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ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ  

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЕРИОНИЦЕ ВОЗИЛА СЕКТОРА 

„КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

 

 

  

 

 

 

-У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ- 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 45/18-С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

2/131 

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

ј.н.в.в.- бр. 45/18-С отворени поступак  

  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Предмет јавне набавке: Извођење радова на изградњи перионице возила сектора 

„Канализација“ 

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

нема 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

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

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

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

конкурсном документацијом.  

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  

 

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

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

преводиоца.   

 

2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ 

У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који 

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

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

изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и 

потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

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

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

 

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

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

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

потписивање уговора.   

 

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

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

обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- и обрасца 9- које попуњава, потписује и оверава сваки 

члан групе понуђача у своје име. 

 

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

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

име. 

 

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

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

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

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

 

4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

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

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

пут отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити, лично или поштом, на адресу:  

 

Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, 

21000 Нови Сад ул.Масарикова бр.17. 

 

са назнаком:  

 

„Понуда за јавну набавку велике вредности радова - Извођење радова на изградњи 

перионице возила сектора „Канализација“ – Јавна набавка број 45/18-С 

НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

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

име и презиме овлашћеног лица за контакт.  

 

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

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

 

Понуђач може поднети само једну понуду.  

 

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

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

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. 

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

само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе понуђача која подноси 

заједничку понуду не може истовремено да буде подизвођач другог понуђача.  
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6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ 

 

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

најкасније до истека  рока за подношење понуда.  

 

У року за подношење понуде понуђач може да опозове, измени или допуни већ поднету 

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

/ ДОПУНА“ - Понуда за јавну набавку велике вредности радова - Извођење радова на 

изградњи перионице возила сектора „Канализација“ – Јавна набавка број 45/18-С  – НЕ 

ОТВАРАТИ. 

 

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

неће разматрати, већ ће неотворена бити враћена понуђачу.  

 

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

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

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

понуде. 

 

7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 

 

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

у позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 11.03.2019. године до 

10:00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се 

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

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, дана 11.03.2019. године са почетком у 10:30 часова.  

 

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

почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање 

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

потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ 

ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА) 

 

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

године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

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

2) учинио повреду конкуренције; 
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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 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда.  

 

Доказ наведеног може бити: 

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

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

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

року; 

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

односно уговором; 

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

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

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

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

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

који нису у складу са пројектом, односно уговором 

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

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

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

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

ако је предмет јавне набавке истоврсан.  

 

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

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

групе понуђача.   

 

9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може да изврши измену конкурсне документације. Ако наручилац у року 

предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан 

је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред 

наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Измене и допуне 

конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној форми. 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

7/131 

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

ј.н.в.в.- бр. 45/18-С отворени поступак  

  

 

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

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

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

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

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

наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке 

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

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

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

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

 неограниченој, солидарној одговорности сваког члана, према Наручиоцу у 

складу са Законом.  

 

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

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

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

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

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

основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.  

 

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 

 

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

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

остале чланове групе понуђача 

 

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

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

обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- и обрасца 9- које попуњава, потписује и оверава сваки 

члан групе понуђача у своје име. 

 

11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

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

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача 

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору 

 

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

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

ће извршити преко подизвођача.  
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Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија 

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

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

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

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

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

 

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

о јавним набавкама. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне 

набавке без обзира на број подизвођача. 

 

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

Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача ког ангажује.  

 

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

потписује и оверава подизвођач у своје име. 

 

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

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

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

 

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

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

 

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

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то 

лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца. 

 

12 ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који 

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

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

изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и 

потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику. 

 

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова 
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из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су 

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

одређен конкурсном документацијом. 

 

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

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

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

условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде, 

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

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

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

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

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Потврда-Референца 

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

гаранцији 

 потписан и оверен Образац бр. 7.- Модел уговора  

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 8. – Образац трошкова припреме понуде 

(није обавезан) 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 9. – Изјава о независној понуди 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 10. – Образац потврде о обиласку 

локације (није обавезан) 

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

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

подизвођачем 

 средства финансијског обезбеђења у складу са тачком 19. овог упутства. 

 технички листови оверени од стране произвођача или овлашћеног представника 

произвођача за територију Републике Србије за опрему коју понуђач нуди из којих 

се једнозначно може закључити да опрема задовољава захтеве из предмера радова 

- позиција А.7.1. 

 изјава произвођача или овлашћеног представника произвођача за територију 

Републике Србије која садржи податке (назив, адреса седишта, ПИБ) о 

овлашћеном сервису на територији Републике Србије за сервисирање опреме 

(позиција из предмера радова А.7.1) коју понуђач нуди.  

 

13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

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

неблаговремена. 

 

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

све неприхватљиве понуде. 
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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. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

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

са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет дана 

пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Појашњења за – Извођење радова 

на изградњи перионице возила сектора „Канализација“, бр. 45/18-С“ Захтев за 

појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу 

адресу Наручиоца: ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад, 

Масарикова 17 или e mail isidora.boskovic@vikns.rs радним данима (понедељак – петак) 

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

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

радног дана.  

 

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

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

 

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

јавних набавки и својој интернет страници. 

 

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

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

набавки. 

 

15. ЦЕНА 

 

Цене у понуди изразити у динарима. 

 

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

 

Цене морају бити јасно и читко уписане. 

 

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

ставку без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-а, укупну цену са ПДВ-ом, као и износ ПДВ-а.  
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Понуђене цене радова у су продајне цене понуђача и формирају се на основу просечних 

грађевинских норми, а оне обухватају: 

- све потребне припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у целини 

завршен посао 

- све потребне издатке за извршење самих радова и то за: рад, материјал, алат, 

режију, трошкове монтаже, трошкове транспорта, издатке за доприносе као и све 

друге издатке по важећим прописима за структуру цена. 

 

Обрачун изведених радова извршиће се на основу Уговора и мера унетих у грађевинску 

књигу и потврђених од стране надзорног органа.  

 

Примена валутне клаузуле није предвиђена. 

 

16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача по основу привремених и/или окончане 

ситуације оверених од стране надзорног органа Инвеститора. Окончана ситуација се 

испоставља по извршеној примопредаји радова (Записник о примопредаји). 

 

Оверен грађевински дневник и оверени листови грађевинске књиге су предуслов за 

фактурисање. 

 

Плаћање се врши у року који не може бити краћи од 15 дана од дана испостављања 

окончане ситуације. 

 

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

 

Понуда са роком плаћања краћим од 15 дана или роком плаћања дужим од 45 дана неће 

бити разматрана, већ ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Није дозвољено тражење авансног вида плаћања. 

 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос.    
 
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. 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

12/131 

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

ј.н.в.в.- бр. 45/18-С отворени поступак  

  

Гарантни рок за уграђени материјал/опрему понуђач ће исказати у месецима и исти ће 

почети да тече од првог наредног дана 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 првог наредног дана 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/опрему на 

начин прецизиран конкурсном документацијом.   

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

сатима, а исти не може бити дужи од 3 дана од момента пријема писаног захтева за 

отклањање недостатака упућеног од стране овлашћеног лица Наручиоца (укључујући и 

е маил). 

 

18.  РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Минимално прихватљив рок извођења радова износи 120 календарских дана, а 

максимално прихватљив рок извођења радова је 180 календарских дана од дана увођења 

понуђача у посао.  

 

Рок за увођење понуђача у посао је најдуже 30 дана од дана закључења уговора. 

 

19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

Понуђач је дужан да у понуди достави једну бланко (сопствену) соло меницу са 

пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и овереном копијом (од стране 

пословне банке) картона депонованих потписа, на име гаранције за озбиљност понуде, 

у висини од 10% вредности понуде, без пдв-а.  

 

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

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

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

 

Mеница (као гаранција за озбиљност понуде) је саставни део понуде. Сваку понуда која 

се достави, а није покривена меницом, наручилац ће одбити као неприхватљиву. 

Меница  за озбиљност понуде мора трајати најмање 90 дана од дана отварања понуда. 

 

Меница  за озбиљност понуде ће бити наплаћена у случајевима: 

 ако понуђач повуче или измени своју понуду коју је наручилац прихватио 
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 у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у одређеном 

року; 

 у случају да понуђач не достави захтеване гаранције предвиђене уговором. 

 

Изабрани понуђач је у обавези, да најкасније у року од 20 дана од дана закључења 

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

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

вредности уговора, без пдв-а, са трајањем најмање 30 дана дужим од истека свих обавеза 

извођача за коначно извршење посла. 

 

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

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

важности постојеће гаранције. Изабрани понуђач ће наведену банкарску гаранцију 

доставити Наручиоцу најкасније у моменту потписивања анекса уговора и то 10 радних 

дана пре истека важеће гаранције. У противном, уговор ће се сматрати аутоматски 

раскинутим, а важећа банкарска гаранција наплатити. 

 

Гаранцију ће Наручилац наплатити уколико понуђач/извођач неосновано одбије да 

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

као и другим случајевима одређеним Уговором. 

 

Изабрани понуђач је у обавези да одмах након потписивања Записника о 

примопредаји радова достави неопозиву, безусловну, без права на приговор и на први 

позив плативу банкарску гаранцију као гаранцију за отклањање грешака у 

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

од уговореног гарантног рока. 

 

Наведена банкарска гаранција се има предати Наручиоцу односно његовом овлашћеном 

лицу, који ће изабраном понуђачу издати потврду о пријему предметне гаранције. Тек 

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

надзорног органа. 

 

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

гарантном року, важност банкарске гаранције се мора продужити.  

 

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

преузете Уговором у гарантном року. 

 

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

али не и на подизвођача. 

 

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

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

изабраним понуђачем. 
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Средства финансијског обезбеђења дата у понуди ће бити враћена изабраном понуђача 

одмах након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла. 

 

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

 

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

Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране 

понуђача. 

 

20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

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

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

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

понуде, у складу са чланом 93. Закона.  

 

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

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

 

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

 

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

одбити као неприхватљиву. 

 

21. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

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

 

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

неприхватљива.  

 

22. МОГУЋНОСТ ОБИЛАСКА ЛОКАЦИЈА 

 

Наручилац ће омогућити заинтересованом лицу (потенцијалном понуђачу) које је 

преузело конкурсну документацију, обилазак објекта/локације ради сагледавања обима 

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

набавкама. 

 

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

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

сагледавања обима посла.  

 

У вези са наведеним представник понуђача се има обратити овлашћеном представнику 

Наручиоца, у радно време Наручиоца, од понедељка до петка, у времену од 07 до 15 
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часова, е-маил: dragan.jokanovic@vikns.rs , те у договору с њим заказати тачан термин 

обиласка. Захтев за обилазак 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 објектом/локацијом у заказаном термину 

добиће потврду потписану од стране представника Наручиоца (Образац број 10.). 

Прилагање наведеног обрасца у понуди није обавезно. 

 

Пре вршења заказаног обиласка објеката/локација 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 једно запослено/радно ангажовано лице. 

 

Трошкове обиласка сноси понуђач.  

 

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

информације које су потребне за сагледавање обима посла и припремање прихватљиве 

понуде.  

 

23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

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

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

 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или не 

потпише уговор у наведеном року, Наручилац  ће одлучити да ли ће уговор о јавној 

набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

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

бити позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 

 

 

 

mailto:dragan.jokanovic@vikns.rs
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24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

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

Закона о јавним набавкама. 

 

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

 

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. 

 

25. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

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

утврђени или означени као поверљиви.  

 

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди.  

 

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

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

податке који су прописима означени као поверљиви. 

 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 

великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

 

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

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

Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити 

тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», 

уписати датум, време и потписати се.Ако понуђач у року који одреди наручилац не 

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

поверљивих података.  

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.  

 

26. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  

 

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

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

припремања понуде. 

 

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

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

прибављања средства обезбеђења. 

 

27. МОДЕЛ УГОВОРА          

 

Модел уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата 

елементе модела уговора.  

 

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

морају бити наведени сви чланови групе понуђача, односно подизвођачи. 

 

Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 

 

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

Уговор о јавној набавци. 

 

28. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ  

 

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

 

29. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач 

 

30. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

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

од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 

 

31. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 

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

сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено. 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 

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

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

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

бр 45/18-С“. 
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Копију Захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

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

Немањина 22-26. 

 
Захтев за заштиту права садржи: 

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

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

7) потпис подносиоца.  

 

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

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

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац Захтева у складу са 

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

а Наручилац исте није отклонио. 

 

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

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

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

 

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

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

јавних набавки. 

 

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

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  

 

Наручилац објављује Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

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

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

 

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

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

права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

 

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

рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 45/18- С, сврха: ЗЗП, 

ЈКП «Водовод и канализација», јн. бр. 45/18-С, корисник: буџет Републике Србије) 

уплати таксу и то: 
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 уколико се Захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, 

садржина позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне 

документације или друге радње Наручиоца предузете пре отварања понуда, такса 

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

прелази износ од 120.000.000,00 динара; 

 уколико се Захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете 

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

набавци, висина таксе износи 120.000,00 динара; 

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

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

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

износи 120.000,00 динара. 

 

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

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

administrativne-takse.html  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

                     

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

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и 

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

не може бити краћи од 120, нити дужи од 180 календарских дана.  

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети 

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

путем жреба.  

 

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

када ће се одржати извлачење путем жреба.  

 

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

исти рок извођења радова. 

 

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

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

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

 

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

не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о спроведеном 

извлачењу путем жреба. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Понуђачи морају испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке и то:     

  

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

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

регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 

 

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

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

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

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

евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за 

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

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

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

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

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица (УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

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

представништва или огранка страног правног лица; Уколико уверење основног 

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

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју 

је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

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

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

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

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

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

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

3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

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

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

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

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

према месту пребивалишта. 

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

евиденције. 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

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

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

управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 

надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

предузетник као понуђач, доказује достављањем: 

 

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

регистра; 

 

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

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

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

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

мита, кривично дело преваре; 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 

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

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

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

пребивалишта 

 (доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

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)  

 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко 

лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) 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 животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 

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

евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 
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послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта. 

(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда) 

 

2) 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)  

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке и то:     

 

1.-да располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

 

а) да је у последњих 6 месеци  пре објављивања позива (рачунајући и дан објаве позива 

на Порталу јавних набавки) био ликвидан, односно да му у наведеном периоду рачун није 

био у блокади дуже од укупно 10 дана. 

 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

- Потврду Народне банке Србије - Одсек принудне наплате, односно Потврда 

пословне банке да привредни субјект није био у блокади дуже од укупно 10 дана 

у наведеном периоду (за привредне субјекте који воде пословне књиге по систему 

простог књиговодства и за привредне субјекте који нису у обавези да утврђују 

финансијски резултат пословања - паушалци). 

 

2.-да располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

 

a) да је у периоду од претходне три године до дана за подношење понуда самостално или 

као члана групе понуђача извео минимално једно асфалтирање платоа чија је површина 

минимум 800м2  

  

Као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: 

- попуњену, потписану и печатом оверену потврду - референцу издату од стране 

претходног референтног наручиоца - Инвеститора као крајњег корисника радова 

(образац бр. 5) 

- окончана ситуација оверена од стране надзорног органа или рачун са 

спецификацијом радова који су изведени 

 

Напомене:  

Предмет оцене су само изведени радови које је понуђач извео самостално или као 

члан групе понуђача – конзорцијума, а не и као подизвођач другог понуђача – 

извођача. 

У случају да је понуђач у овом поступку јавне набавке изводио радове у 

претходном референтном периоду као члан групе понуђача, а за потребе 
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одређеног Инвеститора као крајњег корисника радова, потребно је да у понуди 

приложи потврду коју му је издао тај Инвеститор као крајњи корисник радова 

(образац бр. 5) и окончану ситуацију или рачун са спецификацијом радова који су 

изведени. 

