj 
Opis 

Jed. 

mere 
količina 

1.1 Nabavka i isporuka i montaža kabla:     

  PP00-Y  5x35mm2 m 55 

  Polaganje kabla u zemlju (u postojeću PVC cev), po zidu u cevi, u 

PVC kanalici po zidu unutrašnjosti zgrade, povezivanje kabla na 

oba kraja u ormaninima RB-LAB i RB-SPRAT. Predvideti sitan 

materijal za povezivanje (uvodnice, stezaljke, zavrtnji, kablovske 

papučice, držači kabla, obujmice, natopisne pločice). Komplet! 
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1.2 Nabavka, isporuka i ugradnja PVC cevi 40mm, za prolaz kabla iz 

poz.1.1.1. Cev se postavlja uz zid i učvršćuje potrebnim priborom. 

Komplet sa priborom za montažu na zid. 
m 3 

1.3 Bušenje zida debljine 25cm za prolaz kabla iz P1.1 u ubjekat. 
kom 1 

1.4 Nabavka , isporuka i ugradnja uloška tropolnog topljivog nožastog 

osigurača veličine 00, 80A (za postojeće postolje 125A) kom 3 

1.5 Ručni iskop rova 2x0,20x1x0,8m ("šlicovanje") u zemlji treće 

kategorije sa odbacivanjem zemlje u stranu. Zatrpavanje posle 

položenog kabla. m3 0,32 

1.6 Nabavka, isporuka i montaža kućišta razvodnog ormana RB-

SPRAT,  dimenzija1000x1000x250mm za ugradnju na zid (IP55). 

    

  Orman  je od  dva  puta  dekapiranog  čeličnog  lima  debljine   

najmanje 1,2mm,  sa   vratima   od  lima  debljine najmanje 2mm,  

zaštićen od  korozije osnovnim  premazom  i obojen  završnim 

efekt lakom ili plastificiran. 

    

  Sva  vrata moraju da imaju mehanizam za zabravljivanje na dva 

mesta i tipsku bravicu tipa E-4 u sredini. Opremu treba montirati 

na podložnim pločama od lima preko koje teba postaviti izolacionu 

ploču od samogasivog materijala iste boje kao front vrata. Vrata su 

sive boje. 

    

  Orman komplet sa svim potrebnim priborom za montažu na zid 

(ankerisanje) kom 1 

1.7 Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za razvodni orman iz 

poz.1.5: 

  

1 Glavni prekidač, grebenasti 1-0, 400V, In=60A, 3p, Shrack.. 

Ugradnja na vrata ormana. kom 1 

2 Prenaponska zaštita, 4p, 25kA, 100/35μs, klasa B+C, TN-S, 

montaža na DIN šinu, proizvođač Schrack ili odgovarajuće. kom 1 

3 Automatski instalacioni prekidač,za ugradnju na DIN šinu, 

proizvođača SCHRACK ili odgovarajuće: 

    

  C20 A, 10kA, 3p kom. 1 

  C16 A, 10kA, 3p kom. 4 

  C16 A, 10kA, 1p kom 2 

  C10 A, 10kA, 1p kom 2 

  B6 A, 10kA,1p kom 1 

4 Nabavka , isporuka i ugradnja tropolnog topljivog nožastog 

osigurača veličine 00, 63/35A (komplet postolje i uložak) 

(proizvođač WOHNER ili odgovarajući.) 

kom 1 

5 Nabavka, isporuka i ugradnja tropolnog topljivog nožastog 

osigurača veličine 00, 50/...A (komplet postolje, bez 

uloška)(proizvođač WOHNER ili odgovarajuće) kom 4 
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6 Servisna priključnica, 230V, 10A, ugradnja na DIN šinu kom. 1 

7 Svetiljka za osvetljenje unutrašnjosti ormana, 230V, 18W, sa 

prekidačem na sebi, na magnet kom. 1 

8 Džep za dokumentaciju kom. 1 

9 Sitan nespecifiran materijal za izvođenje elektroinstalacionih i 

elektromontažnih radova u ormanu (PG uvodnice, pok kanali, 

savitljiva creva, zavrtnji, navrtke, izolacioni i spojni matetrijal i 

provodnici, redne stezaljke, sabirnice u ormanu, potpornih 

izolatora, pertinaks, kablovske papučice, obujmice, držači 

kablova, DIN šine, natpisne pločice i slično). paušal 1 

1.8 Nabavka i isporuka i montaža kabla:     

  PP00-Y  5x6mm2    
  Kabl se polaže po zidu u PVC kanalice. Povezivanje kabla je na 

oba kraja u ormaninima RB-SPRAT I RT-MAG. m 25 

1.9 Nabavka isporuka i montaža PVC kanalica, na zid:     

   40x20mm m 15 

1.10 Nabavka, isporuka i montaža razvodnog ormana RT-MAG, 

600x400x210mm, za ugradnju na postojeći zid. Zid je od opeke te 

je potrebno predvideti potreban pribor za montažu. 
    

  Orman  je od  dva  puta  dekapiranog  čeličnog  lima  debljine   

najmanje 1,2mm,  sa   vratima   od  lima  debljine najmanje 2mm,  

zaštićen od  korozije osnovnim  premazom  i obojen  završnim 

efekt lakom ili plastificiran. 

  
 

  Sva  vrata moraju da imaju mehanizam za zabravljivanje na dva 

mesta i tipsku bravicu tipa E-4 u sredini. Opremu treba montirati 

na podložnim pločama od lima preko koje teba postaviti izolacionu 

ploču od samogasivog materijala iste boje kao front vrata. Vrata su 

sive boje. 
kom. 1 

1.11 Nabavka i isporuka opreme za razvodni orman iz poz.1.10:     

1 Automatski instalacioni prekidač,proizvođača SCHRACK ili 

odgovarajuće: 

    

  C16 A, 10kA, 3p kom. 6 

  B16 A, 10kA, 1p kom 9 

  C16 A, 10kA, 1p kom 2 

  B6 A, 10kA,1p kom 6 

2 Glavni prekidač, grebenasti 1-0, 400V, In=40A, 3p, Shrack ili 

odgovarajuće. Ugradnja na vrata ormana. kom 1 
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3 Sitan nespecifiran materijal za izvođenje elektroinstalacionih i 

elektromontažnih radova u ormanu (PG uvodnice, pok kanali, 

savitljiva creva, zavrtnji, navrtke, izolacioni i spojni matetrijal i 

provodnici, redne stezaljke, sabirnice u ormanu, češljevi, 

pertinaks, držači kablova, DIN šine, natpisne pločice i slično). paušal 1 

1.12 Nabavka, isporuka kablova za izradu instalacija osvetljenja, 

priključnica i ostalih potrošača u objektu. Kablovi se  polažu 

delimično po donjoj strani krovnih ploča, po Ytong zidu, u zaštitne 

fleksibilne PVC cevi, ili kroz PVC kanalicu, sa obradom krajeva 

kablova i električnim povezivanjem na oba kraja i to : 

    

  N2XH-J  5x2,5mm2 m 60 

  N2XH-J  3x2,5mm2 m 125 

  N2XH-J  3x1,5mm2 m 75 

  N2XH-J  1x2,5mm2 m 15 

  Kablovi se polažu u PVC kanalice, po zidu.     

1.13 Nabavka, isporuka i polaganje u krovnoj konstrukciji, zaštitnih 

fleksibilnih pvc cevi, bez halogena,za polaganje kablova,i to:  

    

  Ф16mm m 50 

  Ф25mm m 25 

  Ф36mm m 15 

1.14 Nabavka, isporuka i polaganje u krovnoj konstrukciji, po zidu, 

zaštitnih pvc kanalica, bez halogena,za polaganje kablova,i to:  

    

   20x20mm m 30 

   40x20mm m 15 

   40x40mm m 15 

1.15 Izrada prodora kroz postojeći zid (opeka) za prolaz kabla. Debljina 

zida 25cm, otvor 25mm kom 1 

1.16 Nabavka, isporuka i ugradnja svetiljki sa potrebnim montažnim 

materijalom i priborom: 

    

1 LED panel 600x600mm, 48W, 4000K, 1550lm, bela kom. 2 

2 LED svetiljka (fi 300mm), 24W, 4000K,3100lm bela  kom. 4 

3 LED svetiljka, zidna, 24W,3000K, bela kom. 1 

4 Panik svetiljka LED 230V, 50Hz, 12xLED, punjiva, 900mAh,sa 

atonomijom min.1h. kom. 1 

  Svetiljke se montiraju na čelične grede krovne konstrukcije 

(viseće), ili na Ytong zid. 