 

б) да поседује важеће сертификате стандарда у оквиру свог пословања 

● ИСО 9001 за извођење радова у области водовода и канализације, високоградње и 

производњу опреме за механичко пречишћавање отпадних вода 

● ИСО 14001 за извођење радова у области водовода и канализације, високоградње 

и производњу опреме за механичко пречишћавање отпадних вода 

● ОХСАС 18001 или ИСО 45001:2018 за извођење радова у области водовода и 

канализације, високоградње и производњу опреме за механичко пречишћавање 

отпадних вода 

● Успостављен систем квалитета заваривања ИСО 3834-2 за извођење радова у 

области водовода и канализације, високоградње и производњу опреме за 

механичко пречишћавање отпадних вода 

Као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: 

- копије важећих сертификата захтеваних стандарда. 

 

в) да је ауторизован од стране произвођача или овлашћеног представника произвођача за 

територију Републике Србије да може да дистрибуира и уграђује уређај RoSF9 – 

ROTAMAT или одговарајући уређај за прање и сепарацију чврстих материјала, шљунка 

и других таложних материја које се налазе у канализационој мрежи (позиција из предмера 

радова А.7.1) 

 

Као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: 

- Ауторизација произвођача или овлашћеног представника произвођача за 

територију Републике Србије издата понуђачу којом се потврђује да понуђач може 

да дистрибуира и уграђује уређај RoSF9 – ROTAMAT или одговарајући уређај за 

прање и сепарацију чврстих материјала, шљунка и других таложних материја које 

се налазе у канализационој мрежи (позиција из предмера радова А.7.1) 

 

3.-да располаже неопходним техничким капацитетом и то: 

 

a) Да има у власништву, закупу или лизингу најмање: 

- 1 финишер 

- 1 ровокопач - утоваривач 

- 1 самоходни ваљак за асфалт гума-гума, тежине преко 13т 

- 1 самоходни ваљак за асфалт гума-пегла тежине 2-8т 

- 1 самоходни ваљак за асфалт пегла-пегла тежине преко 7т 

- 1 самоходни ваљак за тампон тежине преко 6 т 

- 1 грејдер 

- 1 путарски компресор 
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- 1 самоходну машину за стругање асфалта 

- 2 кипер камион носивости преко 10т 

- 1 кипер камион носивости до 5т  

- 2 ровокопача -комбинована машина 

- 1 мини багер 

- 1 хидраулични чекић – пикамер 

- 3 комбинована возила – путара 

- 3 машина за сечење бетона 

- 3 виброплоча 

- 1 агрегат 

- 1 машина за сучеоно заваривање PEHD 

- 1 машина за бушење – керновање пречник круне минимум 200мм 

- 1 уређај за проналажење подземних инсталација 

 
Као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: 

- пописну листу основних средствава са стањем на дан 31.12.2018. године или 

рачун о куповини захтеваног средства после 31.12.2018. године уколико је 

средство купљено после 31.12.2018. године.  

уколико пописном листом нису прецизно одређене техничке карактеристике 

тражене опреме неопходно је уз пописну листу доставити техничку 

документацију којом се доказују захтеване техничке карактеристике  

- важећи уговоре о лизингу или уговор о закупу за опрему и возила која нису у 

власништву понуђача 

уколико уговорима нису прецизно одређене техничке карактеристике тражене 

опреме неопходно је уз пописну листу доставити техничку документацију којом 

се доказују захтеване техничке карактеристике  

- за опрему у закупу потребно је поред уговора о закупу достави од закуподавца 

Пописну листу са стањем на дан 31.12.2018. године или рачун о куповини 

захтеваног средства после 31.12.2018. године уколико је средство купљено после 

31.12.2018. године.  

уколико пописном листом нису прецизно одређене техничке карактеристике 

тражене опреме неопходно је уз пописну листу доставити техничку 

документацију којом се доказују захтеване техничке карактеристике  

- очитане саобраћајне дозволе за возила (у власништву, закупу, лизингу) која 

подлежу регистрацији 

 

б) има ангажовано правно лице или предузетника који имају лиценцу за обављање 

послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарстав рада 

Републике Србије 

 

Као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: 

- важећи уговор о ангажовању правног лица или предузетника 

- важећу лиценцу издату ангажоаном правном лицу или предузетнику за обављање 

послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарстав 
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рада Републике Србије 

 

Напомен: 

Уколико понуђач услов у погледу обављања послова безбедности и здравља на раду 

испуњава у оквиру неопходног кадровског капацитета, не мора достављати 

тражене доказе испуњености неопходног техничког капацитета. 

 

4.-да располажу неопходним кадровским капацитетом и то: 

 

Да има запослена/радно ангажована лица од којих: 

- 1 грађевински инжењер са важећом лиценцом 410  

- 1 грађевински инжењер са важећом лиценцом 413 или 414 

- 1 машински инжењер са важећом лиценцом 430 

- 1 машински инжењер са важећом лиценцом 432 

- 1 запослено лице са положеним стручним испитом за обављање послова 

безбедности и здравља на раду 

- 1 грађевинског техничар 

- 2 руковаоца радним машинама (багер) са уверењем о оспособљености за безбедан 

и здрав рад 

- 2 возача 

- 2 водоинсталатера  

- 2 радника са сертификатом за сучеоно заваривање PE водоводних цеви 

- 10 помоћних радника 

 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:1 

- за сва запослена лица код понуђача - фотокопије одговарајућих образаца М или 

М-3А којима се потврђује пријаве, промена или одјава на обавезно социјално 

осигурање за запослена лица  

- У случају да подаци о стручној спреми за грађевинске и машинске инжењере или 

грађевинске техничаре нису уписани или јасно наведени у обрасцима М или 

М3/А, доставити и фотокопије диплома о стеченој стручној спреми 

- за радно ангажоване грађевинске и машинске инжењере и грађевинског 

техничара – фотокопије важећих уговора о радном ангажовању (уговор мора бити 

важећи у  тренутку подношења понуде) за радно ангажована лица код понуђача 

(или једног од чланова групе) по основу другог уговора у складу са Законом о 

раду (у уговору мора бити јасно назначена стручна спрема лица, као и на којим 

пословима је ангажовано лице) 

                                            
1 Заштита података о личности: Понуђач ће на достављеним М или М3-А обрасцима којима се потврђује пријава, 

промена или одјава на обавезно социјално осигурање, односно уговорима о раду или радном ангажовању  учинити  

недоступним за Наручиоца податке који се у смислу одредби Закона о заштити података о личности могу третирати 

као подаци о личности (јединствени матични број грађана, пол и датум рођења и др.). 
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- У случају да подаци о стручној спреми за грађевинске и машинске инжењере или 

грађевинске техничаре нису уписани или јасно наведени у уговорима доставити 

и фотокопије диплома о стеченој стручној спреми 

- за запослене/ангажоване руковаоце радним машинама, возаче, водоинсталатере, 

раднике са сертификатом за сучеоно заваривање и помоћне раднике - фотокопије 

уговора о раду/радном ангажовању којима се доказује тражено радно место на 

које су распоређени  

- за инжењере - фотокопије захтеваних важећих лиценци издатих од  стране  

Инжењерске коморе Републике Србије и потврде Инжењерске коморе Србије да 

су наведене лиценце важеће  

- за руковаоце радним машинама - фотокопија уверења да је руковалац радним 

машинама стручно оспособљен за безбедан и здрав рад 

- сертификати за сучеоно заваривање PE водоводних цеви  
- уверење о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и 

здравља на раду у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду. 

 

Напомене: 

Уколико понуђач услов у погледу обављања послова безбедности и здравља на раду 

испуњава у оквиру неопходног техничког капацитета, не мора достављати тражени 

доказ испуњености неопходног кадровског капацитета. 

Уговори о радном ангажовању ван радног односа које понуђач подноси у понуди 

морају бити закључени у свему у складу са одредбама члана 197, 199. или  202. Закона 

о раду (Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - Одлука УС). 

Уговори о делу се сходно мишљењима Министарства за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања 011-00-4/2015-02 и 011-00-69/2011-02 не могу односити на 

послове из делатности послодавца, при чему се под пословима из делатности 

послодавца подразумевају сви послови које послодавац обавља или може обављати 

сходно оснивачким актима, независно да ли су ти послови из његове претежне 

делатности, те ови уговори могу бити закључењи само за обављање послова који су 

ван делантости компаније односно за послове који нису систематизовани 

правилником о организацији и систематизацији послова. 

 

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

 

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

доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку.  

 

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

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

наведеним у овом одељку.  

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

достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне документације.  

 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 
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Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су 

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

и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

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

конкурсне документације. 

 

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

подизвођач, у своје име. 

 

Начин достављања доказа:   
 

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

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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

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

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

 

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

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

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

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

доказује испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет 

страници Агенције за привредне регистре. 

 

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

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

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља 

у изворном електронском облику. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази из члана 77. став 

1. тачка 1, 2. и 4. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 

органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

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

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

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

неприхватљивом и биће одбијена. 

 

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

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

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

да је документује на прописани начин. 

 

 

            Комисија за јавне набавке 

ЈКП“Водовод и канализација“Н.Сад  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- 

                                            

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
1.- Пун назив понуђача:          

 

2.- Седиште:     адреса:    пошт.бр.  

  

3.- Матични број :     

 

4.- Порески број :     

 

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

_______________________________________________ 

 

6.- Шифра делатности:     

 

7.- Бројеви телефона:           

 

8.- Пословна банка:      бр.рачуна:      

 

9.- 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. 

     

10.- Особа за контакт:           

 

11.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 

 

                                           а.- самостално,                                            

                                           б.- као носилац посла из групе понуђача 

в. – са подизвођачем   

    

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

  

Датум:     

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 
 

Напомена:  

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

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

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

 

 

 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________ 
 

5.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

6.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

7.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

8.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

9.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

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

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

                                            

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

 

 

1.- Пун назив подизвођача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________ 
 

5.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

6.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

7.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

8.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

9.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

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

 

 

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

14/15 и 68/15) дајемо следећу 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

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

и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 

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

број 45/18-С Наручиоца – ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. 

 

 

 
 

У ________________ дана ________.г. 

 

 

 

 

М.П.              

 

                                                                                             Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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            ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА  

Извођење радова на изградњи перионице возила сектора „Канализација“,  

БР. ЈН 45/18-С У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- шифра делатности_______________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- овлашћена особа (потписник понуде) :_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

- особа за контакт _________________________________  

-                                                          (име, презиме 

- тел/факс______________е-маил_______________  

- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                              (име, презиме и функција)  

 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

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

Извођење радова на изградњи перионице возила сектора „Канализација“, бр. јн 
45/18-С, објављеног дана ________.2019. године на Порталу јавних набавки, интернет 

страници Наручиоца и на Порталу службених гласила РС и базе података дајемо понуду 

како следи: 

 

- Укупна понуђена цена износи ___________________динара  без пдв-а 

- Рок плаћања: ________ дана  

- Начин плаћања: налог за пренос 

- Рок извођења радова: _______________ дана рачунајући од дана увођења у посао  

- Гарантни рок за уграђени материјал/опрему _______ месеци рачунајући од првог 

наредног дана од дана потписивања Записника о примопредаји изведених радова  

- Гарантни рок изведене радове износи__________месеци рачунајући од првог 

наредног дана од дана потписивања Записника о примопредаји изведених радова   

- Рок за отклањање недостатака у гарантном року________ рачунајући момета 

пријема писаног захтева за отклањање недостатака упућеног од стране овлашћеног 

лица Наручиоца. (укључујући и е маил) 

- Рок важења понуде: _________________ 

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен 

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

подизвођача: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________           

                                              

Понуду дајем (заокружити): а) самостално 

 б) заједничка понуда 

в) са подизвођачем 

                            

Место и датум  ___________________         

 

                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

                                                     М.П.                             _____________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  4.- 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА ПРЕДМЕРОМ РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

 

 
ПРЕДМЕР РАДОВА - АРХИТЕКТОНСКИ И КОНСТРУКТИВНИ ДЕО 

      

А) ПЛАТО ЗА ПРАЊЕ ВОЗИЛА И ОБЈЕКАТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА 
      

 
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

    

      

 
Цене радова у предрачуну су продајне цене извођача и формирају се на основу 

просечних грађевинских норми, а оне обухватају: 
 

а) све потребне припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у 

целини завршен посао, 
 

б) све потребне издатке за извршење самих радова и то за: рад, материјал, алат, 

скеле, режију, трошкове монтаже, трошкове транспорта, издатке за доприносе 

као и све друге издатке по важећим прописима за структуру цена. 
 

Монтажа цевасте фасадне скеле мора бити изведена према прописима техничке 

заштите, са потребном  демонтажом, чишћењем, нафтирањем и слагањем - 

одлагањем, и неће се обрачунавати посебном позицијом радова. 
 

Скела се не може користити док не одобри надзорни орган. 

Ограђивање градилишта, у складу са прописима, као и остале прописане 

припремне радње на отварању градилишта које су обавезне, а нису обухваћене 

посебним позицијама припремних радова, извођач је дужан извести о свом 

трошку.   
Сви радови морају бити потпуно готови, изведени правилно по техничким 

прописима и стандардима, са квалитетним материјалом (морају задовољавати 

важеће стандарде) и квалитетном и квалификованом радном снагом и у 

потпуности према пројекту. Општи опис за све радове дат је у појединачним 

позицијама. 
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За све материјале, полуфабрикате и готове делове који ће се употребити на 

овим радовима, извођач је дужан да поднесе надзорном органу узорке на 

одобрење, односно да изврши систематско испитивање и да о томе испитивању 

поднесе надзорном органу или наручиоцу меродавне доказе. Ова испитивања 

падају на терет извођача радова. Извођач не сме без одобрења употребљавати 

скупљи и луксузнији, али ни јефтинији материјал од предвиђеног.  
Материјал који не одговара техничким условима, прописима и стандардима, не 

сме се уградити, а извођач је дужан да га уклони са градилишта без икакве 

надокнаде.  
Уколико је пројектни елаборат ( пројекат ) непотпун или је нетачан, извођач 

радова је обавезан да благовремено тражи допуну истог и сва потребна 

тумачења. Евентуална неопходна рушења већ изведених делова објекта, који су 

последица непростудираног пројекта, падају на терет извођача, без права на 

накнаду трошкова и на продужење рока довршења објекта.  
Извођач је дужан да све мере из пројекта контролише на лицу места. 

 
Извођач је дужан да објекат преда очишћен од отпадака грађевинског 

материјала, са чистим подовима, столаријом и прозорским стаклом, да у току 

рада и све до предаје објекта одржава ред и чистоћу на градилишту. Сви ови 

радови треба да су урачунати у цене одговарајућих позиција и неће се посебно 

плаћати.  
Извођач је дужан да чува и сачува све извршене радове до примопредаје 

објекта и у ту  сврху мора да изврши потребна обезбеђења, што је урачунато у 

јединичне цене и неће се посебно плаћати. 
 

Извођач је дужан да обезбеди хигијенско техничке заштитне мере на 

градилишту по постојећим прописима, што је урачунато у јединичне цене и 

неће се посебно плаћати.  
Обрачун извршених радова извршиће се на основу уговора и мера унетих у 

грађевинску књигу и потврђених од стране надзорног органа. Уколико извођач 

без сагласности приликом извођења радова одступи од димензија предвиђених 

пројектом, све последице у вези с овим падају на терет извођача. 
 

Штета коју непажњом и неправилностима у раду проузрокује извођач над 

суседним објектима, пада на терет извођача. 
 

Све мере за браварију потребно је узети на лицу места.       

 
Опис позиције јед. 

мере 

количина јед. цена укупно 

      

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
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Пре почетка извођења земљаних 

радова неопходно је да извођач и 

инвеститор заједнички изведу 

снимање висинских кота терена у 

свим правцима, у квадратима на 

сваких 3-5 метара, зависно од 

рељефа и конфигурације терена. 

Податке о снимљеним висинским 

котама обавезно уносити у 

грађевинску књигу из које ће се 

извршити обрачун копања земље. 