    

1.17 Nabavka, isporuka i ugradnja priključnica (bela boja):     

1 monofazna priključnica sa zaštitnim kontaktom i poklopcem 

(bojler), 230V, 16A, nadgradna, na Ytong zid, IP54 kom. 1 

2 monofazna priključnica, 230V, 16A, nadgradna,na Ytong zid, 

IP20 kom. 6 
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3 trofazna priključnica sa zaštitnim kontaktom, 230V, 16A, 

nadgradna, sa poklopcem, na Ytong zid, IP20 
kom. 6 

1.18 Nabavka, isporuka i ugradnja instalacione montažne kutije za 

montažu modularnih priključnica opšte namene kao i 

komunikacione priključnice, zajedno sa monofaznim  

priključnicama 16A i telefonskim priključnicama, i sa parapetnim 

materijalom, uz pod, odnosno radnu površinu, ili na Ytong zid. 

Proizvodnja "ALING" ili odgovarajuće.  

    

1 MP1 (3x1f, 3xtelef.) kom. 2 

2 MP2 (2x1f, 2xtelef.) kom. 2 

1.19 Nabavka, isporuka i ugradnja instalacionih prekidača zajedno sa 

montažnim kutijama proizvodnje "ALING" ili odgovarajuće za 

ugradnju modularnih prekidača -jednopolnih. Korpus je bele boje. 

Potrebno je isporučiti kutije zajedno sa montažnim ramom i 

ukrasnom maskom. Montaža na Ytong zid. Ugrađuju se sledeći 

prekidači: 

    

1 jednopolni, 230V, 10A, IP20 kom. 5 

1.20 Nabavka, isporuka i ugradnja Fe/Zn trake 25x4mm. Traku na 

svakih 1m zavariti za armaturu. Ostaviti izvode van objekta prema 

crtežu.  m 35 

1.21 Nabavka, isporuka i ugradnja standardizovanih ukrsnih komada za 

formiranje veze traka/traka u betonu. 
kom 3 

1.22 Nabavka, isporuka i ugradnja standardizovanih ukrsnih komada za 

formiranje veze traka/uže u vazduhu. kom 1 

1.23 Nabavka, isporuka i ugradnja mehaničke zaštite trake za 

uzemljenje , na mestu izlaska iz zemlje za povezivanje na 

gromobranski spust u visini od 1.6m. kom 1 

1.24 Nabavka, isporuka i ugradnja spojnog materijala za oluke. Spaja 

se oluk sa uzemljivačkom trakom. kom 4 

1.25 Ispitivanje urađenih instalacije sa potrebnim električnim 

merenjima i izdavanjem atesta od strane ovlašćene i licencirane 

firme o kvaiitetu urađene instalacije, kvalitetu ugrađene opreme i 

efikasnosti primenjenih sistema zaštite t provere funkcionalnosti 

sve prema važećim SRPS  standardima i Tehničkim propisima za 

projektovane ove vrste instalacija komplet 1 

1.26 Izrada dokumentacije izvedenog stanja (prema važećem zakonu i 

pravilniku iz oblasti izgradnje) sa ucrtanim svim izmenama 

nastalim tokom izvođenja radova sa jednopolnim šemama svih 

razvodnih ormana i predaja investitoru u pisanoj formi (3 kom) i u 

elektronskom obliku (1 kom). komplet 1  
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Napomena: 

 - Prema građevinskom rešenju, za sve 

elektroinstalacije predvideti adekvatan pribor 

(razvodne kutije, materijal za obradu otvora u 

gipsu/ Ytong blokovima, čelični profili...). 

 - Tačne dužine kablova i broj prekidača za svetlo 

utvrditi na licu mesta, prema rešenjima polaganja 

el. kablova i rasporedu svetiljki. 

 

III PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

MAŠINSKE INSTALACIJE 

    
A. GREJNA TELA I PRIBOR  
R. 

broj 
Opis 

Jed. 

mere 
količina 

1. Nabavka i montaža grejnih tela     

  GLOBAL tip VOX     

  VOX 600 ili odgovarajući čl. 24 

2. Nabavka i montaža radijatorskih     

  ugaonih ventila sa predregulacijom    

   NO 15 kom. 4 

3. Nabavka i montaža radijatorskih     

  ugaonih zatvarajućih navijaka    

   NO 15 kom. 4 

4. Nabavka i montaža ručnih     

  odzračnih slavinica    

   NO 10 kom. 4 

5. Nabavka i montaža slavinica     

  za punjenje i pražnjenje    

   NO 15 kom. 4 

6. Nabavka i montaža redukcija     

  za aluminijumske radijatore    

  NO 25/10 kom. 4 

  NO 25/15 kom. 12 

7. Nabavka i montaža dihtunga     

  za aluminijumske radijatore    

  NO 25 kom. 24 

8. Nabavka i nosača za     

  za aluminijumske radijatore    

    kompl 4 

9. Izrada i montaža duplih     

  veza za radijatore kom. 4 
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B. CEVNA MREŽA I PRIBOR 

R. 

broj 
Opis 

Jed. 

mere 
količina 

1. Nabavka i montaža crnih čeličnih     

  cevi za razvod tople vode    

  NO15 m' 60 

  NO20 m' 6 

        

2. Spojni, zavarni i ostali pomoćni    

 materijal, bakarni fiting, kiseonik    

 disugas, vešaljke i slično, 50% od    

 prethodne stavke.  0.5 

    
C. OSTALI RADOVI   

1. Čišćenje čeličnom četkom     

  i dvostruko miniziranje    

  celokupne cevne mreže m2  5 

2. Bojenje vidljive cevne mreže     

  belim rad. lakom u dva premaza m2  5 

3. Probijanje otvora kroz zidove i medjuspratnu     

  konstrukciju sa montažom štucni od rebrastih    
  PVC cevi na razvodne cevi, na mestima prodora    
  i izrada prolaza ispod vrata kompl. 5 

4. Hladna proba instalacije     

  vodenim pritiskom od 7 bar.    
  u trajanju od dva sata kompl. 1 

5. Topla proba instalacije sa     

  regulacijom cevne mreže i     
  grejnih tela OBAVEZNO kompl. 1 

6. Pripremno završni radovi     

  sa primopredajom instalacije    
  Pripremni radovi obuhvataju:    
  radove u cilju obezbeđenja gradilišta,     
  pripremu magacina za materijal i alat,     
  prostorije za smeštaj osoblja za vođenje     
  objekta, uzimanje potrebnih mera, donošenje    
  alata i materijala do mesta montaže i sl.,     
  upoznavanje sa postojećim stanjem na objektu,     
  upoznavanje sa projektnom i ostalom dokumentacijom,     
  upoređivanje projekta sa stvarnim stanjem na gradilištu,     
  potrebna razmeravanja i usaglašavanja. U slučaju     
  neslaganja u projektu, predmeru ili teškoća u realizaciji    
  projekta, izvođač je obavezan da ukaže na te probleme     



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

40 / 109 

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

ј.н.м.в.- бр.88/18 поступак јавне набавке мале вредности  

 

  nadzornom organu. U protivnom izmene idu na njegov račun.    
  Raščišćavanje i uklanjanje postavljenih     
  privremenih prostorija izvođača     
  (magacini, kontejneri, radionice i sl.).    

  Unošenje izmena nastalih u toku     
  izvođenja radova u primerak Glavnog    
  projekta. Izmene se unose u elektronsku    
  i papirnu formu. Sve izmene nastale tokom    
  izvođenja radova Izvođač ucrtava u papirne     
  primerke glavnih projekata i priprema u     
  elektronskoj formi. Potrebno je da Stručni     
  nadzor overi ove izmene kao potvrda     
  tačnosti unetih podataka.     

  Izrada projekta izvedenog stanja u tri    
  primerka, koji se predaju investitoru.    
  Učešće predstavnika izvođača radova     
  pri tehničkom prijemu.    
  Primopredaja objekta i konačan obračun    
  nakon prijema upotrebne dozvole da     
  se objekat može koristiti. kompl. 1 
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                                                                                                                   ОБРАЗАЦ БРОЈ  1. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

1.- Пун назив понуђача:          

 

2.- Седиште:     адреса:     

  

3.- Матични број :     

 

4.- Порески број :     

 

5.- Бројеви телефона:           

 

6.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

_________________________________________________________________________ 

 

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:     адреса:     

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

5- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

6.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

_________________________________________________________________________ 

 

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:     адреса:     

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

5.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

6.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

_________________________________________________________________________ 

 

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. 