    

1. Геодетско исколчавање платоа, 

ограде, надстрешнице уз 

осигурање тачака и израду 

евентуалне наносне скеле. Укупна 

површина која се исколчава је цца 

2500м². 

Обрачун паушално  

пауш. 1.00 
  

      

2. Уклањање постојећег растиња, 

сечење траве, вађење евентуалних 

пањева, сечење жбуња и уклањање 

постојеће ограде 

Позицијом обухватити утовар и 

одвоз на депонију. 

Обрачун по м² 

м² 3,000.00     

 
Укупно припремни радови: 

    

      

      

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
  

      

 
Ручна и машинска копања морају 

бити потпуно правилна и 

хоризонтална, према детаљима и 

котама у плановима. Сопственом 

грешком дубље ископане делове 

извођач је дужан, о свом трошку и 

сопственим материјалом, запунити 

набијеним бетоном МБ20. 
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Бетонирање темеља не сме да 

почне пре него што представник 

инвеститора прегледа и прими 

ископане траке, или стопе, и унесе 

у грађевинску књигу потребне 

обрачунске податке. 

    

 
Извођач је дужан да обавести орган 

који је издао одобрење за градњу, 

као и општинску управу на чијој 

територији се гради објекат, о 

завршетку израде темеља. Извођач 

радова је дужан да уз обавештење 

приложи геодетски снимак 

изграђених темеља, у складу са 

прописима којима је уређено 

извођење геодетских радова. 

    

 
вентуално подупирање терена и 

црпљење атмосферске или 

подземне воде дужан је извођач 

извршити о свом трошку. Сваку 

штету коју би извођач изазвао 

својим нестручним или 

несолидним радом, 

неподупирањем угрожених делова, 

или из ма каквог узрока 

произведеног његовом кривицом, 

дужан је сам сносити и о свом 

трошку санирати и довести у ред. 

    

      

1. Скидање слоја хумуса дебљине цца 

50цм. Скидање вршити у широком 

откопу, са одлагањем дела ископа 

на градилишној депонији. Остатак 

одвести на депонију. Превоз се 

обрачунава посебном позицијом.  

Обрачун по м³ самониклог тла 

2.500,00 x 0,50 = 

м³ 925.00 
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2. Машински ископ у земљишту III 

категорије са планирањем дна 

ископа тачности ±2цм. Позиција 

подразумева правилан ископ са 

шкарпирањем бокова ископа и 

евентуално обезбеђивањем 

страница од обрушавања. Просечна 

дубина ископа је 30 цм уз додатна 

продубљења на месту плато за 

прање специјалних возила. 

Обрачун по м³ 

м³ 603.00 
  

      

3. Набавка, транспорт и уградња 

песка дунавца као замене 

материјала испод АБ платоа, 

објеката за прање и пражњење 

возила. Просечна дебљина замене 

материјала је дебљине д=30цм. 

Песак уграђивати уз адекватно 

збијање до постизања мин 

Мс≥25МПа. У цену укључити и 

трошкове испитивања постигнуте 

носивости и изради извештаја.  

Обрачун по м³ у збијеном стању 

1.500,00 x 0,30 = 

м³ 255.00 
  

      

4. Набавка, транспорт и уградња 

ломљеног камена гранулације 31,5-

63мм у слоју дебљине д=25цм, уз 

адекватно збијање до постизња  

мин Мс≥40МПа. У цену укључити 

и трошкове испитивања постигнуте 

носивости и изради извештаја. 

Обрачун по м³ у збијеном стању 

1.500,00 x 0,25 = 

м³ 212.50 
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5. Набавка, транспорт и уградња 

ломљеног камена гранулације 0-

31,5мм у слоју дебљине д=15цм, уз 

адекватно збијање до постизња  

мин Мс≥60МПа. У цену укључити 

и трошкове испитивања постигнуте 

носивости и изради извештаја. 

Обрачун по м³ у збијеном стању 

1.500,00 x 0,15 = 

м³ 129.00 
  

      

6. Затрпавање вишка ископа око 

платоа и насипање хумусног слоја 

са планирање и уређењем. 

Искористити хумус који је раније 

ископан и лагерован на 

градилишту. 

Обрачун по м³ у збијеном стању 

м³ 540.00 
  

      

7. Планирање зелених површина уз 

евентуално насипање пробране 

хумусиране земље из ископа. 

Обрачун по м² 

м² 1,150.00 
  

      

8. Утовар у камион и одвоз вишка 

ископа на депонију коју одреди 

Инвеститор, на удаљености до 5 

км. 

Обрачун по м³ самониклог тла 

м³ 988.00     

 
Укупно земљани радови: 

    

      

      

 
3. БЕТОНСКИ РАДОВИ 

    

      

 
Сви бетонски радови морају бити 

изведени према важећим 

прописима за бетон и армирани 

бетон, стандардима, нацртима, 

детаљима и статичком прорачуну, 

квалификованом радном снагом и 

под стручним надзором. 

Предвидјена марка бетона мора се 

одржати. Израду и уградјивање 
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бетона изводити механички 

первибраторима. За дубину сипања 

бетона већу од 1м обавезно је 

спуштање бетона левком. 

 
Пре бетонирања извршити преглед 

скеле, оплате и подупирача у 

погледу облика и стабилности, и у 

току бетонирања вршити контролу 

истих. Пре бетонирања оплату 

добро наквасити. При бетонирању 

обратити пажњу да се монтиране 

арматурне шипке не померају. 

    

 
Код арматуре водити рачуна да се у 

току рада не помера, да остане у 

пројектованом положају и да буде 

са свих страна обухваћена бетоном 

уз обезбедјење пројектованог 

заштитног слоја. Приликом 

прекида и наставка радова на 

бетонирању прекид рада вршиће се 

на оном месту и на начин који је 

прописима предвиђен. 

    

 
У случају појаве гнезда иста се не 

смеју запуњавати без одобрења 

надзорног органа. Пломбирање и 

пачокирање последица лошег рада 

се не плаћа посебно а обавезно је. 

У случају сегрегације бетонске 

масе у току транспорта, иста се пре 

уградјивања мора ручно мешати 

док се не добије једнолична маса. 

По завршеном бетонирању вршити 

заштиту и негу бетона у току 

најмање три дана, што се не плаћа 

посебно. 
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Уклањање скела и скидање оплате 

изводи се према прописима али не 

без одобрења надзорног органа. У 

цену је урачунато остављање 

шлицева за водовод и канализацију, 

грејање, итд. 

    

 
Уградњу и негу бетона вршити у 

свему према ПБАБ 87. 

    

 
Све радове на бетонирању извести 

према пројекту, статичком 

прорачуну и детаљима. Арматура 

се обрачунавају посебном ставком 

у армирачким радовима. У цену 

урачунат материјал, рад, транспорт 

и нега бетона. 

    

 
Ценом позиције обухваћена је 

потребна оплата, тј. њена израда, 

монтажа и демонтажа. 

    

 
Тесарске радове, који се односе на 

оплату за бетонске радове, извести 

према пројекту у складу са 

важећим техничким прописима за 

оплате. Грађу за оплату треба 

обезбедити од влаге. 

    

 
Оплате морају бити израђене тачно 

по мерама како је то назначено у 

цртежима за поједине елементе 

који се бетонирају, уз подупирање 

челичним и дрвеним 

подупирачима. Израђују се од 

грађе ИВ класе и морају бити 

способне да поднесу потребно 

оптерећење, да буду стабилне, 

добро укрућене и подупрте, да не 

би дошло до извијања или 

повијања у било ком правцу. 
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Све површине оплате морају бити 

хоризонталне, односно вертикалне, 

и равне, а према опису. Наставци 

појединих дасака не смеју да 

излазе из равни тако да по скидању 

видне површине конструкције 

морају бити равне и са оштрим 

ивицама. Оплате морају бити 

израђене тако да се могу лако 

демонтирати а да се конструкција 

не оштети. 

    

      

1. Набавка, транспорт и уградња 

бетона у АБ подну плочу и зидове 

АБ удубљења д=25цм (шахта) за 

смештај уређаја за пражњење 

специјалних возила. Пројектовани 

бетон је марке МБ30. Јединичном 

ценом обухватити радове на 

потребној оплати. 

Обрачун по м³ 

 6,90 x 4,40 x 0,25  = 

м³ 7.59 
  

      

2. Набавка, транспорт и уградња 

бетона у АБ линијске канале 

светлих димензија попречног 

пресека 30x35цм, дебљине дна 

д=20цм и зидова д=15цм. 

Пројектовани бетон је марке МБ30. 

Јединичном ценом обухватити и 

потребну оплату. 

Обрачун пo м³ 

м³ 4.67 
  

      

3. Набавка, транспорт и уградња 

бетона МБ30 за потребе израде 

сливника унутар удубљења за 

смештај уређаја за пражњење 

специјалних возила. АБ сливник је 

унутрашњег пречника Φ45 у 

дубине цца 80цм.   

Обрачун по комаду за сав рад и 

материјал 

ком 2.00 
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4. Машинска уградња финишером 

“СУПЕР БОJ” битуменизираног 

носећег слоја у уваљаном стању 

БНС 22сА д=7 цм 

(1.350,00 - 540)*1.05 = 

м² 850.50 
  

      

5. Машинска уградња финишером 

“СУПЕР БОJ” асфалтбетона у 

уваљаном стањуАБ 11с  д=5 

цм(1.350,00 - 540)*1.05 = 

м² 850.50     

 
Укупно бетонски радови: 

    

      

      

4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
  

      

 
Све армирачке радове извести 

према пројекту, статичком 

прорачуну и детаљима, а у складу 

са важећим техничким прописима 

за бетон и арматуру. 

    

 
Неопходно је да свака шипка 

арматуре буде правилно и тачно 

савијена и намештена према 

детаљним нацртима. Арматура 

спремна за постављање мора бити 

очишћена од рђе која се љушти, а 

такође не сме бити умашћена или 

запрљана кречом или блатом. 

    

 
Да би се спречило померање 

шипки са предвиђеног места, 

потребно их је везивати жицом на 

сваком додиру и укрштању са 

другим шипкама, а испод арматуре 

подметати парчад од дебље 

арматуре (Ø20-25 мм) на коју ће се 

ослањати арматура и омогућити да 

се испод ње избетонира заштитни 

слој бетона. 
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1. Набавка, транспорт, сечење, 

савијање и монтажа арматуре 

арматуре Б500Б, ГА 24/360 и 

МА500/560. Арматуру очистити, 

исећи, савити и уградити према 

пројекту и статичким детаљима. 

Пре бетонирања арматуру је 

потребно да прегледа и одобри 

Надзорни орган.  

Обрачун по кг уграђене арматуре 

кг 3,308.92     

 
Укупно армирачки радови: 

    

      

      

5. БРАВАРСКИ РАДОВИ 
  

      

1. Набавка, радионичка припрема и 

израда на лицу места челичне 

надстрешнице од челичних 

профила у свему према пројекту. 

Основни материјал је Ч0361 

(С355Ј). АКЗ челичне конструкције 

је 2 x основна + 2 x завршна. 

Обрачун по кг уграђеног челика 

кг 2,163.00 
  

      

2. Набавка, радионичка припрема и 

монтажа рамова и решетки на АБ 

линијске канале од челичних 

профила у свему према пројекту. 

Рамове за решетке убетонирати. 

Основни материјал је Ч0361 

(С355Ј). АКЗ је топлим 

цинковањем. 

Обрачун по кг уграђеног челика 

кг 910.58 
  

 
           
Укупно браварски радови: 

    

      

      

6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
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1. Набавка, транспорт и монтажа 

трапезастог поцинкованог 

пластифицираног лима у боји по 

избору Инвеститора, дебљине 

д=0,55мм, ТР-60 са облогом од 

геофилца.  У јединичну цену улази 

сав рад и материјал на изради 

кровног покривача. 

Обрачун по м² косине крова 

м² 56.00 
  

      

2. Набавка и уградња вертикалних и 

хоризонталних олука од 

поцинкованог пластифицираног 

лима д=0,55мм у боји по избору 

Инвеститора. Ценом обухватити 

комплетан псојни материјал и 

држаче. 

Обрачун по м  

    

 
 - хоризонтални олук - четвртасти 

РШ 40цм  

м 16.00 
  

 
 - вертикал олук 10x10цм м 11.00      
Укупно лимарски радови: 

    

      

      

7. ОСТАЛИ РАДОВИ 
  

      

1. Набавка и монтажа RoSF9 – 

ROTAMAT или одговарајућег 

уређаја за прање и сепарацију 

чврстих материјала, шљунка и 

других таложних материја које се 

налазе у канализационој мрежи. 

    

 
Технички подаци  

Капацитет сировог отпада 4 m3/h 

Перфорирана плоча бубња 

 s = 10 mm 

Висина избацивања материјала h = 

1000 mm 

Доводни прикључак на машини 

Прикључци за цистерне 

2 x DN100, STORZ спојница 

Материјал inox 304L (1.4307) 
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Маса празне машине cca 3000 kg 

Погонски мотор 

Асинкрони мотор 

Класа учинковитости IE4 

Снага P = 0-4 kW 

Номинална струја I = max. 9,2 A 

Напон U = 380-500 V 

Фреквенција f = 0-87 Hz 

Број окретаја на редуктору n = 0-37 

min-1 

Број окретаја на мотору 

 n = 2250 min-1 

Класа заштите IP65 

Заштита мотора 

Моторна склопка у електроормару 

    

 
Диструбутор воде за прање с 2 

магнетна вентила (погодно за 

технолошку воду с честицама 

мањим од 200µm), с 

прирубницомТехнички подаци 

Потрошња воде Q = 60 

m³/hПрикључак воде Прирубница 

DN80Потребан тлак p = 3 

barНоминални пречник 1 

1/2"Напон U = 24 V DCКласа 

заштитеIP 65У цену улази и 

набавка, испорука и монтажа 

спиралног транспортера за 

транспорт садржаја од уређаја до 

контејннера следећих техничких 

карактеристика: 
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- Капацитета 4,0 m3/h 

- Укупна дужина са ел.мотором  до 

6000 mm                     

- Ширина транспортера до 450  mm  

- Висина избацивања отпада од 

коте терена 1600 mm, 

- Пречника спирале 400 mm, 

дебљина спирале мин 20 mm, 

изведба са централном цеви - 

вратилом минималног пречника 

Ø90 mm, минималне дебљине зида 

цеви 10 mm 

- Сваки корак спирале је израђен од 

пуног материјала (плочевине), који 

се спајају завариањем, 

- Дуж целе зоне транспорта 

спиралног транспортера налази се 

хабајућа изменљива пластична 

облога (без челичних флахова), 

- Комплетна конструкција пужног 

транспортера, укључујући пужну 

спиралу и пратећу опрему, 

израђена је од инокс материјала 

AISI 316L, са фабричким 

бајцовањем у кадама са накнадном 

пасивизацијом.   

    

 
 

- Електро мотор снаге  до 3  kW, 

400V, 50Hz, предвиђен за рад преко 

фрекветног регулатора, IP 65,  

Класа изолације F 

- Редуктор са одговарајућим 

преносним односом до 10 o/min са 

могућношћу рада на мањим бројем 

обртаја преко фрекветног 

регулатора 

- Укупна маса цца.  2000 kg.  

 

У комплет цену урачунат и 

двогодишњи сервис и одржавање 

испоручене опреме 

 

компле

т 

1.00 
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2. Етажирање постојећих инсталација 

на парцели у складу са упутствима 

власника инсталација.Обрачун по 

комаду 

ком 4.00 
  

      

      

3. Набавка, транспорт и уградња 

металног контејнера за привремно 

лагеровање очишћеног материјала. 

Контејнери су од поцинкованог 

лима капацитета 1,1м³ са 

точковима. 

Обрачун по комаду 

ком 2.00 
  

      

4. Набавка транспорт и уграња 

ивичњака 12/18цм. Ценом 

обухватити сам рад и материјал. 

Обрачун по м 

м 53.00     

 
Укупно остали радови: 

    

      

      

      

Објекат: ПЛАТО И ОБЈЕКАТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ СПЕЦИЈАЛНИХ 

ВОЗИЛА       

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  

      

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

3. БЕТОНСКИ РАДОВИ         

4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ         

5. БРАВАРСКИ РАДОВИ         

6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ         

7. ОСТАЛИ РАДОВИ               

УКУПНО: 
 

        

      

 

Б) ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ ОПЕРАТЕРА 
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ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

    

      

 
Цене радова у предрачуну су продајне цене извођача и формирају се на основу 

просечних грађевинских норми, а оне обухватају:  
а) све потребне припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у 

целини завршен посао,  
б) све потребне издатке за извршење самих радова и то за: рад, материјал, алат, 

скеле, режију, трошкове монтаже, трошкове транспорта, издатке за доприносе 

као и све друге издатке по важећим прописима за структуру цена.  
Монтажа цевасте фасадне скеле мора бити изведена према прописима техничке 

заштите, са потребном  демонтажом, чишћењем, нафтирањем и слагањем - 

одлагањем, и неће се обрачунавати посебном позицијом радова.  
Скела се не може користити док не одобри надзорни орган. 

Ограђивање градилишта, у складу са прописима, као и остале прописане 

припремне радње на отварању градилишта које су обавезне, а нису обухваћене 

посебним позицијама припремних радова, извођач је дужан извести о свом 

трошку.   
Сви радови морају бити потпуно готови, изведени правилно по техничким 

прописима и стандардима, са квалитетним материјалом (морају задовољавати 

важеће стандарде) и квалитетном и квалификованом радном снагом и у 

потпуности према пројекту. Општи опис за све радове дат је у појединачним 

позицијама.  
За све материјале, полуфабрикате и готове делове који ће се употребити на 

овим радовима, извођач је дужан да поднесе надзорном органу узорке на 

одобрење, односно да изврши систематско испитивање и да о томе испитивању 

поднесе надзорном органу или наручиоцу меродавне доказе. Ова испитивања 

падају на терет извођача радова. Извођач не сме без одобрења употребљавати 

скупљи и луксузнији, али ни јефтинији материјал од предвиђеног.  
Материјал који не одговара техничким условима, прописима и стандардима, не 

сме се уградити, а извођач је дужан да га уклони са градилишта без икакве 

надокнаде.  
Уколико је пројектни елаборат ( пројекат ) непотпун или је нетачан, извођач 

радова је обавезан да благовремено тражи допуну истог и сва потребна 

тумачења. Евентуална неопходна рушења већ изведених делова објекта, који су 

последица непростудираног пројекта, падају на терет извођача, без права на 

накнаду трошкова и на продужење рока довршења објекта.  
Извођач је дужан да све мере из пројекта контролише на лицу места.  
Извођач је дужан да објекат преда очишћен од отпадака грађевинског 

материјала, са чистим подовима, столаријом и прозорским стаклом, да у току 

рада и све до предаје објекта одржава ред и чистоћу на градилишту. Сви ови 

радови треба да су урачунати у цене одговарајућих позиција и неће се посебно 

плаћати. 
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Извођач је дужан да чува и сачува све извршене радове до примопредаје 

објекта и у ту  сврху мора да изврши потребна обезбеђења, што је урачунато у 

јединичне цене и неће се посебно плаћати.  
Извођач је дужан да обезбеди хигијенско техничке заштитне мере на 

градилишту по постојећим прописима, што је урачунато у јединичне цене и 

неће се посебно плаћати.  
Обрачун извршених радова извршиће се на основу уговора и мера унетих у 

грађевинску књигу и потврђених од стране надзорног органа. Уколико извођач 

без сагласности приликом извођења радова одступи од димензија предвиђених 

пројектом, све последице у вези с овим падају на терет извођача.  
Штета коју непажњом и неправилностима у раду проузрокује извођач над 

суседним објектима, пада на терет извођача.  
Све мере за столарију и браварију потребно је узети на лицу места.       

 
Опис позиције јед. 

мере 

количи

на 

јед. 

цена 

укупно 

      

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
  

      

 
Пре почетка извођења земљаних 

радова неопходно је да извођач и 

инвеститор заједнички изведу 

снимање висинских кота терена у свим 

правцима, у квадратима на сваких 3-5 

метара, зависно од рељефа и 

конфигурације терена. Податке о 

снимљеним висинским котама 

обавезно уносити у грађевинску књигу 

из које ће се извршити обрачун копања 

земље. 

    

1. Геодетско исколчавање објекта за 

смештај оператера уз осигурање 

тачака и израду евентуалне наносне 

скеле. Укупна површина која се 

исколчава је цца 16м². 

Обрачун паушално  

пауш. 1.00 
  

      

2. Уклањање постојећег растиња, сечење 

траве, вађење евентуалних пањева, 

сечење жбуња и уклањање постојеће 

ограде 

Позицијом обухватити утовар и одвоз 

на депонију. 

м² 16.00     
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Обрачун по м² 

 
Укупно припремни радови: 

    

      

      

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
  

      

 
Ручна и машинска копања морају бити 

потпуно правилна и хоризонтална, 

према детаљима и котама у 

плановима. Сопственом грешком 

дубље ископане делове извођач је 

дужан, о свом трошку и сопственим 

материјалом, запунити набијеним 

бетоном МБ20. 

    

 
Бетонирање темеља не сме да почне 

пре него што представник инвеститора 

прегледа и прими ископане траке, или 

стопе, и унесе у грађевинску књигу 

потребне обрачунске податке. 

    

 
Извођач је дужан да обавести орган 

који је издао одобрење за градњу, као и 

општинску управу на чијој територији 

се гради објекат, о завршетку израде 

темеља. Извођач радова је дужан да уз 

обавештење приложи геодетски 

снимак изграђених темеља, у складу 

са прописима којима је уређено 

извођење геодетских радова. 

    

 
вентуално подупирање терена и 

црпљење атмосферске или подземне 

воде дужан је извођач извршити о 

свом трошку. Сваку штету коју би 

извођач изазвао својим нестручним 

или несолидним радом, 

неподупирањем угрожених делова, 

или из ма каквог узрока произведеног 

његовом кривицом, дужан је сам 

сносити и о свом трошку санирати и 
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довести у ред. 

      

1. Скидање слоја хумуса дебљине цца 

50цм. Скидање вршити у широком 

откопу, са одлагањем дела ископа на 

градилишној депонији. Остатак 

одвести на депонију. Превоз се 

обрачунава посебном позицијом.  

Обрачун по м³ самониклог тла 

5,50 x 5,50 x 0,50 = 

м³ 15.13 
  

      

2. Машински ископ у земљишту III 

категорије са планирањем дна ископа 

тачности ±2цм. Позиција подразумева 

правилан ископ са шкарпирањем 

бокова ископа и евентуално 

обезбеђивањем страница од 

обрушавања. Просечна дубина ископа 

је 30 цм уз додатна продубљења на 

месту плато за прање специјалних 

возила.Обрачун по м³ 

м³ 9.08 
  

      

3. Набавка, транспорт и уградња песка 

дунавца као замене материјала испод 

објекта и затрпавање око објекта. 

Просечна дебљина замене материјала 

је дебљине д=30-35цм. Песак 

уграђивати уз адекватно збијање до 

постизања мин Мс≥25МПа. У цену 

укључити и трошкове испитивања 

постигнуте носивости и изради 

извештаја.  

Обрачун по м³ у збијеном стању 

5,50 x 5,50 x 0,30 = 

м³ 9.08 
  

      



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

55/131 

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

ј.н.в.в.- бр. 45/18-С отворени поступак  

  

4. Набавка, транспорт и уградња 

природног шљунка д=20цм испод 

темеља и д=15цм испод подне плоче и 

тротоара, уз адекватно збијање до 

постизања  минМс≥30МПа. У цену 

укључити и трошкове испитивања 

постигнуте носивости и изради 

извештаја. 

Обрачун по м³ у збијеном стању 

м³ 7.00 
  

      

5. Насипање хумусног слоја са 

планирање и уређењем око објекта. 

Искористити хумус који је раније 

ископан и лагерован на градилишту. 

Обрачун по м³ у збијеном стању 

м³ 7.20 
  

      

6. Утовар у камион и одвоз вишка ископа 

на депонију коју одреди Инвеститор, 

на удаљености до 5 км. 

Обрачун по м³ самониклог тла 

м³ 17.01     

 
Укупно земљани радови: 

    

      

      

 
3. БЕТОНСКИ РАДОВИ 

    

      

 
Сви бетонски радови морају бити 

изведени према важећим прописима за 

бетон и армирани бетон, стандардима, 

нацртима, детаљима и статичком 

прорачуну, квалификованом радном 

снагом и под стручним надзором. 

Предвидјена марка бетона мора се 

одржати. Израду и уградјивање бетона 

изводити механички первибраторима. 

За дубину сипања бетона већу од 1м 

обавезно је спуштање бетона левком. 

    

 
Пре бетонирања извршити преглед 

скеле, оплате и подупирача у погледу 

облика и стабилности, и у току 

бетонирања вршити контролу истих. 

Пре бетонирања оплату добро 

наквасити. При бетонирању обратити 

пажњу да се монтиране арматурне 
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шипке не померају. 

 
Код арматуре водити рачуна да се у 

току рада не помера, да остане у 

пројектованом положају и да буде са 

свих страна обухваћена бетоном уз 

обезбедјење пројектованог заштитног 

слоја. Приликом прекида и наставка 

радова на бетонирању прекид рада 

вршиће се на оном месту и на начин 

који је прописима предвиђен. 

    

 
У случају појаве гнезда иста се не 

смеју запуњавати без одобрења 

надзорног органа. Пломбирање и 

пачокирање последица лошег рада се 

не плаћа посебно а обавезно је. У 

случају сегрегације бетонске масе у 

току транспорта, иста се пре 

уградјивања мора ручно мешати док 

се не добије једнолична маса. По 

завршеном бетонирању вршити 

заштиту и негу бетона у току најмање 

три дана, што се не плаћа посебно. 

    

 
Уклањање скела и скидање оплате 

изводи се према прописима али не без 

одобрења надзорног органа. У цену је 

урачунато остављање шлицева за 

водовод и канализацију, грејање, итд. 

    

 
Уградњу и негу бетона вршити у свему 

према ПБАБ 87. 

    

 
Све радове на бетонирању извести 

према пројекту, статичком прорачуну и 

детаљима. Арматура се обрачунавају 

посебном ставком у армирачким 

радовима. У цену урачунат материјал, 

рад, транспорт и нега бетона. 

    

 
Ценом позиције обухваћена је 

потребна оплата, тј. њена израда, 

монтажа и демонтажа. 

    



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

57/131 

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

ј.н.в.в.- бр. 45/18-С отворени поступак  

  

 
Тесарске радове, који се односе на 

оплату за бетонске радове, извести 

према пројекту у складу са важећим 

техничким прописима за оплате. Грађу 

за оплату треба обезбедити од влаге. 

    

 
Оплате морају бити израђене тачно по 

мерама како је то назначено у 

цртежима за поједине елементе који се 

бетонирају, уз подупирање челичним и 

дрвеним подупирачима. Израђују се од 

грађе ИВ класе и морају бити 

способне да поднесу потребно 

оптерећење, да буду стабилне, добро 

укрућене и подупрте, да не би дошло 

до извијања или повијања у било ком 

правцу. 

    

 
Све површине оплате морају бити 

хоризонталне, односно вертикалне, и 

равне, а према опису. Наставци 

појединих дасака не смеју да излазе из 

равни тако да по скидању видне 

површине конструкције морају бити 

равне и са оштрим ивицама. Оплате 

морају бити израђене тако да се могу 

лако демонтирати а да се конструкција 

не оштети. 

    

      

1. Набавка, транспорт и уградња 

подложног бетона МБ20 дебљине 

д=5цм испод темељних трака. 

Обрачун по м³ 

м³ 0.44 
  

      

2. Набавка, транспорт и уградња бетона 

МБ30 у АБ темељне траке попречног 

пресека стопе 40x35цм и врата 

20x50цм. Јединичном ценом 

обухватити радове на потребној 

оплати. 

Обрачун по м³ 

м³ 3.55 
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3. Набавка, транспорт и уградња бетона 

МБ30 у АБ подну плочу објекта 

дебљине д=10цм. Јединичном ценом 

обухватити радове на потребној 

оплати. 

Обрачун по м³ 

м³ 1.52 
  

      

4. Набавка, транспорт и уградња бетона 

МБ 30 у АБ хоризонталне и 

вертикалне серклаже, надвратне и 

надпрозорне греде. Греде су попречног 

пресека 20x20цм. Јединичном ценом 

обухватити радове на потребној 

оплати. 

Обрачун по м³ 

м³ 1.36 
  

      

5. Израда полумонтажне таванице, типа 

"Ферт", дебљине 16+4 цм, у свему 

према пројекту. Ослонце ребара 

изравнати цементним малтером. Свако 

ребро мора бити наслоњено минимум 

5 цм на ослонац и арматура 

препуштена још 10 цм. Поставити 

ребро за укрућење, за распоне веће од 

3м. Плочу армирати додатно са 

мрежом Q-131. Пре бетонирања 

извршити прање ослонаца. Бетонирати 

бетоном марке МБ 30. У цену улази 

бочна оплата и фетне-носачи са 

подупирачима. Оплата мора остати 

најмање 14 дана. АБ хоризонтални 

серклажи ферт таванице се посебно 

обрачунавају. 

Обрачун по м² таванице 

м² 12.25 
  

      

6 Набавка, транспорт и уградња бетона 

МБ 30 у АБ тротоар око објекта и 

прилазну стазу ширине 100цм. АБ 

тротоар извести у паду да одводи воду 

од објекта. Дебљина тротоара је 12цм, 

армиран мрежом Q-131.  Јединичном 

ценом обухватити радове на потребној 

оплати и арматури. 

 м² 27.60     
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Обрачун по м² 

 
Укупно бетонски радови: 

    

      

      

4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
  

      

 
Све армирачке радове извести према 

пројекту, статичком прорачуну и 

детаљима, а у складу са важећим 

техничким прописима за бетон и 

арматуру. 

    

 
Неопходно је да свака шипка арматуре 

буде правилно и тачно савијена и 

намештена према детаљним нацртима. 

Арматура спремна за постављање 

мора бити очишћена од рђе која се 

љушти, а такође не сме бити умашћена 

или запрљана кречом или блатом. 

    

 
Да би се спречило померање шипки са 

предвиђеног места, потребно их је 

везивати жицом на сваком додиру и 

укрштању са другим шипкама, а испод 

арматуре подметати парчад од дебље 

арматуре (Ø20-25 мм) на коју ће се 

ослањати арматура и омогућити да се 

испод ње избетонира заштитни слој 

бетона. 

    

1. Набавка, транспорт, сечење, савијање 

и монтажа арматуре арматуре Б500Б, 

ГА 24/360 и МА500/560. Арматуру 

очистити, исећи, савити и уградити 

према пројекту и статичким детаљима. 

Пре бетонирања арматуру је потребно 

да прегледа и одобри Надзорни орган. 

Обрачун по кг уграђене арматуре 

кг 669.18     

 
Укупно армирачки радови: 
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5. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
  

      

 
Све зидарске радове извести 

првокласним материјалима и 

квалификованом радном снагом. 

Опека мора бити предвиђене марке, 

оштрог звука, добро печена и без 

креча и шалитре, а песак речни без 

органских примеса и муља. Креч мора 

бити добро печен, правилно угашен и 

одлежан. 

Зидање опеком вршити према 

плановима и статичком прорачуну, и 

мора бити чисто у правилним и 

хоризонталним редовима и правилној 

вези, без ситних парчади мањих од 1/4 

опеке, са потпуно испуњеним свим 

спојницама житким малтером. Зидне 

површине и ивице морају бити равне, 

глатке, оштре  и вертикалне под 

виском. Опеку за време зидања добро 

квасити водом. Малтер за зидање мора 

бити одговарајућег састава и марке. 