124/12,14/15,68/15) 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 мале вредности број 88/18 

наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.              

                                                                                         Потпис овлашћеног лица  

 

                                   _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

 

                                                           ПОНУДА 

                                   ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН  88/18 

              У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (о носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- 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 мале вредности број 88/18 , 

објављеног дана 23.11.2018. године на Порталу јавних набавки и Интернет страници 

наручиоца, дајемо понуду како следи: 

 

1. Укупна понуђена цена _______________динара без пдв-а 

2. Рок плаћања: у року од ___ дана на основу испостављања привремених ситуација 

и/или окончане ситуације испостављене по извршеној примопредаји радова 

(Записник о примопредаји изведених радова без примедби). 

3. Начин плаћања: налог за пренос 

 

4. Рок извођења радова: __________ календарских дана рачунајући од дана 

увођења у посао 

5. Гарантни рок за уграђени материјал _______ месеци рачунајући од дана 

потписивања Записника о примопредаји изведених радова. 

 

6. Гарантни рок изведене радове износи__________месеци рачунајући од дана 

потписивања Записника о примопредаји изведених радова. 

  

7. Рок за отклањање недостатака у гарантном року________ сати/дана рачунајући 

момета пријема писаног захтева за отклањање недостатака упућеног од стране 

овлашћеног лица Наручиоца. (укључујући и е маил) 

 

8. Рок важења понуде: _________________ 

 

9. 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 

 

                                                                                                      

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  4.- 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ- ПРЕДМЕР РАДОВА 

 

PREDMER RADOVA- Izvođenje radova na dogradnji objekta u 
kompleksu fabrike vode u Novom Sadu - prostorija za prijem uzoraka u 
funkciji laboratorije, sa nabavkom i ugradnjom materijala 

 

       
I GRAĐEVINSKI RADOVI 

  
 

 
  

Sve pozicije obuhvataju nabavku, utovar, transport i istovar materijala osim za 
pozicije gde je drugačije naglašeno 

 

 
             

R. 
broj 

Opis 
Jed. 
mere 

količina 
Cena po 

jedinici mere  
ukupno  

 
 

Proizvo-
đač 

A)    ZEMLJANI RADOVI      

1 

Geodetsko obeležavanje objekta. 
Obračun po m2 osnove prizemlja 
objekta. m2 48.00     

 
- 

2 
Nabavka materijala i izrada 
nanosne skele. m' 24.00     

 
- 

3 

Ručni iskop zemlje II kat., sa 
utovarom i odvozom iskopanog 
materijala. Obračun po m3 stvarno 
iskopane količine zemlje u sraslom 
stanju.  m3 18.00     

 
 
- 
 

 

4 

Ručni iskop zemlje II kat., radi 
pronalaženja toplovodne cevi. Sav 
materijal se vraća na mesto 
iskopa, nasipa I nabija. Obračun 
po m3 stvarno iskopane količine 
zemlje u sraslom stanju.  m3 5.00     

 
 
 
- 

5 

Mašinski iskop humusa i zemlje II 
kat., sa utovarom i odvozom 
iskopanog materijala. Obračun po 
stvarno iskopanoj količini zemlje u 
sraslom stanju.  m3 10.00     

 
 
- 

6 

Rušenje AB trotoara sa utovarom i 
odvozom iskopanog materijala. 
Obračun po m3 stvarno iskopane 
količine zemlje u sraslom stanju.  m3 5.00     

 
- 
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7 

Nasipanje i nabijanje sloja šljunka 
u debljini zbijenog sloja: ispod 
temeljnih traka 5cm,   ispod ploče 
objekta 25cm  i trotoara 10cm. 
Nabijanje se vrši do zahtevane 
zbijenosti. Obračun po m3 
zbijenog sloja d=10 cm. m3 11.84     

 
 
 
- 

8 

Zatrpavanje i nasipanje oko 
temelja i temeljnih zidova objekta, 
zemljom iz iskopa, u slojevima do 
30 cm, sa nabijanjem do potrebne 
zbijenosti. 
 Obračun po m3 zbijene zemlje. m3 3.00     

 
 
 
- 

A)   zemljani radovi ukupno:           

       

B)    ZIDARSKI  RADOVI      

1 

Demontaža vrata ostave i rušenje 
pregradnog zida ostave ispod 
stepeništa. D=12cm. Utovar i 
odnošenje matrijala. m2 7.60     

 
- 

2 

Probijanje otvora za komunikaciju 
postpjeći objekat-dograđeni 
prostor. Otvor je dimenzija 
100x225cm. Formirati nadvratnu 
gredu. Utovar i odnošenje 
matrijala. m3 0.66     

 
 
 
- 

3 

Nabavka materijala i zidanje 
nosivih zidova objekta d=25cm od 
"Ytong" blokova u tankoslojnom 
malteru za zidanje. m3 9.00     

 
- 

4 

Nabavka materijala zidanje 
pregradnih zidova objekta d=10cm 
od "Ytong" blokova u tankoslojnom 
malteru za zidanje. m2 25.11     

 
- 

5 

Nabavka materijala i "malterisanje" 
kombinacijom slojeva lepak-
mrežica-lepak. m2 120.60     

 
- 

6 

Nabavka materijala i malterisanje 
sokle cementnim malterom 1:3 (sa 
frakcijom) u dva sloja sa 
prethodnim prskanjem podloge 
retkim cementnim malterom 
(cement-frakcija 1:3). Malterisane 
površine izperdašiti sa komadom 
stiropora da bi se dobio blagi reljef. m2 5.00     

 
 
 
- 
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7 

Izrada cementne  košuljice na 
podovima . Prosečna debljina 
košuljice 5cm. Košuljicu "armirati" 
fiber vlaknima. m2 36.21     

 
- 

B)    zidarski radovi ukupno:          

C)    
BETONSKI  I  ARMIRANO BETONSKI  
RADOVI    

 

R. 
broj 

Opis Jed. mere količina 
Cena po 

jedinici mere  
ukupno  

 
 
 

Proizvo-
đač 

1 

Nabavka materijala i betoniranje 
AB temelja objekta gotovim 
betonom bez upotrebe oplate. 
MB-30.  m3 4.90     

 
- 

2 

Nabavka materijala i betoniranje 
AB podne ploče objekta gotovim 
betonom MB-30, d=10cm  m2 41.00     

 
- 

3 

Nabavka materijala i betoniranje 
AB ploče trotoara gotovim 
betonom MB-30, d=10cm  m2 20.00     

 
- 

4 

Nabavka materijala i betoniranje 
temeljnih zidova gotovim 
betonom MB-30, d=25cm. m3 3.15     

 
- 

5 

Nabavka materijala i betoniranje 
AB serklaža objekta, betonom 
MB-30. m3 1.10     

 
- 

6 

Nabavka materijala i betoniranje 
horizontalnih serklaža i 
nadprozornika,  gotovim 
betonom MB-30.  m3 1.25     

 
- 

7 

Nabavka materijala i betoniranje 
serklaža i nadvratnika u 
zidovima d=10cm betonom MB-
30 m3 0.20     

 
- 

8 
Nabavka materijala i betoniranje 
AB stepeništa. MB 30 m3 0.62     

 
- 

9 

Nabavka, sečenje, savijanje i 
montaža armature. Količina 
armature je aproksimativna  
(GA, RA, MAG). kg 

1,400.
00     

 
- 

C)    betonski i armirano-betonski radovi ukupno:      
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NAPOMENA: stavkama je obuhvaćena i izrada, montaža i demontaža 
daščane oplate od 24mm uz sva potrebna podupiranja 

 

       

D)    KROVOPOKRIVAČKI RADOVI          

1 

Nabavka materijala, transport i 
pokrivanje krova objekta krovnim 
TR termopanelima d=150mm, 
širine 100cm, od bojenog 
pocinčanog čeličnog lima 
d=0,5mm sa obe strane i 
termoizolujućom pir ispunom od 
kamene vune. U svemu prema 
preporuci prozvođača. Gornji 
trapezasti lim 37/250/0,4mm m2 47.00     

 

D)   krovopokrivački radovi ukupno:           

 
      

 

E)    IZOLATORSKI RADOVI      

1 

Nabavka mat. izrada sloja 
hidroizolacije podova. 
Hidroizolacija se izvodi od  sloja 
kondora 4 izvedenog sa 
preklopima, varenog po celoj 
površini sa prethodnim premazom 
podloge bitulitom.  m2 42.30     

 
 
 
- 

2 

Nabavka mat. i izrada sloja 
hidroizolacije ispod zidova. 
Hidroizolacija se izvodi od  sloja 
kondora 4. m2 5.00     

 
- 

3 

Nabavka materijala i izrada sloja 
termoizolacije od sloja stirodura 
debljine 5cm u podu. m2 36.21     

 
- 

4 

Nabaka materijala i postavljanje 
PVC folije preko sloja stirodura 
debljine 5cm u podu. m2 36.21     

 
- 

5 

Nabavka materijala i izrada sloja 
termoizolacije d=15cm koji se 
sastoji od sloja meke mineralne 
vune. m2 36.21     

 
- 

6 

Nabavka materijala i izrada 
spuštenog plafona od sloja gips 
karton ploča m2 36.21     

 
- 

E)    izolaterski radovi ukupno:          
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F)   BRAVARSKI   RADOVI      

R. 
broj 

Opis 
Jed. 
mere 

količina 
Cena po 
jedinici 
mere  

ukupno  
 

Proizvo-
đač 

1 

Nabavka, transport, radionička 
izrada i montaža krovne 
konstrukcije od čeličnih profila. 
Konstrukcija se sastoji od čeličnih 
greda i rožnjača koje čine 
konstrukciju krova i atike, kao i 
podkonstrukcije za poklopac u zoni 
instalacija. Mere proveriti na licu 
mesta. Spojeve i varove idealno 
izraditi, očistiti i obrusiti. Čeličnu 
konstrukciju peskariti i 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. kg 

2,000.
00     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

2 

Nabavka, transport, radionička 
izrada i montaža  fiksne rešetke od 
čeličnih profila na prozoru. Dim. 
50x125cm. kom 1.00     

 
- 

3 

Izrada poklopca u podu prostorije 
za prijem uzoraka. Poklopac se 
satoji od čelične konstrukcije za 
oslanjanje i poklopca sa ispunom 
od senvič panela sa ispunom od 
kamene vune debljine 15cm. 
Dimenzija poklopca 1.1*3.5m kom 1.00     

 
 
 
- 

F)    bravarski radovi:          

       

G)   ALUMINIJUM-PVC-BRAVARIJA      

1 

Nabavka materijala, izrada, 
transport i ugradnja unutrašnjih 
vrata dim  0.90/2.20m. Vrata su od  
Al profila bez termoprekida, boje 
bele.  Sve prema šemama 
bravarije.  kom 2.00     

 

2 

Nabavka materijala, izrada, 
transport i ugradnja unutrašnjih 
vrata dim  0.80/2.0m. Vrata su od 
PVC-a bele boje. Otvaranje kom 1.00     
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napolje. Sve prema šemama 
bravarije.  

3 

Nabavka materijala, izrada, 
transport i ugradnja ulaznih vrata 
dim. 1.0/2.20m. Vrata su PVC boja 
RAL 7016 (antracit). Sve prema 
šemama bravarije.   kom 1.00     

 

4 

Nabavka materijala, izrada, 
transport i ugradnja trokrilnog 
prozora sa roletnom dim. 
330/125+20cm. Prozor je PVC 
boja RAL 7016 (antracit).  Sve 
prema šemama bravarije.   kom 1.00     

 

5 

Nabavka materijala, izrada, 
transport i ugradnja jednokrilnog 
prozora dim. 50/125+20cm. Prozor 
je PVC-a boja RAL 7016 (antracit).  
Sve prema šemama bravarije.   kom 1.00     

 

6 

Nabavka materijala, izrada, 
transport i ugradnja unutrašnjeg 
portala koji se sastoji od fiksnog 
ustakljenog dela i krila vrata dim  
65+95/220m. Al profil bez 
termoprekida, boje bele.  Sve 
prema šemama bravarije.  kom 1.00     

 

7 

Nabavka materijala, izrada, 
transport i ugradnja unutrašnjeg 
portala koji se sastoji od fiksnog 
ustakljenog dela i kliznih vrata dim  
75+80/220m. Al profil bez 
termoprekida, boje bele.  Sve 
prema šemama bravarije.  kom 1.00     

 

G)    aluminjumska bravarija:          
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H) MOLERSKO-FARBARSKI 
RADOVI 

R. 
broj 

Opis 
Jed. 
mere 

količina 
Cena po 
jedinici 
mere  

ukupno  
 

Proizvo-
đač 

1 

Gletovanje zidova i plafona u 2 
sloja, sa prethodnim premazom 
podloge  prajmerom. U ceni su i 
neophodne popravke oštećenog 
maletra. m2 138.80     

 

2 

Obrada zidova i plafona 
poludisperzijom u 2 sloja, sa 
prethodnom pripremom podloge.  m2 172.00     

 

H)   
molersko-farbarski radovi 
ukupno:  

        
 

       

I)    LIMARSKI RADOVI      

1 

Izrada i montaža horizontalnog 

ležećeg oluka. Oluk je postavljen iza atike. 
R.Š. 55cm. m 12.80     

 

2 

Nabavka materijala, izrada i 
postavljanje limene opšivke od čeličnog 

plastificiranog lima, na spoju starog i 
novog objekta. Lim d=0,55mm. m² 6.40     

 

3 

Nabavka materijala, izrada i 
postavljanje uvodnog lima od čeličnog 

plastificiranog lima. Lim d=0,55mm. m´ 6.40     

 

4 

Nabavka materijala, izrada i 
montaža vertikalnih oluka od 
bojenog pocinčanog čeličnog lima 
KJG, dimenzija ø125 m´ 4.00     

 

5 

Nabavka materijala i opšivanje 
prozorskih banaka čeličnim 
plastificiranim limom.  R.Š. 25cm. m 3.50     

 

6 
Nabavka materijala i opšivanje 
atike TR limom niske profilacije m2 26.00     

 

I)   limarski radovi ukupno:           
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J)    KERAMIČARSKI RADOVI 
     

1 

Nabavka materijala i postavljanje 
podne keramike. Pločice se 
postavljaju u lepku Ceresit CM11 ili 
odgovarajućem. Sve se fuguje 
vodootpornom Ceresit 
vodootpornom fuga masom ili 
odgovarajućom. Nakon 
postavljanja sokle, spoj podne 
keramike i sokle zaliti silikonom u 
istom tonu sa tonom fuga mase. U 
cenu su uračunate keramičke 
pločice, lepak, fuga masa, silikon i 
rad. m2 36.21     

 

2 

Nabavka materijala i postavljanje 
sokle visine 7cm.  m 44.20     

 

3 

Nabavka materijala i postavljanje 
keramike na zidove. Pločice se 
lepe preko "Ytong" bloka, sa 
korišćenjem mrežice. Lepak - 
Ceresit CM11, vodotporna Ceresit 
fuga masa ili odgovarajući. 
Spojeve dva zida (unutrašnji 
ugao), kao i zida i poda fugovati 
silikonom u boji fuga mase. Na 
spoljašnji ugao ugrađuje se lajsna 
koju obezbeđuje Investitor.  U cenu 
su uračunate keramičke pločice, 
lepak, fuga masa, silikon i rad. m2 5.00     

 

J)   keramičarski radovi ukupno:           
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K)    FASADERSKI RADOVI      

R. 
broj 

Opis 
Jed. 
mere 

količina 
Cena po 
jedinici 
mere  

ukupno  
 

Proizvo-
đač 

1 

Nabavka materijala i izrada demit 
fasade. Cenom obuhvatiti: 
postavljanje ploča stiropora  
debljine 8cm, postavljanje ugaone 
lajsne na sve uglove,postavljanje 
početne lajsne za demit fasadu 
ispod stiropora. Lepiti bekament 
lepkom ili odgovarajućim, 
postavljati merežicu između dva 
sloja lepka, ojačati uglove oko 
otvora. Završni premaz je akrilni 
zaglađeni fasadni malter fine 
granulacije (Bekament ili 
odgovarajući). Po izgledu uskladiti 
sa postojećom fasadom. m2 60.00     

 

K)   fasaderski radovi ukupno:           

       

 

 
 
     

 

I        R e k a p i t u l a c i j a   g r a đ e v i n s k i h   r a d o v a  

A ZEMLJANI RADOVI     
    

  

B ZIDARSKI RADOVI     
    

  

C BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI     
    

  

D KROVOPOKRIVACKI  RADOVI     
    

  

E IZOLATERSKI RADOVI     
    

  

F BRAVARSKI RADOVI     
    

  

G ALUMINIJUM-PVC-BRAVARIJA     
    

  

H MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI     
    

  

I LIMARSKI RADOVI     
    

  

J KERAMIČARSKI RADOVI     
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K FASADERSKI RADOVI     
    

  

  UKUPNO bez PDV-a     
    

  

       
 
 
II   RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA I KANALIZACIJE 

 

       

R. 
broj 

Opis 
Jed. 
mere 

količina 
Cena po 

jedinici mere  
ukupno  

 
Proizvo-

đač 

             

A. VODOVOD        

             

1 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 
ugradnja u zid.         