Сувишни малтер, док је још свеж, 

мора бити окресан мистријом. Фуге на 

фасади морају бити увучене и уредно 

изведене. 

За преградне зидове од 1/2 опеке 

испустити шморц из зида у сваком 4. 

реду за 1/2 опеке. 

Зидање свих димњачких и 

вентилационих канала и жљебова за 

инсталације у зидовима извести према 

пројектној документацији и статичком 

прорачуну. 
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Малтерисање изводити у два слоја - 

грубо и фино. Други слој, фино 

малтерисање, изводити  тек када се 

први слој добро осуши. Зид се прво 

мало овлажи и набацује се просејани 

малтер који се равна великом 

глачалицом. Када се фини слој 

малтера мало стврдне, завршно 

глачање вршити пердашком (малом 

глачалицом) уз повремено квашење, и 

тако све док површина не постане 

сасвим равна. 

Малтерисане површине које ће касније 

бити обложене керамиком морају бити 

потпуно равне и изведене 

хоризонтално, односно вертикално, и 

доведене на коте које обезбеђују 

израду подлоге и уградњу керамике 

према мерама дефинисаним 

пројектом. 

Приликом малтерисања пресеци двеју 

равни (сучељавања зидова, ивице и 

сл.) морају бити изведени под углом 

од 90  или под углом који се тражи 

пројектом. 

    

 
Малтерисање - пре почетка 

малтерисања опеке на зидовима 

морају бити чисте а фуге удубљене 

како би малтер боље прионуо уз зид. 

Бетонске површине пре малтерисања 

морају бити добро очишћене и 

напрскане ретким цементним млеком. 

Приликом малтерисања зидова од 

бетона, зидове претходно добро 

очистити, из спојница избацити 

непотребан вишак малтера, па целу 

површину добро испрскати ретким 

цементним млеком. 

    

1. Набавка материјала, транспорт и 

зидање зида д=20цм гитер блоком 

25x19x19цм у продужном малтеру. 

Јединичном ценом обухвати и 

монтажу и демонтажу скеле. 

Обрачун по м² 

м² 36.72 
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2. Набавка материјала, транспорт и 

зидање преградних зидова пуном 

опеком д=12цм у продужном малтеру.  

Обрачун по м² 

м² 11.72 
  

      

3. Набацивање цементног шприца преко 

зидних површина и плафона, 

цементним млеком са додатком 

оштрог просејаног речног песка у 

размери 1:1. Пре шприцања зидне 

површине поквасити. Нанети слој 

дебљине 3-4 мм не сме испунити 

спојнице. Малтерисање унутрашњих 

зидова и плафона, продужним 

цементним малтером 1:3:9, у два слоја 

укупне дебљине до д=2цм, са финим 

пердашењем. 

Обрачун по м² без одбијања отвора у 

складу са грађевиснким нормама 

м² 85.33 
  

      

4. Израда подне цементне кошуљице 

дебљине д=5цм. Подлогу пре 

наношења кошуљице очистити и 

опрати. Кошуљицу справити од I 

фракције 0-4мм размере 1:3. 

Кошуљицу армирати рабиц плетивом 

постављеним у средини слоја. Горњу 

површину кошулице равно 

испердашити и неговати док не 

очврсне.  

Обрачун по м² 

м² 12.25 
  

      

5. Израда цементне кошуљице као 

заштите слојева плафона, дебљине 

д=4цм. Кошуљицу справити од I 

фракције 0-4мм размере 1:3. 

Кошуљицу армирати рабиц плетивом 

постављеним у средини слоја. Горњу 

површину кошулице равно 

испердашити и неговати док не 

очврсне.  

Обрачун по м² 

м² 12.25     
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Укупно зидарски радови: 

    

      

      

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
  

      

1. Израда хидроизолације пода објекта и 

дела зида у мокром чвору. Изолацију 

радити преко потпуно суве и чисте 

подлоге. Хладни премаз битулит "А" 

нанети четком или прскањем, на 

температури вишој од 10 степени. 

Варење битуменских трака извести 

загревањем траке пламеником са 

отвореним пламеном, размекшавањем 

битуменске масе површине која се 

лепи и слепљивањем сопственом 

масом за подлогу. Траку залепити 

целом површином, са преклопима 10 

цм, посебну пажњу посветити варењу 

спојева.Хидроизолацију извести од 

следећих слојева: - хладан премаз 

битулитом "А" - Кондор 4, варен за 

подлогуНа местима продора арматуре 

кроз плочу за анкере стубова 

хидроизолацију радити у виду премаза 

на бази цемента.  Обрачун по м² 

м² 17.61 
  

      

2. Набавка и постављање једног слоја 

паропропусне-водонепропусне фолије 

преко слоја стиродура на поду и 

плафонском делу. Фолију поставити са 

преклопима од 30 цм.  

Обрачун по м² постављене површине 

м² 30.42 
  

      

3. Набавка, транспорт и монтажа 

стиродура дебљине д=5цм на поду и 

таваници. 

Обрачун по м² 

м² 30.42     

 
Укупно изолатерски радови: 

    

      

      

7. ТЕСАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
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1. Набавка дрвене грађе, израда и 

монтажа простог дрвене кровне 

конструкције на четири воде са 

нагибом од 30º, у свему према 

пројекту. Позиција подразумева израду 

дрвене конструкције крова од греда 

(рогова и венчаница) 10/12цм и 

следећих слојева: 

- глинени цреп са жљебовима 

- летва 3x5цм 

- контра летва 5x3цм 

- тер хартија или слично 

- ОСБ плоча д=18мм 

Обрачун по м² хоризонталне 

пројекције крова 

м² 25.00     

 
Укупно тесарски и покривачки радови: 

    

      

      

8. БРАВАРСКИ РАДОВИ 
  

      

1. Набавка, транспорт и монтажа 

прозора: - једнокрилни или двокрилни 

(у складу са шемом браварије) 

алуминијумски прозор са 

термопрекидом - конструкција од 

пластифицираног алуминијума у боји 

по избору Инвеститора- двоструко 

термопан стакло д=4+12+4 пуњено 

аргоном- отварање око доње 

хоризонталне оце на вентус и око 

једне вертикалне осе. Отварање 

помоћу ручице.- прозор опремити 

свим потребним оковом, шаркама, 

дихтунзима, одбојницима, 

лајснама.Обрачун по комаду 

    

 
 - једнокрилни прозор 60/60цм ком 2.00 

  

 
 - двокрилни прозор 150/130цм ком 1.00 

  

 
 - двокрилни прозор 110/130цм ком 1.00 
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2. Набавка, транспорт и монтажа врата у 

свему према шемама браварије:  

- једнокрилна алуминијумска пуна 

врата са термопрекидом, димензија 

100/210цм 

- конструкција од пластифицираног 

алуминијума у боји по избору 

Инвеститора 

- Отварање помоћу цилиндар браве. 

- врата опремити свим потребним 

оковом, шаркама, дихтунзима, 

одбојницима, лајснама. 

Обрачун по комаду 

ком 1.00 
  

      

3. Набавка, транспорт и монтажа врата у 

свему према шемама браварије:  

- једнокрилна алуминијумска пуна 

врата са хладним профилом, 

димензија 80/210цм 

- конструкција од пластифицираног 

алуминијума у боји по избору 

Инвеститора 

- Отварање помоћу цилиндар браве. 

- врата опремити свим потребним 

оковом, шаркама, дихтунзима, 

одбојницима, лајснама. 

Обрачун по комаду 

ком 2.00     

 
Укупно браварски радови: 

    

      

      

9. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
  

      

1. Набавка, транспорт и монтажа опшава 

испод стрехе и прозорских солбанака 

од поцинкованог пластифицираног 

лима д=0,55мм у боји по избору 

Инвеститора.  У јединичну цену улази 

сав рад и материјал на изради кровног 

покривача. 

Обрачун по м² са подконструкцијом 

м² 19.74 
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2. Набавка и уградња вертикалних и 

хоризонталних олука од поцинкованог 

пластифицираног лима д=0,55мм у 

боји по избору Инвеститора. Ценом 

обухватити комплетан псојни 

материјал и држаче. 

Обрачун по м  

    

 
 - хоризонтални олук - четвртасти РШ 

40цм  

м 21.20 
  

 
 - вертикал олук 10x10цм м 8.00     

 
Укупно лимарски радови: 

    

      

      

10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
  

      

 
Зидне и подне керамичке плочице 

морају бити одговарајућег квалитета. 

Фуге морају бити правилне и истих 

дебљина. Фуге запуњавати масом за 

фуговање. 

Приликом облагања керамичких 

подних површина, формирати 

потребне падове према сливницима, 

на местима где су ови предвиђени. 

Све обложене површине морају бити 

изведене потпуно равно - без таласа, 

испупчења и удубљења са уједначеним 

спојницама чија је минимална ширина 

прилагођена димензијама плочица 

због дилатационих захтева.  

Подлога на коју се лепе плочице мора 

бити равна, глатка, чврста и чиста. 

Слој лепка који се наноси на плочице 

мора бити такве дебљине да се у њега 

потпуно утопе неравнине на полеђини 

плочице, тако да лепак испуњава 

простор између плочице и подлоге 

целом површином плочице. 

Приликом припреме лепка строго се 

придржавати упутства за рад које 

обезбеђује испоручилац. Све 

керамиком обложене површине 

предати чисте и опране. 
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1. Облагање зидних површина мокрог 

чвора и чајне кухиње зидном 

керамиком домаће производње, прве 

класе, димензија 30/30цм, на отворену 

спојницу, у лепку за керамичарске 

радове. Висина која се облаже је до 

парапета или цца 150цм од коте пода. 

Ценом позиције обухватити фуговање 

спојница масом за фуговање и обрада 

отвора. Боја плочица у тону по избору 

Инвеститора. 

Обрачун по м² 

м² 13.17 
  

      

2. Облагање подова објекта подном 

керамиком у лепку, домаће 

производње, прве класе, димензија 

30/30цм, на отворену спојницу. Ценом 

позиције обухватити фуговање 

спојница масом за фуговање. Боја 

плочица у тону по избору 

Инвеститора. Предвиђено је да се 

зидна керамика постави у висини 

парапета, цца 150цм од пода) у 

просторијама мокрог чвора и чајне 

кухиње. 

Обрачун по м² 

м² 12.25 
  

      

3. Израда сокле висине 12цм, у 

просторији где борави оператер, од 

зидних керамичких плочица домаће 

производње, прве класе, димензија 

30/30цм, на отворену спојницу, у 

лепку за керамичарске радове. Ценом 

позиције обухватити фуговање 

спојница масом за фуговање. Боја 

плочица у тону по избору 

Инвеститора. 

Обрачун по м 

м 10.40     

 
Укупно керамичарски радови: 

    

      

      

11. МОЛЕРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
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1. Бојење унутарњих зидних и 

плафонских површина дисперзијом у 

тону према избору Инвеститора. 

Бојење извести у два слоја са 

претходном припремом зидова и 

плафона глетовањем у две руке. 

Обрачун по м² без одбијања отвора у 

скалду са грађевинским нормама 

    

 
 - бојење зидова м² 59.91 

  

 
 -бојење плафона м² 12.25 

  

      

2. Набавка материјала, транспорт и 

израда демит фасаде од тврдог 

стиропора или стиродура д=5цм. 

Наношење лепка у два слоја са 

утапањем ПВЦ мрежице. Наношење 

завршног слоја фасаде у тону по 

избору Инвеститора. Јединичном 

ценом обухвати и монтажу и 

демонтажу скеле. 

Обрачун по м² фасаде  без одбијања 

отвора у скалду са грађевинским 

нормама 

м² 51.20     

 
Укупно молерски и фасадерски 

радови: 

    

      

      

      

Објекат: ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ ОПЕРАТЕРА 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  

      

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

3. БЕТОНСКИ РАДОВИ         

4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ         

5. ЗИДАРСКИ РАДОВИ         

6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ         

7. ТЕСАРСКИ И ПОКРИВАЧКИ         

8. БРАВАРСКИ РАДОВИ         

9. ЛИМАРСКИ РАДОВИ         

10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ         
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11. МОЛЕРСКИ И ФАСАДЕРСКИ 

РАДОВИ 

        

      

УКУПНО: 
 

        

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - АРХИТЕКТОНСКИ И КОНСТРУКТИВНИ ДЕО       

А) ПЛАТО ЗА ПРАЊЕ ВОЗИЛА И ОБЈЕКАТ ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА 

  

Б) ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ ОПЕРАТЕРА 
  

В) ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА     
 

Укупно (А+Б+B) без ПДВ-а = 
  

      

      

      

ПРЕДМЕР РАДОВА - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
ИНВЕСТИТОР: ЈКП "ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА", Масарикова 

бр.17, Нови Сад 

    

 
ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА:  Кат.парцела 

1664/1, КО Нови Сад III 

    

      

  ОБЈЕКАТ: ПЕРИОНИЦA ВОЗИЛА 

СЕКТОРА „КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

        

 

Позиц

ија 

О П И С Једин

ицa  

мере 

Колич

ина 

Јединич

на цена 

(дин) 

Укупно  

(дин) 

      

 
А) СПОЉНА МРЕЖА 

    

I  ВОДОВОД         

            

  1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ               

1.1. Обележавање трасе водовода.                                                                    
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Геодетско обележавање трасе водовода 

на терену пре почетка радова   са 

исколчавањем исте успостављањем 

реперних тачака и сталном висинском 

контролом кота. Рекогносцирање и 

маркирање места укрштања трасе са 

осталим подземним инсталацијама. 

Све инсталације (струја, водовод, 

канализација, ТТ, гасовод, топловод и 

сви њихови кућни прикључци) 

посебно обележити и сигнализирати.   

    

 
Обрачун по м обележеног  цевовода 

    

 
Основни цевовод  уличне мреже  м' 198.85 

  

      

1.2. Снимање изведеног објекта водовода.          
Снимање изведеног објекта са 

уношењем у КАТ-КОМ које врши 

овлашћена установа за ову врсту 

радова. Поред геодетског снимања 

извршити снимање и направити 

катастар подземних инсталација који 

треба да садржи све инсталације и 

објекте који се налазе на траси 

водовода. По завршетку радова 

Извођач је обавезан да Инвеститору 

достави потврду о извршеном 

геодетском снимању изведеног 

објекта, издату од стране овлашћене 

установе.   

    

 
Обрачун по м снимљеног цевовода 

    

 
Основни цевовод  уличне мреже  м' 198.85 

  

      

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   УКУПНО 1:       
      

  2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ               

2.1. Шлицовање места са постојећим 

инсталацијама 
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Пре почетка радова извршити 

шлицовање (откопавање) постојећих 

инсталација. Локацију шлицева 

одредити након детаљног упознавања 

са изводом из КАТ-КОМ-а. Податке 

добијене шлицовањем (положај и 

дубина цеви), упоредити са подацима 

из КАТ-КОМ-а и положајем трасе 

цевовода дате пројектом. Ако су 

одступања већа и представљају 

проблем приликом извођења, Извођач 

радова ће обавестити Инвеститора, 

Надзорног органа и Пројектанта, који 

ће дати одговарајуће решење.Обрачун 

се врши по комаду ископаног "шлица" 

за сав рад и материјал. Дужина шлица 

1.5 м, ширина 0.6 м, дубина 1.5 м. 

    

  
ком 4.00 

  

      

 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО 2:             

  3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ               

3.1. Машински ископ ровова         
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Извршити машински ископ рова (80% 

укупног ископа) са одлагањем 

материјала, на једну страну, на 

минималном одстојању 1,0 m од ивице 

рова или са директним утоваром у 

превозно средство, ради одвоза на 

депонију. Машински ископ вршити 

према подацима из подужног и 

попречног пресека рова до дубине 0,2 

m од пројектоваог дна рова. Ров је 

ширине 0,8 м и дубине према 

пројектном решењу. На деловима 

трасе где цевовод пролази кроз 

обрадиве површине извршити скидање 

хумуса пројектоване дебљине и 

засебно депоновати ради каснијег 

враћања, након затрпавања рова. 