 

  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 kao što je 
„Peštan” Aranđelovac ili 
odgovarajući, proizvedeni u skladu 
sa EN 15874.         
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  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.         

 

  DN20mm (Ø15mm) m' 25.00      
             

2 Nabavka, transport i ugradnja 
propusnog ventila sa poniklovanom 
kapom i rozetnom.          

 

  Obračun po komadu.          
  DN20mm (Ø15mm)  kom. 1.00      

3 Nabavka, transport i ugradnja EK 
ugaonog ventila 1/2"x3/8", sa 
poniklovanom rozetnom.  kom 1.00     

 

4 Nabavka, transport i montaža 
materijala i izrada spoja sa 
unutrašnjom vodovodnom 
instalacijom (za sanitarnu vodu) . U 
cenu je uračunato i sečenje 
postojeće pocinkovane cevi 3/4" na 
mestu izrade spoja.         

 

  
Obračun za komplet 

kom
pl. 1.00     

 

5 Nakon montaže potrebno je izvršiti 
ispiranje , dezinfekciju i ispitivanje 
cevovoda na probni pritisak, sve u 
skladu sa tehničkim propisima 
navedenim u ovom projektu.         

 

  Obračun se vrši paušalno pauš 1.00      

6 Pre puštanja objekta u upotrebu 
potrebno je pribaviti bakteriološki 
nalaz vode od ovlaštene ustanove u 
gradu         
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  Obračun se vrši paušalno pauš 1.00      

SVEGA VODOVOD :    
 

 
    

 

             

B. KANALIZACIJA       

             

1 Ručni iskop rova za postavljanje 
kanalizacionih cevi sa odvozom 
viška zemlje na deponiju. U cenu je 
uračunato fino planiranje dna rova. 

        

 

  Obračun je po m³ m³ 2.50      

2 Mašinski iskop jame dimenzija 
150x150x160 cm za postavljanje 
polipropilenskog tanka zapremine 
200 litara, sa odvozom viška zemlje 
na deponiju.  

        

 

  Obračun je po m³ m³ 3.60      

3 Nabavka, transport i ugradnja peska 
za posteljicu i oblogu oko cevi sa 
nadslojem 30 cm iznad temena cevi.  
U cenu je uračunato i nabijanje 
peska nalivanjm vodom.  

        

 

  Obračun je po m³ m³ 0.90      

4 Nabavka, transport i ugradnja peska 
za posteljicu i oblogu oko PP tanka   

        
 

  Obračun je po m³ m³ 0.50      

5 Nabavka transport i ugradnja i 
zbijanje tucanika ispod AB šahta za 
smeštaj PP tanka.  

        
 

  Obračun je po m³ m³ 0.33      

6 Zatrpabvanje rova probranom 
zemljom iz iskopa. 

        
 

  Obračun je po m³ m³ 0.50      

             

7 Izrada spoja kanalizacione cevi PVC 
110 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. 1.00      
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8 Nabavka, transport i montaža 
plastičnih PVC kanalizacionih cevi 
sa svim potrebnim 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.         

 

  DN110mm m' 2.00      

  DN75mm m' 0.50      

  DN50mm m' 0.50      

9 Nabavka, transport i montaža  
podnog slivnika od polipropilena 
(PP) sa rešetkom od polipropilena.         

 

  Obračun po komadu.          

  DN75 mm kom. 1.00      

10 Nabavka, transport i montaža 
polipropilenskih (PP) cevi tipa kao 
što je PIPELIFE  ili odgovarajuće sa 
istim karakteristikama: Cevi su 
proizvedene od polipropilen - 
kopolimera (PPCO) postupkom 
koekstrudiranja u skladu sa normom 
EN 1451-1. Ove cevi imaju spojni 
muf i fabrički ugrađen zaptivni 
prsten. Cevi se proizvode u sivoj boji 
prema RAL7037. Fiting je 
proizveden od polipropilena (PP) u 
skladu sa normom EN 1451. 
Zaptivni prsten se proizvodi od 
stiren-butadien-kaučuka (SBR) u 
skladu sa normom EN 681,deo 1., 
tvrdoće 60 +/- po Shoru. 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.         
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  Obračun po m' montiranih cevi 
prema opisu.         

 

  DN110mm m' 5.00      

  DN75mm m' 1.50      

11 Nabavka, transport i montaža tanka 
zapremine 220 litara od 
polipropilena sa priključkom DN110 
mm i poklopcem sa navojem, 
prečnika 40 cm.         

 

  Obračun po komadu. kom 1.00     

12 Nabavka, transport i ugradnja 
zaštitnih čeličnih kolona za prodor 
kanalizacione cevi kroz temeljni zid. 
Upotrebiti bešavne čelične cevi za 
opštu namenu EN 10204 prečnika 
d=150 mm i debljine zida 5 mm.          

 

  Obračun po m m 1.00      

13 Nabavka, transport i ugradnja 
armirano-betonskog šahrta  od 
gotovih elemenata, unutrašnjeg 
prečnika 1,0 m, za smeštaj PP 
tanka.         

 

  Obračun po m1 m 1.20      

14 Izrada arrmirano-betonske ploče 
150x150x18 cm sa ugrađenim 
okruglim poklopcem za kanalizaciju 
prečnika 60 cm i nosivosti 400 kN. 
Marka betona MB30.         

 

  Obračun po komadu za sav rad i 
potreban materijal. kom 1.00     

 

15 Nabavka transport i ugradnja 
duktilnog poklopca za kanalizaciju  
tipa "Novosadska kanalizacija" 
nosivosti 400 kN. U cenu je uračunat 
sav rad i potreban materijal.         

 

  Obračun po komadu. kom 1.00      

SVEGA KANALIZACIJA:    
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C. SANITARNI UREĐAJI       

             

1 Nabavka, transport i montaža 
jednoručne potisne baterije za 
toplu i hladnu vodu za sudoper.        

 

  Obračun po kompletu. kom. 1.00      

2 Nabavka, transport i ugradnja 
sudopera sa jednim koritom i 
radnom površinom od rostfraja.          

 

  Obračun je po komadu kom 1.00      

3 Nabavka, transport i ugradnja 
električnog potisnog bojlera sa 
kazanom od prohrona 
zapremine 10 litara.          

 

  Obračun je po komadu  kom 1.00      

SVEGA SANITARNI UREĐAJI:     
 

  
 

  

II REKAPITULACIJA RADOVA NA VIK  

A. Vodovod       
B. Kanalizacija      
C. Sanitarni uređaji      
  UKUPNO VIK:       
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III PREDMER I PREDRAČUN  ELEKTROINSTALACIJAMA  
ELEKTRICNO NAPAJANJE, INSTALACIJA PRIKLJUČNICA,OSVETLJENJA, 

UZEMLJENJA 
 
 

 

R. broj Opis 
Jed. 
mere 

količina 
Cena po 
jedinici 
mere  

ukupno  
 

Произвођ
ач 

1.1 Nabavka i isporuka i 
montaža kabla: 

         

  PP00-Y  5x35mm2 m 55      

  Polaganje kabla u zemlju (u 
postojeću PVC cev), po zidu 
u cevi, u PVC kanalici po zidu 
unutrašnjosti zgrade, 
povezivanje kabla na oba 
kraja u ormaninima RB-LAB i 
RB-SPRAT. Predvideti sitan 
materijal za povezivanje 
(uvodnice, stezaljke, zavrtnji, 
kablovske papučice, držači 
kabla, obujmice, natopisne 
pločice). Komplet! 