Ископ рова вршити са вертикалним 

странама које се морају осигурати од 

обрушавања. Сва откопавања морају 

бити извршена тачно до пројектоване 

дубине, а коте ископа провериће се и 

примити писмено, преко грађевинског 

дневника уписом Надзорног органа. 

Погрешан откоп, Извођачу се не 

признаје, а прекоп се мора попунити 

шљунком и добро набити, или у 

извесним  случајевима, о чему 

одлучује Надзорни орган, набијеним  

бетоном  минимум  МB 10, све о 

трошку Извођача. Ако се при ископу 

наиђе на непознате подземне 

грађевине и водове или је састав тла 

другачији него што се очекивало, 

Извођач мора одмах спровести мере 

осигурања и обавестити Инвеститора, 

односно  Пројектанта, како би се 

утврдило упутство за даљи начин 

рада. 
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 При изради ископа треба спровести 

све мере сигурности на раду, а у 

случају временских непогода 

обезбедити извршене радове од 

могућег оштећења. Количине 

машинског ископа утврђују се 

мерењем извршеног ископа тла у 

сраслом стању или по изменама које 

одобрава надзорни орган.  

Обрачун се врши по m3 ископаног 

материјала.  

    

 
Основни цевовод уличне мреже  м3 180.93 

  

      

3.2. Ручни ископ ровова          
Извршити ручни ископ рова  (25% 

укупног ископа) са одбацивањем 

материјала ван рова и то: - 0,2 m изнад 

пројектоване коте дна рова;        - на 

местима укрштања са постојећим 

инсталацијама;- на делу трасе која се 

посебно одреди пројектом, а због 

немогућности машинског рада.        

Ручни ископ вршити према подацима 

из уздужног профила. Ширина рова је 

1.2м, а дубина рова је утврђена 

пројектом. Ископ вршити са 

вертикалним странама, које се морају 

осигурати од обрушавања. Сва 

откопавања морају бити извршена 

тачно до висина предвиђених 

пројектом, а коте ископа провериће се 

и примити писмено, преко 

грађевинског дневника, уписом 

Надзорног органа. На укрштању са 

постојећим инсталацијама, ископ 

изводити уз обавезно присуство 

надлежног лица у чијем власништву је 

наведена инсталација. Ручни ископ се 

обавља обавезно под заштитом 

подграде. Количине ископа, утврђују 

се мерењем извршеног ископа тла у 

сраслом стању или по изменама које 

одобрава Надзорни орган.          
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Обрачун се врши по m3 ископаног 

материјала, за сав рад и материјал. 

    

 
Основни цевовод уличне мреже  м3 45.23 

  

      

3.2.Б Ручни ископ рова за полагање 

хидраната, према исказу количина 

радова. 

        

 
Додатни ручни ископ се врши  до 

пројектоване коте дна рова са 

директним утоваром ископаног 

материјала у возило.   Обрачун се 

врши по м3 ископаног материјала у 

збијеном стању. 

    

 
Br=1,2/0,6m м3 3.60 

  

      

3.3. Планирање и набијање дна рова           
Планирање дна рова врши се ручно, са 

максималним одступањем до 1 cm, 

према пројектованим котама и 

нагибима са одбацивањем вишка 

материјала ван рова. Рад на планирању 

обавља се под заштитом подграде. 

Након планирања дна рова врши се 

набијање подтла, механичким 

средствима до потребне збијености. 

Постигнута збијеност мора да износи 

минимално 15 МPа. У случају да се, на 

појединим местима, не може постићи 

захтевана збијеност, набијање је 

потребно наставити, уз додавање 

песковито-шљунковитог материјала, 

док се не оствари захтевана збијеност. 

Обрачун се врши по m2 испланираног 

и набијеног дна рова. 

    

 
Основни цевовод уличне мреже  м2 152.70 

  

      

3.4. Израда постељице од песка                                                                        
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Разастирање и планирање песка за 

постељицу према пројектованим 

котама и нагибима, са максималним 

одступањем до 1 cm. Дебљина слоја је 

d=0.1м. Ценом позиције обухваћена је 

набавка песка (fco утовар), транспорт, 

развожење дуж рова, убацивање у ров, 

планирање и набијање, у свему према 

прописима за ту врсту посла. По 

извршеном планирању и набијању 

постељице извршити испитивање 

носивости. Збијеност постељице треба 

да износи минимално 95 % од 

максималне лабораторијске збијености 

по стандардном "Проктор"-овом 

поступку. Збијеност постељице треба 

да износи минимално 95 % од 

максималне лабораторијске збијености 

по стандардном Прокторовом 

поступку. Уколико се испитивање 

врши преко модула стишљивости онда 

носивост постељице треба да износи 

Мs > 15 MN/m2. Обрачун се врши по 

m3 израђене постељице, за сав рад и 

материјал. 

    

 
Основни цевовод уличне мреже  м3 15.27 

  

      

3.5. Затрпавање рова песком         
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Затрпавање рова песком се врши до 

доње ивице постељице постојеће 

коловозне конструкције, друге јавне 

површине намењене за саобраћај 

возила и пешака или до коте 

дефинисане пројектом. Насипање рова 

вршити песком у слојевима од 20 - 30 

cm уз истовремено набијање и 

квашење. По извршеном затрпавању 

рова, извршити испитивање 

збијености и доставити атесте 

збијености Надзорном органу.  

Испод градских саобраћајница 

збијеност испуне рова треба да износи 

100 % од максималне лабораторијске 

збијености по стандардном 

Прокторовом поступку (сходно SRPS 

U.B1.046:1969). Уколико се 

испитивање врши преко модула 

стишљивости SRPS U.B1.046:1969, 

онда носивост уграђеног песка у рову 

на коти постељице испод градских 

саобраћајница треба да износи Мs = 

25 MN/m2. 

Испод пешачких и бициклистичких 

стаза, паркинга за путничка возила и 

спортско-рекреационих објеката 

захтевана збијеност по стандардном 

Прокторовом поступку у завршном 

слоју од 30 cm треба да износи 98 % 

од максималне лабораторијске 

збијености SRPS U.B1.016:1992, а да 

је Мs = 20 MN/m2. 

Обрачун се врши по m3 готовог посла 

за сав материјал и рад. 

 

    

 
Основни цевовод уличне мреже  м3 83.78 

  

      

3.6. Затрпавање рова шљунком око 

хидраната. 
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Затрпавање рова шљунком до коте 

дефинисане пројектом. Затрпавање се 

врши у слојевима од 20-30 цм  са 

набијањем. Ценом је обухваћена 

набавка, транспорт, развожење дуж 

рова, убацивање у ров, планирање и 

набијање.  

Обрачун је по м3 затрпаног рова у 

сабијеном стању.   

    

      

 
1.5*1.5*1.85 по комаду м3 20.81 

  

3.7. Затрпавање рова земљом.          
Затрпавање рова земљом до постојећег 

терена (до коте дефинисане пројектом) 

. Затрпавање се врши у слоју од 30 цм  

уз банкину пута или на деоницама које 

су у зеленом појасу од терене до 30 цм 

изнад цеви.  

Затрпавање отпочети након провере 

квалитета монтаже  цевовода, односно 

након геодетског снимања монтираног 

цевовода. Према условима извођења 

затрпавање вршити уситњеном 

земљом из ископа, у слојевима по 50 

цм, уз механичко сабијање.  Материјал 

из ископа који служи за затрпавање 

рова не  сме да садржи крупне комаде 

тврде земље, камење,  лишће, корење 

и друге крупније комаде 

Обрачун је по м3 затрпаног рова у 

сабијеном стању.   

    

  
м3 148.97 

  

      

3.8. Транспорт вишка земље из ископа 

(мреже и кућних прикључака) 
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Извршити утовар, транспорт, истовар 

и разастирање вишка земље из ископа 

на градску депонију или другу 

депонију чију локацију одређује 

Инвеститор . Количине за обрачун 

врше се мерењем стварно извршеног 

транспортованог материјала у 

растреситом стању (коефицијент 

растреситости к = 1,20). 

Обрачун изведених радова врши се по 

m3 транспортованог материјала. 

    

  
м3 92.63 

  

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  УКУПНО 3:       

            

  4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ         

4.1. Разупирање рова металнoм подградом          
Ископани ров осигурати обострано 

вертикалном металном подградом која 

је доњим крајем укљештена у 

самоникло тло. Средњи и горњи део 

двостране металне подграде осигурати 

хоризонталним подужним и 

попречним разупирачима. 

Не сме се оставити неосигуран ископ 

рова преко празника,  преко ноћи, и за 

време одмора у току радног времена. 

Кад отпочне затрпавање рова, 

осигурање одстрањивати  постепено, 

водећи при томе рачуна о сигурности 

оплате  која  још остаје у употреби. 

Свакодневно пре почетка рада 

прегледати оплату и одмах одстранити 

евентуалне недостатке а рад наставити 

само по одобрењу Надзорног органа 

пошто су одстрањени недостаци и 

оплата поново учвршћена.    

    

 
Обрачун се врши по m2 подграђених 

површина, за сав рад и материјал. 

м2 510.96 
  

ТЕСАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО 4:             

  5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ               
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5.1. Набавка и монтажа водоводних цеви 

од полиетилена (PEHD), за водовод 

        

 
Извршити набавку, транспорт и 

монтажу водоводних цеви од 

полиетилена . HDPE PE 100 цеви 

треба да буду произведене и 

атестиране у складу са стандардом 

ЕN12201, ISO-S8, DIN 8074/8075 (или 

одговарајући). Цеви ду предвиђене за 

радни притисак  20 ˚C/ PN 10, SDR17, 

одобрене за пијаћу воду, морају бити 

отпорне на UV, радијацију и мраз и 

погодне за сучеоно и електрофузионо 

заваривање. Извођач радова дужан је 

да се пре почетка радова на монтажи 

цеви упозна са: пројектном 

документацијом, примењеним 

стандардима и свим потребним 

упутствима произвођача цеви.  Све 

набављене PE цеви, са спојним 

материјалом, као и сви фазонски 

комади, по спецификацији материјала, 

морају имати фабричке атесте у 

складу са стандардима и само тако 

могу бити  допремљени и депоновани 

на градилишту. Набавка и монтажа 

извршиће се према пројекту и датој 

спецификацији. Полагање цеви у ров 

врши се на припремљену збијену 

пешчану постељицу. Јединичном 

ценом цеви обухватити спајање 

сучеоним заваривањем или спајање 

електрофузионим спојкама (код свих 

ломова трасе је предвиђена уградња 

ПЕ лука електрофузионим 

заваривањем)Обрачун за извршене 

радове врши се по m’ уграђених цеви 

према типу, за сав рад и материјал.  

    

 
РЕНD-100 OD160, S-8, NP10bara м' 34.10 

  

 
РЕНD-100 OD110, S-8, NP10bara м' 132.85 

  

      

5.2. Набавка и монтажа фазонских комада 

од полиетилена (PEНD) за водовод 
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Извршити набавку, транспорт и 

монтажу фазонских комада за водовод 

од полиетилена који морају да буду 

произведени  у складу са стандардом 

ЕN12201, ISO-S8, DIN 8074/8075 (или 

одговарајући), називног притиска, 

пречника, и класе одређене пројектом 

(сегментни лукови, PE туљак са 

летећом прирубницом). 

Опис полагања у ров као у позицији 

5.01 

Обрачун се врши по комаду уграђеног 

фазонског комада, према типу, за сав 

рад и материјал.  

    

 
Tуљак OD160 са слободном 

прирубницом DN 150 PN10 

ком 11.00 
  

 
Tуљак OD110 са слободном 

прирубницом DN 100 PN10 

ком 6.00 
  

 
Tуљак OD90 са слободном 

прирубницом DN 80 PN10 

ком 2.00 
  

 
ПЕ лук 11° OD160, PN10, за 

електрофузионо спајање 

ком 2.00 
  

      

5.3. Набавка и монтажа фазонских комада 

од дуктилног лива (GGG 40). 

        

 
Извршити набавку, транспорт и 

монтажу фазонских комада од 

дуктилног лива GGG 40 са 

прирубницама према стандарду СРПС 

ЕН 545 , са епоксидном спољашњом и 

унутрашњом заштитом, према 

стандарду DIN 30677-други део и DIN 

3476 (или одговарајући), према датој 

спецификацији материјала и називном 

притиску дефинисаном пројектом. 

Монтажу фазонских комада извршити 

према упутству произвођача. Фазонске 

комаде које пролазе кроз зидове шахта 

уградити пре бетонирања шахта.                 

Позицијом је обухваћен стандардни 

заптивни материјал и стандардни 

завртњи са наврткама. Обрачун се 

врши по комаду набављеног и 

    



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

81/131 

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

ј.н.в.в.- бр. 45/18-С отворени поступак  

  

уграђеног фазонског комада, према 

типу. 

1 T комад са прирубницама DN 150/150 ком 3.00 
  

2 T комад са прирубницама DN 150/80 ком 1.00 
  

3 T комад са прирубницама DN 100/100 ком 5.00 
  

4 Q комад са стопом (N комад) са 

прирубницамаa DN 80  

ком 2.00 
  

5 FF комад- спојница са прирубницама 

Л=800 мм DN 150 

ком 2.00 
  

6 FF комад- спојница са прирубницама 

Л=800 мм DN 80 

ком 2.00 
  

7 FF комад- спојница са прирубницама 

Л=200 мм DN 80 

ком 2.00 
  

8 FF комад- спојница са прирубницама 

Л=1000 мм DN 80 

ком 1.00 
  

9 FFR редукција са прирубницама DN 

150/100 

ком 2.00 
  

10 FFR редукција са прирубницама DN 

150/80 

ком 2.00 
  

11 FFR редукција са прирубницама DN 

100/80 

ком 3.00 
  

12 MDK -монтажно демонтажни комад, 

DN 100, PN 10 

ком 1.00 
  

      

5.4. Набавка и монтажа арматуре од 

дуктилног лива (GGG 40). 
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Извршити набавку, транспорт и 

монтажу арматуре од дуктилног лива 

GGG 40, са епоксидном спољашњом и 

унутрашњом заштитом, према 

стандарду DIN 30677-други део и DIN 

3476 (или одговарајући). Тип 

арматуре, називни пречник и притисак 

одрећени су пројектом. Уградњу 

вршити према прописима за ту врсту 

посла и упутствима произвођача 

материјала. Јединичном ценом 

обухваћен је и сав спојни и заптивни 

материјал. 

Обрачун се врши по комаду уграђене 

арматуре за сав рад и материјал. 

    

 
Пљоснати затварач  DN 100, PN10, са 

точком 

ком 2.00 
  

 
Пљоснати затварач са прирубницама 

DN 80, PN10, са телескопском 

уградбеном гарнитуром  и уличном 

капом за засун "ВОДА" 120мм 

ком 3.00 
  

 
Неповратни вентил DN 100, PN10, ком 1.00 

  

      

5.5. Набавка и монтажа надземног  

хидранта од дуктилног лива (GGG 40).                          

        

 
Извршити набавку, транспорт и 

монтажу надземног противпожарног 

хидранта од дуктилног лива GGG 40. 

Тип, називни притисак и уградбена 

дубина хидранта одрећени су 

пројектом. Тело мора бити заштићено 

антикорозивном, епоксидном, 

заштитом према стандарду DIN 30677-

други део и DIN 3476 (или 

одговарајући). У јединичну цену улази 

сав спојни и заптивни материјал и 

упијајући слој шљунка. Обрачун се 

врши по комаду набављеног и 

уграђеног хидранта за сав рад и 

материјал.  

    

 
Надземни хидрант DN 80 мм, Л=1250 

мм 

ком 2.00 
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5.6. Набавка, транспорт и монтажа  ормара 

за спољашњу уградњу   (хидрантских)             

        

 
Извршити набавку, транспорт и 

монтажу хидрантских орамра са 

опремом. Хидрантски ормар треба 

поставити поред сваког спољашњег 

хидранта. Хидрантски ормар потребан 

због прања возила 

    

 
Јединичном ценом позиције је 

обухвећена набавка, транспорт, 

монтажа, као и сви потребни завртњи, 

матице за монтажу на бетонску плочу. 

    

 
Обрачун се врши по комаду ком 3.00 

  

      

5.7. Набавка, транспорт и монтажа 

поцинковано челичних цеви - 

приклључак за уређај                        

        

 
Извршити набавку, транспорт и 

монтажу поцинковано челичних цеви 

потребне за приклључак воде за прање 

уређаја. 

Јединичном ценом обухватити све 

фазонске комаде и прирубнице 

    

 
Ø88,9/4,85 mm (3") 

    

 
Обрачун се врши по метру м 4.70 

  

      

5.8. Набавка, транспорт и монтажа  

топлотне изолације за поцинковане 

цеви        

        

 
Извршити набавку, транспорт и 

монтажу топлотне изолације типа 

"Пламафлекс" или одговарајуће, за 

поцинковано челичних цеви ДН 80, 

дебљине 5 цм 

Јединичном ценом обухватити све 

фазонске комаде и прирубнице 

    

 
Ø88,9/4,85 mm (3") 

    

 
Обрачун се врши по метру м 4.70 

  

      

5.9. Набавка, транспорт и монтажа  

грејних каблова           
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Набавка, транспорт и уградња 

ELEKTRA VCD10 грејних каблова 

(или одговарајући). Набавка и уградња 

готовог сета који се састоји од грејног 

кабла снаге 10 W/m и температурног 

контролера - термостата (Термостат 

који детектује спољњу температуру и 

даје услов за укључење система за 

заштиту од смрзавања). Јединичном 

ценом обухватити и потребан број 

намотаја око матичне цеви обложеном 

топлотном изолацијом и трака за 

причвршћење грејних каблова 

(пламафлексом или одговарајући). 

    

 
Обрачун се врши по метру м 4.70 

  

      

5.10. Набавка и монтажа фазонских комада 

за потребе уградње водомера 

        

 
Извршити набавку, транспорт и 

монтажу фазонских комада према 

датој спецификацији материјала и 

називном притиску дефинисаном 

пројектом. Монтажу фазонских комада 

извршити према упутству 

произвођача.                  

Позицијом је обухваћен стандардни 

заптивни материјал и стандардни 

завртњи са наврткама. Обрачун се 

врши по комаду набављеног и 

уграђеног фазонског комада, према 

типу. 

    

1 поцинкована редукција 2"-3/4" ком 1.00 
  

2 поцинкована колено 3/4" ком 1.00 
  

3 muf 3/4" ком 2.00 
  

4 dupla nipla 3/4" ком 2.00 
  

5 месингана спојка 3/4" ком 1.00 
  

      

5.11. Набавка и монтажа вентила за потребе 

уградње водомера  

        



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

85/131 

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

ј.н.в.в.- бр. 45/18-С отворени поступак  

  

 
Извршити набавку, транспорт и 

монтажу вентила према датој 

спецификацији материјала и називном 

притиску дефинисаном пројектом. 

Монтажу према упутству произвођача.                  

Позицијом је обухваћен стандардни 

заптивни материјал и стандардни 

завртњи са наврткама. Обрачун се 

врши по комаду набављеног и 

уграђеног вентила, према типу. 

    

1 вентил кугласти 3/4" ком 1.00 
  

2 вентил неповратни 3/4" ком 1.00 
  

3 вентил са испустом 3/4" ком 1.00 
  

4 вентил са испустом 2" ком 1.00 
  

      

5.12. Набавка и монтажа водомера          
Извршити набавку, транспорт и 

монтажу водомера са епоксидном 

спољашњом и унутрашњом заштитом, 

тачност мерења ISO 4064 B стандарду 

произвођача "Инса" Београд или 

одговарајући Називни пречник и 

притисак одрећени су пројектом. 

Уградњу вршити према прописима за 

ту врсту посла и упутствима 

произвођача материјала, као и 

надзором ЈКП"Водовода и 

канализације"Нови Сад. Јединичном 

ценом обухваћен је и сав спојни и 

заптивни материјал. 

Обрачун се врши по комаду уграђене 

водомера за сав рад и материјал. 

    

 
 DN 100, PN10,  ком 1.00 

  

 
 DN 20, (3/4") PN10,  ком 1.00 

  

      

5.13. Набавка и монтажа заштитних 

челичних цеви 
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Извршити набавку, транспорт и 

монтажу заштитних челичних цеви, 

типа, пречника и дебљине према 

спецификацији из пројекта. Облик и 

мере цеви су према SRPS C.B5.240. C 

0371. Радна цев је ослоњена на клизач. 

Заштитну челичну цев треба са 

спољне и унутрашње стране изоловати 

зашитом ознаке "А1". Заштитна 

челична цев се поставља у ископани 

ров на постељицу од песка.    

    

 
Обрачун се врши по m’ уграђене 

челичне заштитне цеви. 

    

 
ø159х6.35мм м 7.50 

  

      

    ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО 5:       
      

  6. БЕТОНСКИ РАДОВИ               

6.1. Израда водоводног шахтова од 

армираног бетона МВ30 

        

 
Извршити израду новопројектованих 

шахтова - затварачница од армираног 

бетона марке МB 30. Радови 

обухватају: 

- ископ и планирање вишка земље, 

планирање дна рова и израда 

постељице од шљунка дебљине 15 cm, 

разупирање рова; 

- израда изравнавајућег слоја од 

бетона марке МB 15, дебљине 5 cm, 

сечење, савијање и уграђивање 

арматуре, израда оплате са 

укрућењима за зидове и плоче 

- справљање и уграђивање бетона, 

марке МB 30, израда ослоначких 

блокова цевовода у шахту од бетона 

марке МB 30;  Бетон за изградњу свих 

конструктивних елемената je степена 

водонепропусности мин В4 и отпоран 

на дејство мраза М150. 

- набавка, транспорт и уградња ливено 

- гвоздених пењалица за шахт SRPS 
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M.J6.285:1971 

- набавка, транспорт и уградња шахт 

поклопца према стандарду  СРПС ЕN 

124 класе D400, светлог отвора  Ø600 

мм, носивости  400 kN са изливеним 

натписом "ВОДОВОД" 

- унутрашње зидове шахта-

затварачнице заштитити 

одговарајућим премазом адитива-

пенетрата који омогућава 

водонепропусност објекта. Адитив-

пенетрат треба да је атестиран од 

стране произвођача и да је применљив 

за резервоаре за воду 

- дебљина свих зидова, горње и доње 

плоче шахтова 

 износи 20цм 

Обрачун се врши по комаду готовог 

шахтаза сав  

рад и материјал.  
Шахт ВШ  унутрашњих димензија  

3,00х1,80х1,80м; усвојена мрежаста 

арматура МАГ 500/560 (цца 800кг)  

ком 1.00 
  

      

6.2. Израда анкер блокова од набијеног 

бетона MB20. 

        

 
Извршити израду анкер блокова од 

набијеног бетона, марке МB 20, 

димензија према пројекту. Јединичном 

ценом обухваћено је: набавка 

материјала, постављање и скидање 

оплате, справљање и уграђивање 

бетона. 

Обрачун се врши по комаду  уграђеног 

анкер блока од набијеног бетона за сав 

рад и материјал.  

    

 
око цевовода на местима лукова oд 90° 

ДН100 димензија 35x30x50 cm  

ком 3.00 
  

 
око цевовода на местима лукова oд 90° 

ДН150 димензија 55x45x55 cm  

ком 1.00 
  

 
око цевовода на местима Т комада  

ДН150/150 димензија 50х60х60цм 

ком 1.00 
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око цевовода на местима Т комада  

ДН150/80 димензија 50х50х50цм 

ком 2.00 
  

 
око цевовода на местима Т комада  

ДН100/100 и ДН100/80 димензија 

30х50х50цм 

ком 3.00 
  

 
испод лука са стопом дим. 50x30x20 

cm   

ком 6.00 
  

 
испод затварача ДН 100 дим. 50x30x20 

cm   

ком 8.00 
  

      

6.3. Израда бетонских плоча од набијеног 

бетона MB20 око хидраната и 

округлих капа затварача. 

        

 
Извршити израду бетонских плоча око 

хидраната и округлих капа затварача 

од набијеног бетона МB 20. 

Јединичном ценом обухваћено је: 

набавка материјала, постављање и 

скидање оплате, справљање и 

уграђивање бетона. 

Обрачун се врши по комаду уграђене 

плоче од  набијеног бетона за сав рад и 

материјал.  

    

 
Око хидраната  дим. 80x50/25cm   ком 6.00 

  

БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО 6:             

  7. ОСТАЛИ РАДОВИ               

7.1. Испитивање цевовода на пробни притисак.        
Извршити испитивање цевовода на 

предвиђени пробни притисак. Пре 

коначног затрпавања, цевовод се по 

деоницама испитује на пробни 

притисак према упутству произвођача 

одабраних цеви. 

    

 
Обрачун се врши по m’ испитане цеви 

за сав рад и материјал (улични цевовод 

+ кућни прикључци)  

м' 198.85 
  

      

7.2. Испирање, дезинфекција цевовода и 

бактериолошко испитивање воде.  
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Пре пуштања у погон водовода треба 

извршити испирање цевовода, 

дезинфекцију и поновно испирање, 

као и бактериолошко испитивање воде 

од стране овлашћене институције. О 

извршеном испирању цевовода, 

дезинфекцији и анализи воде треба 

сачинити одговарајући записник са 

приложеним позитивним атестом, у 

свему по прописима за ову врсту 

радова. 

    

 
Обрачун се врши по m’ испраног и 

дезинфикованог цевовода са 

бактериолошким испитивањем воде. 

м' 198.85 
  

      

7.3. Обезбеђивање градилишта током извођења 

радова.                 

      

 
Обезбеђење градилишта током 

извођења радова извршити 

постављањем стубова са заштитним 

летвама. 

    

 
Обрачун се врши по м’ обострано 

заштићеног рова.     

м' 198.85 
  

      

7.4. Постављање ознака за обележавање 

цевовода 

        

 
Извршити набавку и постављање 

ознака за обележавање трасе цевовода. 

Постављање извршити тако да се са 

сигурношћу може утврдити положај 

трасе водовода.  

    

 
Обрачун се врши по комаду 

постављеног знака. 

ком 1.00 
  

      

7..5. Заштита постојећих инсталација у 

отвореном рову. 
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Заштита постојећих инсталација у 

отвореном рову са којима се водовод у 

изградњи укршта. Приликом извођења 

радова неопходно је извршити 

заштиту инсталација са којом се 

пројектовани водовод укршта. Након 

откривања инсталација извршити 

качење о гредни носач постављен 

изнад рова. Откривање, начин 

осигурања и надзор извршити уз 

присуство и сагласност власника 

предметних инсталација.  

    

 
Обрачун по комаду заштићене 

инсталације. 

ком 4.00 
  

      

7.6. Измештање и етажирање водоводних, 

канализационих, електричних, телефонских, 

гасоводних и топловодних инсталација 

      

 
Измештање извршити у свему према 

посебном пројекту или према упутству 

власника инсталација и Надзорног 

органа, те прописима који важе за ту 

врсту инсталација.  

Обрачун изведених радова врши се 

према достављеним фактурама од 

стране власника инсталација, након 

извршеног измештања. 

    

 
телекомуникацијске инсталације пауш 1.00 

  

      

7.7. Израда пројекта изведеног објекта          
Након завршетка радова на изградњи 

водовода, ако је било битних измена у 

односу на пројектно решење, извођач 

радова је дужан да уради пројекат 

изведеног објекта. 

    

 
Обрачун изведених радова врши се 

паушално. 

пауш. 1.00 
  

ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО 7:       
      

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА       

 
1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ         
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2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ          
3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ          
4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ          
5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ          
6. БЕТОНСКИ РАДОВИ          
7. ОСТАЛИ РАДОВИ               

      

  

СВЕГА 1- 8 : 

  

  

      

  
    

  

  
    

  

            

II КАНАЛИЗАЦИЈА         

            

  1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ               

1.1. Обележавање трасе канализације                                                                     
Обележавање (исколчавање) трасе 

канализације на терену пре почетка 

радова, успостављање реперних 

тачака дуж трасе са протоколом 

обележавања. 

    

 
Обрачун се врши по m' обележеног 

цевовода. 

    

 
крак 1 м' 73.50 

  

      

1.2. Снимање изведеног објекта 

канализације 
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Снимање изведеног објекта са 

уношењем података у КАТ-КОМ које 

врши овлашћена установа за ову врсту 

радова.                                       Поред 

геодетског снимања цевовода, 

извршити снимање и направити 

катастар подземних инсталација који 

треба да садржи све инсталације и 

објекте који се налазе на траси 

канализације. По завршетку радова 

извођач је обавезан да Инвеститору 

достави потврду о извршеном 

геодетском снимању изведеног 

објекта, издату од стране овлашћене 

установе.   Обрачун се врши по m' 

снимљеног цевовода. 

    

 
Обрачун по м снимљеног цевовода 

    

 
крак 1 м' 73.50 

  

      

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   УКУПНО 1:       
      

  2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ               

2.1. Шлицовање места са постојећим 

инсталацијама 

        

 
Пре почетка радова извршити 

шлицовање (откопавање) постојећих 

инсталација. Локацију шлицева 

одредити након детаљног упознавања 

са изводом из КАТ-КОМ-а. Податке 

добијене шлицовањем (положај и 

дубина цеви), упоредити са подацима 

из КАТ-КОМ-а и положајем трасе 

цевовода дате пројектом. Ако су 

одступања већа и представљају 

проблем приликом извођења, Извођач 

радова ће обавестити власника 

инсталација, надзорног органа и 

пројектанта, који ће дати одговарајуће 

решење. 

Обрачун се врши по комаду ископаног 

шлица за сав рад и материјал. 

    

  
ком 4.00 
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 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО 2:       
      

  3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ               

3.1. Машински ископ ровова          
Извршити машински ископ рова са 

одлагањем материјала, на једну 

страну, на минималном одстојању 2,0 

m од ивице рова или са директним 

утоваром у превозно средство, ради 

одвоза на депонију. Машински ископ 

вршити према подацима из подужног 

и попречног пресека рова до дубине 

0,2 m од пројектоваог дна рова. Ров је 

ширине и дубине према пројектном 

решењу. На деловима трасе где 

цевовод пролази кроз обрадиве 

површине извршити скидање хумуса 

пројектоване дебљине и засебно 

депоновати ради каснијег враћања, 

након затрпавања рова. Ископ рова 

вршити са вертикалним странама које 

се морају осигурати од обрушавања. 

Сва откопавања морају бити извршена 

тачно до пројектоване дубине, а коте 

ископа провериће се и примити 

писмено, преко грађевинског дневника 

уписом Надзорног органа. Погрешан 

откоп, Извођачу се не признаје, а 

прекоп се мора попунити шљунком и 

добро набити, или у извесним  

случајевима, о чему одлучује 

Надзорни орган, набијеним  бетоном  

минимум  МB 10, све о трошку 

Извођача. Ако се при ископу наиђе на 

непознате подземне грађевине и 

водове или је састав тла другачији 

него што се очекивало, Извођач мора 

одмах спровести мере осигурања и 

обавестити Инвеститора, односно 

Пројектанта, како би се утврдило 

упутство за даљи начин рада.  Из 

ископаног материјала, који се касније 
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користи за затрпавање рова, 

одстранити камење, корење и крупно 

бусење. При изради ископа треба 

спровести све мере сигурности на 

раду, а у случају временских непогода 

обезбедити извршене радове од 

могућег оштећења. Количине 

машинског ископа утврђују се 

мерењем извршеног ископа тла у 

сраслом стању или по изменама које 

одобрава надзорни орган.   
Обрачун се врши по m3 ископаног 

материјала  

  
   

  
м3 75.31 

  

3.2. Ручни ископ ровова         
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Извршити ручни ископ рова са 

одбацивањем материјала ван рова. 