         

1.2 Nabavka, isporuka i ugradnja 
PVC cevi 40mm, za prolaz 
kabla iz poz.1.1.1. Cev se 
postavlja uz zid i učvršćuje 
potrebnim priborom. Komplet 
sa priborom za montažu na 
zid. m 3     

 

1.3 Bušenje zida debljine 25cm 
za prolaz kabla iz P1.1 u 
ubjekat. kom 1     

 

1.4 Nabavka , isporuka i 
ugradnja uloška tropolnog 
topljivog nožastog osigurača 
veličine 00, 80A (za 
postojeće postolje 125A) kom 3     

 

1.5 Ručni iskop rova 
2x0,20x1x0,8m ("šlicovanje") 
u zemlji treće kategorije sa 
odbacivanjem zemlje u 
stranu. Zatrpavanje posle 
položenog kabla. m3 0,32     
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1.6 Nabavka, isporuka i montaža 
kućišta razvodnog ormana 
RB-SPRAT,  
dimenzija1000x1000x250m
m za ugradnju na zid (IP55).         

 

  Orman  je od  dva  puta  
dekapiranog  čeličnog  lima  
debljine   najmanje 1,2mm,  
sa   vratima   od  lima  debljine 
najmanje 2mm,  zaštićen od  
korozije osnovnim  
premazom  i obojen  
završnim efekt lakom ili 
plastificiran. 

         

  Sva  vrata moraju da imaju 
mehanizam za zabravljivanje 
na dva mesta i tipsku bravicu 
tipa E-4 u sredini. Opremu 
treba montirati na podložnim 
pločama od lima preko koje 
teba postaviti izolacionu 
ploču od samogasivog 
materijala iste boje kao front 
vrata. Vrata su sive boje. 

         

  Orman komplet sa svim 
potrebnim priborom za 
montažu na zid (ankerisanje) kom 1     

 

1.7 Nabavka, isporuka i ugradnja 
opreme za razvodni orman iz 
poz.1.5: 

    
 

1 Glavni prekidač, grebenasti 
1-0, 400V, In=60A, 3p, 
Shrack.. Ugradnja na vrata 
ormana. kom 1     

 

2 Prenaponska zaštita, 4p, 
25kA, 100/35μs, klasa B+C, 
TN-S, montaža na DIN šinu, 
proizvođač Schrack ili 
odgovarajući. kom 1     

 

3 Automatski instalacioni 
prekidač,za ugradnju na DIN 
šinu, proizvođača SCHRACK 
ili odgovarajući: 

         

  C20 A, 10kA, 3p kom. 1      
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  C16 A, 10kA, 3p kom. 4      

  C16 A, 10kA, 1p kom 2      

  C10 A, 10kA, 1p kom 2      

  B6 A, 10kA,1p kom 1      

4 Nabavka , isporuka i 
ugradnja tropolnog topljivog 
nožastog osigurača veličine 
00, 63/35A (komplet postolje i 
uložak) (proizvođač 
WOHNER ili odgovarajući.) kom 1     

 

5 Nabavka , isporuka i 
ugradnja tropolnog topljivog 
nožastog osigurača veličine 
00, 50/...A (komplet postolje, 
bez uloška)(proizvođač 
WOHNER ili odgovarajući.) kom 4     

 

6 Servisna priključnica, 230V, 
10A, ugradnja na DIN šinu 

kom. 1      

7 Svetiljka za osvetljenje 
unutrašnjosti ormana, 230V, 
18W, sa prekidačem na sebi, 
na magnet kom. 1     

 

8 Džep za dokumentaciju kom. 1      

9 Sitan nespecifiran materijal 
za izvođenje 
elektroinstalacionih i 
elektromontažnih radova u 
ormanu (PG uvodnice, pok 
kanali, savitljiva creva, 
zavrtnji, navrtke, izolacioni i 
spojni matetrijal i provodnici, 
redne stezaljke, sabirnice u 
ormanu, potpornih izolatora, 
pertinaks, kablovske 
papučice, obujmice, držači 
kablova, DIN šine, natpisne 
pločice i slično). 

pauša
l 1     

 

1.8 Nabavka i isporuka i montaža 
kabla: 

         

  PP00-Y  5x6mm2         

  Kabl se polaže po zidu u PVC 
kanalice. Povezivanje kabla 
je na oba kraja u ormaninima 
RB-SPRAT I RT-MAG. m 25     
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1.9 Nabavka isporuka i montaža 
PVC kanalica, na zid: 

         

   40x20mm m 15      

1.10 Nabavka, isporuka i montaža 
razvodnog ormana RT-MAG, 
600x400x210mm, za 
ugradnju na postojeći zid. Zid 
je od opeke te je potrebno 
predvideti potreban pribor za 
montažu.         

 

  Orman  je od  dva  puta  
dekapiranog  čeličnog  lima  
debljine   najmanje 1,2mm,  
sa   vratima   od  lima  debljine 
najmanje 2mm,  zaštićen od  
korozije osnovnim  
premazom  i obojen  
završnim efekt lakom ili 
plastificiran. 

  
 

     

  Sva  vrata moraju da imaju 
mehanizam za zabravljivanje 
na dva mesta i tipsku bravicu 
tipa E-4 u sredini. Opremu 
treba montirati na podložnim 
pločama od lima preko koje 
teba postaviti izolacionu 
ploču od samogasivog 
materijala iste boje kao front 
vrata. Vrata su sive boje. kom. 1     

 

1.11 Nabavka i isporuka opreme 
za razvodni orman iz 
poz.1.10: 

         

1 Automatski instalacioni 
prekidač,proizvođača 
SCHRACK ili odgovarajući: 

         

  C16 A, 10kA, 3p kom. 6      

  B16 A, 10kA, 1p kom 9      

  C16 A, 10kA, 1p kom 2      

  B6 A, 10kA,1p kom 6      

2 Glavni prekidač, grebenasti 
1-0, 400V, In=40A, 3p, 
Shrack ili odgovarajući. 
Ugradnja na vrata ormana. kom 1 
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3 Sitan nespecifiran materijal 
za izvođenje 
elektroinstalacionih i 
elektromontažnih radova u 
ormanu (PG uvodnice, pok 
kanali, savitljiva creva, 
zavrtnji, navrtke, izolacioni i 
spojni matetrijal i provodnici, 
redne stezaljke, sabirnice u 
ormanu, češljevi, pertinaks, 
držači kablova, DIN šine, 
natpisne pločice i slično). 

pauša
l 1     

 

1.12 Nabavka, isporuka kablova 
za izradu instalacija 
osvetljenja, priključnica i 
ostalih potrošača u objektu. 
Kablovi se  polažu delimično 
po donjoj strani krovnih 
ploča, po Ytong zidu, u 
zaštitne fleksibilne PVC cevi, 
ili kroz PVC kanalicu, sa 
obradom krajeva kablova i 
električnim povezivanjem na 
oba kraja i to : 

         

  N2XH-J  5x2,5mm2 m 60      

  N2XH-J  3x2,5mm2 m 125      

  N2XH-J  3x1,5mm2 m 75      

  N2XH-J  1x2,5mm2 m 15      

  Kablovi se polažu u PVC 
kanalice, po zidu. 

         

1.13 Nabavka, isporuka i 
polaganje u krovnoj 
konstrukciji, zaštitnih 
fleksibilnih pvc cevi, bez 
halogena,za polaganje 
kablova,i to:  

         

  Ф16mm m 50      

  Ф25mm m 25      

  Ф36mm m 15      

1.14 Nabavka, isporuka i 
polaganje u krovnoj 
konstrukciji, po zidu, zaštitnih 
pvc kanalica, bez 
halogena,za polaganje 
kablova,i to:  
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   20x20mm m 30      

   40x20mm m 15      

   40x40mm m 15      

1.15 Izrada prodora kroz postojeći 
zid (opeka) za prolaz kabla. 
Debljina zida 25cm, otvor 
25mm kom 1     

 

1.16 Nabavka, isporuka i ugradnja 
svetiljki sa potrebnim 
montažnim materijalom i 
priborom: 

         

1 LED panel 600x600mm, 
48W, 4000K, 1550lm, bela 

kom. 
2      

2 LED svetiljka (fi 300mm), 
24W, 4000K,3100lm bela  

kom. 
4      

3 LED svetiljka, zidna, 
24W,3000K, bela 

kom. 1      

4 Panik svetiljka LED 230V, 
50Hz, 12xLED, punjiva, 
900mAh,sa atonomijom 
min.1h. kom. 1     

 

  Svetiljke se montiraju na 
čelične grede krovne 
konstrukcije (viseće), ili na 
Ytong zid. 

         

1.17 Nabavka, isporuka i ugradnja 
priključnica (bela boja): 

         

1 monofazna priključnica sa 
zaštitnim kontaktom i 
poklopcem (bojler), 230V, 
16A, nadgradna, na Ytong 
zid, IP54 kom. 1     

 

2 monofazna priključnica, 
230V, 16A, nadgradna,na 
Ytong zid, IP20 kom. 6     

 

3 trofazna priključnica sa 
zaštitnim kontaktom, 230V, 
16A, nadgradna, sa 
poklopcem, na Ytong zid, 
IP20 kom. 6     
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1.18 Nabavka, isporuka i ugradnja 
instalacione montažne kutije 
za montažu modularnih 
priključnica opšte namene 
kao i komunikacione 
priključnice, zajedno sa 
monofaznim  priključnicama 
16A i telefonskim 
priključnicama, i sa 
parapetnim materijalom, uz 
pod, odnosno radnu 
površinu, ili na Ytong zid. 
Proizvodnja "ALING" ili 
odgopvarajući.  

         

1 MP1 (3x1f, 3xtelef.) kom. 2      

2 MP2 (2x1f, 2xtelef.) kom. 2      

1.19 Nabavka, isporuka i ugradnja 
instalacionih prekidača 
zajedno sa montažnim 
kutijama proizvodnje 
"ALING" ili odgovarajući. za 
ugradnju modularnih 
prekidača -jednopolnih. 
Korpus je bele boje. Potrebno 
je isporučiti kutije zajedno sa 
montažnim ramom i 
ukrasnom maskom. Montaža 
na Ytong zid. Ugrađuju se 
sledeći prekidači: 

         

1 jednopolni, 230V, 10A, IP20 kom. 5      

1.20 Nabavka, isporuka i ugradnja 
Fe/Zn trake 25x4mm. Traku 
na svakih 1m zavariti za 
armaturu. Ostaviti izvode van 
objekta prema crtežu.  m 35     

 

1.21 Nabavka, isporuka i ugradnja 
standardizovanih ukrsnih 
komada za formiranje veze 
traka/traka u betonu. kom 3     

 

1.22 Nabavka, isporuka i ugradnja 
standardizovanih ukrsnih 
komada za formiranje veze 
traka/uže u vazduhu. kom 1     
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1.23 Nabavka, isporuka i ugradnja 
mehaničke zaštite trake za 
uzemljenje , na mestu izlaska 
iz zemlje za povezivanje na 
gromobranski spust u visini 
od 1.6m. kom 1     

 

1.24 Nabavka, isporuka i ugradnja 
spojnog materijala za oluke. 
Spaja se oluk sa 
uzemljivačkom trakom. kom 4     

 

1.25 Ispitivanje urađenih 
instalacije sa potrebnim 
električnim merenjima i 
izdavanjem atesta od strane 
ovlašćene i licencirane firme 
o kvaiitetu urađene 
instalacije, kvalitetu 
ugrađene opreme i 
efikasnosti primenjenih 
sistema zaštite t provere 
funkcionalnosti sve prema 
važećim SRPS  standardima 
i Tehničkim propisima za 
projektovane ove vrste 
instalacija 

kompl
et 1     

 

1.26 Izrada dokumentacije 
izvedenog stanja (prema 
važećem zakonu i pravilniku 
iz oblasti izgradnje) sa 
ucrtanim svim izmenama 
nastalim tokom izvođenja 
radova sa jednopolnim 
šemama svih razvodnih 
ormana i predaja investitoru u 
pisanoj formi (3 kom) i u 
elektronskom obliku (1 kom). 

kompl
et 1     

 

  UKUPNO 
ELEKTROINSTALACIJE: 

      
   

 
Napomena:      

 - Prema građevinskom rešenju, za sve elektroinstalacije predvideti 
adekvatan pribor (razvodne kutije, materijal za obradu otvora u 
gipsu/ Ytong blokovima, čelični profili...). 

 

 - Tačne dužine kablova i broj prekidača za svetlo utvrditi na licu 
mesta, prema rešenjima polaganja el. kablova i rasporedu svetiljki. 
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III PREDMER I PREDRAČUN RADOVA MAŠINSKE INSTALACIJE  

       

A. GREJNA TELA I PRIBOR      

R. broj Opis 
Jed. 
mere 

količina 
Cena po 
jedinici 
mere  

ukupno  
 

Произвођ
ач 

1. 
Nabavka i montaža grejnih 
tela         

 

  GLOBAL tip VOX         

  VOX 600 ili odgovarajući čl. 24      

2. 
Nabavka i montaža 
radijatorskih         

 

  
ugaonih ventila sa 
predregulacijom        

 

   NO 15 kom. 4      

3. 
Nabavka i montaža 
radijatorskih         

 

  
ugaonih zatvarajućih 
navijaka        

 

   NO 15 kom. 4      

4. Nabavka i montaža ručnih          

  odzračnih slavinica         

   NO 10 kom. 4      

5. Nabavka i montaža slavinica          

  za punjenje i pražnjenje         

   NO 15 kom. 4      

6. Nabavka i montaža redukcija          

  za aluminijumske radijatore         

  NO 25/10 kom. 4      

  NO 25/15 kom. 12      

7. Nabavka i montaža dihtunga          

  za aluminijumske radijatore         

  NO 25 kom. 24      

8. Nabavka i nosača za          

  za aluminijumske radijatore         

    kompl 4      

9. Izrada i montaža duplih          

  veza za radijatore kom. 4      

      SVEGA A:                                          
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B. CEVNA MREŽA I PRIBOR      

R. broj Opis 
Jed. 
mere 

količina 
Cena po 
jedinici 
mere  

ukupno  
 

Произвођ
ач 

1. 
Nabavka i montaža crnih 
čeličnih         

 

  cevi za razvod tople vode         

  NO15 m' 60      

  NO20 m' 6      

             

2. 
Spojni, zavarni i ostali 
pomoćni        

 

 

materijal, bakarni fiting, 
kiseonik        

 

 

disugas, vešaljke i slično, 
50% od        

 

 prethodne stavke.  0.5      

   SVEGA B:         

 

 
 
 
     

 

C. OSTALI RADOVI      

1. Čišćenje čeličnom četkom          

  i dvostruko miniziranje         

  celokupne cevne mreže m2  5      

2. Bojenje vidljive cevne mreže          

  belim rad. lakom u dva premaza m2  5      

3. 
Probijanje otvora kroz zidove i 
medjuspratnu         

 

  
konstrukciju sa montažom štucni 
od rebrastih        

 

  
PVC cevi na razvodne cevi, na 
mestima prodora        

 

  i izrada prolaza ispod vrata 
kompl

. 5     
 

4. Hladna proba instalacije          

  vodenim pritiskom od 7 bar.         

  u trajanju od dva sata 
kompl

. 1     
 

5. Topla proba instalacije sa          

  regulacijom cevne mreže i          

  grejnih tela OBAVEZNO 
kompl

. 1     
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6. Pripremno završni radovi          

  sa primopredajom instalacije         

  Pripremni radovi obuhvataju:         

  
radove u cilju obezbeđenja 
gradilišta,         

 

  
pripremu magacina za materijal i 
alat,         

 

  
prostorije za smeštaj osoblja za 
vođenje         

 

  
objekta, uzimanje potrebnih 
mera, donošenje        

 

  
alata i materijala do mesta 
montaže i sl.,         

 

  
upoznavanje sa postojećim 
stanjem na objektu,         

 

  
upoznavanje sa projektnom i 
ostalom dokumentacijom,         

 

  
upoređivanje projekta sa 
stvarnim stanjem na gradilištu,         

 

  
potrebna razmeravanja i 
usaglašavanja. U slučaju         

 

  
neslaganja u projektu, predmeru 
ili teškoća u realizaciji        

 

  
projekta, izvođač je obavezan da 
ukaže na te probleme         

 

  
nadzornom organu. U protivnom 
izmene idu na njegov račun.        

 

  
Raščišćavanje i uklanjanje 
postavljenih         

 

  privremenih prostorija izvođača          

  
(magacini, kontejneri, radionice i 
sl.).        

 

  Unošenje izmena nastalih u toku          

  
izvođenja radova u primerak 
Glavnog        

 

  
projekta. Izmene se unose u 
elektronsku        

 

  
i papirnu formu. Sve izmene 
nastale tokom        

 

  
izvođenja radova Izvođač 
ucrtava u papirne         

 

  
primerke glavnih projekata i 
priprema u         

 

  
elektronskoj formi. Potrebno je 
da Stručni         
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nadzor overi ove izmene kao 
potvrda         

 

  tačnosti unetih podataka.          

  
Izrada projekta izvedenog stanja 
u tri        

 

  
primerka, koji se predaju 
investitoru.        

 

  
Učešće predstavnika izvođača 
radova         

 

  pri tehničkom prijemu.         

  
Primopredaja objekta i konačan 
obračun        

 

  
nakon prijema upotrebne 
dozvole da         

 

  se objekat može koristiti. 
kompl

. 1     
 

SVEGA D:    

 

 
   

 

  
REKAPITULACIJA RADOVA NA MAŠINSKIM 
INSTALACIJAMA  

 

  A. GREJNA TELA I PRIBOR     
  
  

 
 
 
 
 

  B. CEVNA MREŽA I PRIBOR     
  
  

 

  C. OSTALI RADOVI     
  
  

 

UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE: 
  

 
 

 

 

 
 
     

 

REKAPITULACIJA RADOVA  

       

 
 
 
 
 

I GRAĐEVINSKI RADOVI          

II RADOVI NA INSTALACIJAMA VIK          

III RADOVI NA ELEKTRO INSTALACIJAMA           

IV RADOVI NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA           
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Укупна понуђена цена без ПДВ – а:   

Укупaн износ ПДВ-а :  

Укупна понуђена цена са  ПДВ – ом:  

 

 

 

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

вредност Републике Србије. 

 

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

да  искажу укупну понуђену цену дату у  Обрасцу број 3.-Образац Понуде. Дата структура 

цене доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач имати у реализацији набавке.        

 

 

 

 

 

                          Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

   

   

 

 

Напомена: Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца                                              
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                                                     ОБРАЗАЦ  БРОЈ  5.-      

  

 

 

 

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  

 
 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                _____________________________ 

 

                                                           

 

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

припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН. 
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  6.-      

 

 

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 поступку јавне набавке мале вредности број 88/18, 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. 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                 _____________________________ 
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 ОБРАЗАЦ БРОЈ  7.- 

 

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 попуњава у 

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

елементе из модела уговора.  

 

 

М О Д Е Л 

У  Г  О  В  О  Р  А 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 

 

Закључен између: 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:  ________________________________________  

(уколико наступате самостално или као група понуђача на ову  

                                     линију  не уписујте никакав податак) 

 

на следећи начин:   

      

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1.- 

 

Овим уговором Инвеститор поверава Извођачу радова Извођење радова на доградњи 

објекта у комплексу фабрике воде у Новом Саду - просторије за пријем узорака у 

функцији лабараторије, са набавком и уградњом материјала 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 88/18, 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.  
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Извођач радова у односу на Инвеститора преузима одговорност за комплетан посао који 

чини предмет овог уговора. 

 

Саставни део овог уговора чине и усвојена понуда Извођача радова и Образазац 

структуре цене- Предмер односно 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 ) . 

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. 
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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 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  и року од _____ дана  

на текући рачун бр.: _________,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. 
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ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА  

Члан 6.- 

 

Извођач радова се обавезује да ће у тренутку потписивања овог уговора положити 

Инвеститору: 

 

• једну бланко (сопствену) соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% 

од вредности уговора без пдв-а, за добро извршење посла, са роком важности 

најмање 30 дана дужим од истека свих обавеза Извођача радова  за коначно 

извршење посла. Меница се држи у портфељу Инвеститора  све  до испуњења 

свих уговорних обавеза Извођача радова, након чега се враћа истом на његов 

писмени захтев . Истовремено, предајом менице изабрани Извођач радова се 

обавезује да Инвеститору преда копије картона са депонованим потписима 

овлашћеног лица од стране пословне банке (овера не старија  од 30 дана од дана 

достављања менице), овлашћења за Инвеститора да се меница може попунити у 

складу са Уговором као и потврду да су меница и менично овлашћење 

регистровани у Регистру меница. 

• да ће одмах након потписивања Записника о примопредаји доставити једну 

бланко (сопствене) 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 држе у 

портфељу Инвеститора све  до испуњења свих уговорних обавеза изабраног 

Извођача радова, након чега се враћа истом. Истовремено, предајом менице 

изабрани Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са 

депонованим потписима овлашћеног лица од стране пословне банке (овера не 

старија  од 30 дана од дана достављања меница), овлашћења за Инвеститора да се 

меница може попунити у складу са Уговором као и потврду да су меница и 

менично овлашћење регистровани у Регистру меница. 

Све менице морају бити  регистроване 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. 

 

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 
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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.  

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 _________ 

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

радова, Инвеститор може раскинути овај уговор уз реализацију одговарајуће менице 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 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.  
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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.  

 

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, 
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• 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,  

• 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, 
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• 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. 
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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 
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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 радова Извођача радова, 

Инвеститор има права да овај уговор аутоматски раскине без вођења судског или другог 

спора простом изјавом воље и/или наплати меницу 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 меницу дату на име доброг извршења посла и уколико се наведено догоди у 

гарантном року одређеном по овом уговору и/или меницу 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. 
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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 . 

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 меницу за добро извршење посла, а уколико 

се наведено догоди у гарантном року одређеном овим уговором и меницу 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, 
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• сигурност објекта, лица која се налазе на месту извођења радова и околине 

односно суседних објеката, пролаза, прилаза, паркиралишта, тротоара, коловоза и 

др.,  

• место извођења радова у случају прекида радова, 

• Инвеститору односно његовом надзорном органу приступ месту извођења радова 

24 часа дневно, 

• обављање и других потребних радњи у циљу што квалитетнијег извршења 

предмета овог уговора.  

Члан 23.- 

 

Извођач 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.  

 

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

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

грађевинском дозволом, дозволом за раскопавање површина јавне намене и другим 

одговарајућим писменима односно терену градилишта, 

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

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

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

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

 

Члан 25.- 

 

Уколико Извођач 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 меницу 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. 
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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.  

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

терену градилишта и околине, укључујући и суседне објекте и саобраћајнице. 
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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 меницу за добро извршење посла, а уколико се наведено 

констатује у гарантном року одређеном овим уговором и меницу 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. 
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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 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 меницу за добро извршење посла и меницу 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 меницу за добро извршење посла, а уколико се наведено 

констатује у гарантном року одређеном овим уговором и меницу 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.  
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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 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. 
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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 меницу 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 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 меницу 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 меницу за добро извршење посла, а 

у сваком случају Извођач радова је дужан да Инвеститору накнади целокупну штету. 
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НАЧИН ИЗВРШАВАЊА УГОВОРЕНИХ ПОСЛОВА 

 

Члан 40.- 

 

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 

износа који доспева на исплату по било ком основу и/или раскине уговор и наплати 

меницу 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: 
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• 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, 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 меницу 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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 
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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. 

Уколико укупно обрачуната казна пређе износ од 5% (пет процената) од укупне уговорене 

цене, Инвеститор има право да раскине уговор и наплати меницу 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. 
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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 ________ сати/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 меницу за отклањање недостатака у гарантном року, а 

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

прелази суму наплаћене меницу за отклањање недостатака у гарантном року. 

 

Члан 58.- 

 

По извршеним радовима, Инвеститор је дужан да врати Извођачу радова меницу за добро 

извршење посла, а по истеку гарантног рока и меницу 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 
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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: 

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) 
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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 меницу 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, 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. 
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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 
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примени у Републици 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                                         М.П.   За Инвеститора 

_____________________     _________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.- 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) дајемо следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

испуњава све услове из чл. 75. став 1. Закона у поступку јавне набавке мале вредности 

број 88/18, наручиоца – ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, и то: 

 

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

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

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

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

мита, кривично дело преваре; 

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

 

 

 

М.П.              

                                                                                         Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.-   

 

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

вредности радова – Извођење радова на доградњи објекта у комплексу фабрике воде у 

Новом Саду - просторије за пријем узорака у функцији лабараторије, са набавком и 

уградњом материјала – Јавна набавка број 88/18, 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 доградњи објекта у комплексу фабрике воде у 

Новом Саду - просторије за пријем узорака у функцији лабараторије, са набавком и 

уградњом материјала– Јавна набавка број 88/18.  

 

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. 

 

 