Ископавање се врши на следећи начин:  

- на 0,2 m изнад  пројектоване 

нивелете; 

- на местима укрштања са постојећим 

инсталацијама; 

- на делу трасе која се посебно одреди 

пројектом, а због немогућности 

машинског рада. 

Ручни ископ вршити према подацима 

из уздужног профила. Ширина и 

дубина рова је утврђена пројектом. 

Ископ вршити са вертикалним 

странама, које се морају  осигурати од 

обрушавања. Сва откопавања морају 

бити извршена тачно до висина 

предвиђених пројектом, а коте ископа 

провериће се и примити писмено, 

преко грађевинског дневника, уписом 

Надзорног органа. Из ископаног 

материјала који се касније користи за 

затрпавање рова, одстранити камење, 

корење и крупно бусење. На укрштању 

са постојећим инсталацијама, ископ 

изводити уз обавезно присуство 

овлачћеног лица, од стране надлежне 

институције, у чијем власништву је 

наведена инсталација. Ручни ископ се 

обавља обавезно под заштитом 

подграде. Количине ископа за обрачун, 

утврђују се мерењем стварно 

извршеног ископа тла у сраслом стању 

или по изменама које одобрава 

Надзорни орган.     

    

 
Обрачун се врши по m3 ископаног 

материјала, рачунајући по ламелама: 0 

- 2 m, 2 - 4 m и 4 - 6 m дубине и 

категорији земљишта. 

  
   

  
м3 18.83 

  

3.3. Планирање и набијање дна рова          
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Планирање дна рова врши се ручно, са 

максималним одступањем до 1 cm, 

према пројектованим котама и 

нагибима са одбацивањем вишка 

материјала ван рова. Рад на планирању 

обавља се под заштитом подграде. У 

цену позиције урачунати и просечан 

ископ од 0,05 m3/m2.  Након 

планирања дна рова врши се набијање 

подтла, механичким средствима до 

потребне збијености. Постигнута 

збијеност мора да износи минимално 

15 МPа. У случају да се, на појединим 

местима, не може постићи захтевана 

збијеност, набијање је потребно 

наставити, уз додавање песковито-

шљунковитог материјала, док се не 

оствари захтевана збијеност.  

Обрачун се врши по  m2 испланираног 

и набијеног дна рова.  

    

  
м2 66.51 

  

3.4. Израда постељице од песка                                                                         
Разастирање и планирање песка за 

постељицу према пројектованим 

котама и нагибима, са максималним 

одступањем до 1 cm. Дебљина слоја 

дефинише се пројектом. Ценом 

позиције обухваћена је набавка песка 

(fco утовар), транспорт, развожење 

дуж рова, убацивање у ров, планирање 

и набијање, у свему према прописима 

за ту врсту посла. По извршеном 

планирању и набијању постељице, 

извршити испитивање носивости. 

Збијеност постељице треба да износи 

минимално 95 % од максималне 

лабораторијске збијености по 

стандардном Прокторовом поступку. 

Уколико се испитивање врши преко 

модула стишљивости онда носивост 

постељице треба да износи Мs > 15 

MN/m2. 

Обрачун се врши по m3 готовог посла, 
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за сав рад и материјал. 

  
м3 9.98 

  

      

3.5. Затрпавање рова песком          
Затрпавање рова песком се врши до 

доње ивице постељице постојеће 

коловозне конструкције,  друге јавне 

површине намењене за саобраћај 

возила и пешака или до коте 

дефинисане пројектом. Насипање рова 

вршити песком у слојевима од 20 - 30 

cm уз истовремено набијање и 

квашење. По извршеном затрпавању 

рова, извршити испитивање 

збијености и доставити атесте 

збијености Надзорном органу.  Испод 

градских саобраћајница збијеност 

испуне рова треба да износи 100 % од 

максималне лабораторијске збијености 

по стандардном Прокторовом 

поступку (сходно SRPS 

U.B1.046:1969). Уколико се 

испитивање врши преко модула 

стишљивости SRPS U.B1.046:1969 

онда носивост уграђеног песка у рову 

на коти постељице испод градских 

саобраћајница треба да износи Мs = 

25 MN/m2.Испод пешачких и 

бициклистичких стаза, паркинга за 

путничка возила и спортско-

рекреационих објеката захтевана 

збијеност по стандардном 

Прокторовом поступку у завршном 

слоју од 30 cm треба да износи 98 % 

од максималне лабораторијске 

збијености SRPS U.B1.016:1992, а да 

је Мs = 20 MN/m2.Обрачун се врши по 
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m3 готовог посла за сав материјал и 

рад. 

 
канализациона  мрежа м3 66.20 

  

      

3.5.а Затрпавање рова земљом          
Затрпавање рова извршити пробраном 

земљом из ископа. Ширина рова је 

0.80m. Затрпавање отпочети након 

провере квалитета монтаже цевовода, 

односно након геодетског снимања 

монтираног цевовода, као и уградње 

песка изнад цеви у слоју од 30cm. 

Затрпавање вршити у слојевима по 

20cm, уз механичко сабијање. 

Затрпавање се врши до коте терена 

умањене за -20cm (скинути хумус).  

Обрачун се врши по m3  затрпаног 

рова у сабијеном стању за сав рад и 

материјал. 

    

 
канализациона  мрежа м3 15.02 

  

      

3.6. Транспорт вишка земље из ископа 

(мреже и кућних прикључака) 

        

 
Извршити утовар, транспорт, истовар 

и разастирање вишка земље из ископа 

на градску депонију или другу 

депонију чију локацију одређује 

Инвеститор. Количине за обрачун 

врше се мерењем стварно извршеног 

транспортованог материјала у 

растреситом стању (коефицијент 

растреситости к = 1,20). 

Обрачун изведених радова врши се по 

m3 транспортованог материјала. 

 

    

 
канализациона  мрежа м3 61.15 

  

  
  

   

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  УКУПНО 3:         
  

   

  4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ         
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4.1. Разупирање рова са бокс подградама 

(типа Кринкс или слично), челичним 

талпама 

        

 
Ископани ров осигурати на 100% 

покривености страница рова. Сви 

разупирачи су искључиво од челика. 

Забрањена је употреба дрвених 

конструктивних елемената подграде 

изузев кајли и осталог ситног 

материјала. Извођач радова је дужан 

приложити статичке прорачуне и све 

остале елементе подграде Надзорном 

органу пре отпочињања земљаних 

радова, Покривеност рова 100%.. 

Не сме се оставити неосигуран ископ 

рова преко празника,  преко ноћи, и за 

време одмора у току радног времена. 

Кад отпочне затрпавање рова, 

осигурање одстрањивати  постепено, 

водећи при томе рачуна о сигурности 

оплате  која  још остаје у употреби. 

Свакодневно пре почетка рада 

прегледати оплату и одмах одстранити 

евентуалне недостатке а рад наставити 

само по одобрењу Надзорног органа 

пошто су одстрањени недостаци и 

оплата поново учвршћена.                     

Обрачун се врши по m2 подграђених 

површина за сав рад и материјал. 

    

 
канализациона  мрежа м2 204.78 

  

      

ТЕСАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО 4:       
      

  5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ               

5.1. Набавка транспорт и монтажа канализационих цеви од тврдог 

PVC-а са заптивним прстеновима за канализационе прикључке 
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Извршити набавку, транспорт и 

монтажу канализационих цеви од 

тврдог једнослојног PVC-а са 

одговарајућим гуменим заптивним 

прстеновима за канализационе 

прикључке. Предвиђена је уградња 

цеви од пуног PVC-а са 

интегрисаниим муфом, хомогене 

структуре без несертификованих 

материјала за испуну профила, високе 

подужне крутости, класе прстенасте 

крутости SN8kN/m2 (SDR34).  Цеви 

морају бити произведене према SRPS 

EN1401 у свему према пројектованим 

пречницима и датој спецификацији.       

Монтажу цевовода вршити на начин и 

поступком како је  предвидео 

произвођач цеви. При полагању цеви и 

монтажи контролисати да цеви буду 

положене у  пројектованом паду без 

хоризонталних и вертикалних ломова. 

Контролу пада вршити геодетским 

инструментом уз присуство Надзорног 

органа. Радове извести у свему према 

техничким прописима за предвиђену 

врсту цеви, односно у складу са 

захтевима ЕN 1610 или одговарајући, 

на начин који је предвидео произвођач 

цеви и у складу са упутствима 

Надзорног органа.  

Обрачун се врши по m' постављене 

цеви за сав рад и материјал, према 

типу цеви. 

    

 
DN/ OD 110 м' 7.00   

 

 
DN/ OD 160 м' 27.95   

 

 
DN/ OD 200 м' 2.40   

 

 
DN/ OD 250  м' 7.90   

 

 
DN/ OD 315 м' 36.25   

 

    
  

 

5.2. Набавка транспорт и монтажа кратких канализационих 

цеви од  тврдог PVC-а са заптивним прстеновима 
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Извршити набавку, транспорт и 

монтажу кратких канализационих 

цеви од тврдог PVC-а, l = 1,0 m, са 

одговарајућим гуменим заптивним 

прстеновима, у свему према 

пројектованим пречницима, датој  

спецификацији и упутствима 

произвођача.   

Опис позиције као поз 5.01 

Обрачун изведених радова врши се по 

комаду набављене и монтиране цеви, 

за сав рад и материјал, према типу. 

    

 
DN/ OD 110 ком. 1.00   

 

 
DN/ OD 160 ком. 2.00   

 

 
DN/ OD 200 ком. 2.00   

 

 
DN/ OD 250 ком. 2.00   

 

 
DN/ OD 315 ком. 5.00   

 

      

5.3. Набавка транспорт и монтажа PVC 

улошка за шахт (КGF) 

        

 
Извршити набавку, транспорт и 

монтажу KGF улошка за шахт са 

заптивном гумом. За прикључење цеви 

на шахт користити KGF уложак за 

шахт који омогућава исправљање 

увучене цеви до 5°, и  чини 

водонепропусну везу. Приликом 

монтаже, Извођач радова мора се 

придржавати нацрта из пројекта и 

упутстава произвођача.                                  

Обрачун изведених радова врши се по 

уграђеном комаду за сав рад и 

материјал. 

   

    

 
DN/ OD 110 ком. 1.00   

 

 
DN/ OD 160 ком. 2.00   

 

 
DN/ OD 200 ком. 2.00   

 

 
DN/ OD 250  ком. 2.00   

 

 
DN/ OD 315 ком. 5.00   

 

      

5.4. Набавка и монтажа заштитне челичне цеви       
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Извршити набавку,транспорт и 

монтажу заштитне челичне цеви.  

Заштитна челична цев је пречника и 

дебљине зидова према пројекту. Облик 

и мере цеви су у свему према SRPS 

C.B5.240:1973 Цеви су  заштићене са 

унутрашње стране изолацијом типа 

"U1", а спољна страна је изолована 

заштитом ознаке "А1". Спољна 

антикорозивна заштита цевовода 

састоји се од чишћења и поправке 

основног радионичког минијумског 

премаза четком на суве и чисте 

површине. Два премаза у сивим 

тоновима наносе се машинским путем. 

На месту спајања цеви извршити 

накнадно наношење изолације. Радна 

цев је ослоњена на клизаче.  

Обрачун изведених радова врши се по 

m' за сав рад и материјал, према типу.   

  
  

 

 
ø219х6.3мм  м' 7.50   

 

  
  

 
  

 

    ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО 5:             

  6. БЕТОНСКИ РАДОВИ               

6.1. Израда шахтова од армираног бетона 

МБ 30 кружног пресека 

        

 
Израда бетонског ревизионог окна од 

армираног водонепропусног бетона 

МB 30 у натур обради дебљине зида 

мин d = 12 cm, кружне основе, светлог 

отвора Ø1000 mm, са конусним 

завршетком x = 60 cm редукције Ø 

100/60 cm. Каналски оквир и поклопац 

су од ливеног гвожђа светлог отвора 

600мм без вентилације (према 

стандарду EN124) са уграђеним 

заптивним прстеном и са четвртастим 

оквиром. Поклопац мора бити са 

изливеним натписом 

"КАНАЛИЗАЦИЈА ГРАД НОВИ 

САД" .Бетонски венац око поклопца 
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шахта је од армираног бетона МB 30, 

Ø1000, дебљине d = 20 cm, а шахт је 

фундиран на бетонску плочу кружне 

основе пречника 1.5м,  дебљине d = 20 

cm, МB 30. Подлога плоче је од бетона 

d = 5 cm и тампона шљунка d = 15 cm. 

Кинета је од полуцеви заливене 

бетоном МB 10 у нагибу 1:3. 

Прикључци на шахт су кратке цеви, 

пречника доводног односно одводног 

канала. Веза између цеви и шахта се 

остварује KGF комадом. По 

вертикалној изводници шахта уграђене 

су типске пењалице SRPS 

M.J6.285:1971.                         

Ценом позиције обухваћена је сва 

потребна оплата, допунски ископ рова 

и допунско затрпавање песком  

или шљунком, као и потребна 

арматура.  

Описани тип шахта може бити 

састављен и од  

монтажних елемената који 

задовољавају  

пројектоване услове. 

 

Обрачун се врши по комаду готовог 

шахта за сав рад и потребан материјал. 

  дубине шахтова (Hmin=1,34m, 

Hmax=1,72m, Hsr=1.60m) 

ком 6.00 
  

          
 

        
  

БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО 6:       
      

  7. ОСТАЛИ РАДОВИ               

7.1. Снимање цевовода камером       
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Извршити снимање изграђеног 

цевовода специјалном камером. За 

снимање ангажовати стручну службу 

овлашћене установа. Извођач је дужан 

Инвеститору доставити снимљени 

материјал (CD) и мишљење стручне 

службе ЈКП „Водовод и Канализација“ 

Нови Сад о изведеном објекту. 

Обрачун се врши по m' снимљеног 

цевовода за сав рад и материјал.                

         

    

  
м' 73.50 

  

7.2. Обезбеђивање градилишта током извођења 

радова.                 

      

 
Обезбеђење градилишта током 

извођења извршити постављањем 

дрвених стубова и заштитним летвама.            

Обрачун се врши по m' обострано 

заштићеног рова.  

    

    

  
м' 147.00 

  

      

7.3. Снижавање нивоа подземне воде           
Снижење нивоа подземне и отпадне 

воде, до коте дна ископа, на начин 

примерен технологији извођача 

радова, а у свему према прописима за 

ту врсту радова и конкретној 

ситуацији на терену. У цену је 

урачунат рад, материјал и опрема 

потребна за извршење радова, која 

укључује и струјни развод, агрегат и 

сл. и демонтажу опреме након 

завршетка радова. Обрачун се врши 

према m’ рова у дужини за коју је 

вршено снижавање НПВ за сав рад и 

материјал. 

    

  
м’ 73.50 

  

7.4. Измештање и етажирање  електричних, телефонских, 

гасоводних и електронских инсталација  
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Измештање извршити у свему према 

посебном пројекту или према упутству 

власника инсталација и Надзорног 

органа, те прописима који важе за ту 

врсту инсталација.  

Обрачун изведених радова врши се 

према достављеним фактурама од 

стране власника инсталација, након 

извршеног измештања. 

    

 
телекомуникацијске инсталације пауш 1.00 

  

      

7.5. Заштита постојећих инсталација у 

рову. 

        

 
Заштита инсталација у отвореном рову 

са којом се секундарна канализација 

укршта. Приликом извођења радова 

неопходно је извршити заштиту 

инсталација са којом се пројектована 

канализација укршта. Након 

откривања инсталација извршити 

качење о гредни носач постављен 

изнад рова. Откривање, начин 

осигурања и надзор извршити уз 

присуство и сагласност власника 

предметних инсталација.  

Обрачун по комаду или m' заштићене 

инсталације. 

    

  
ком 2.00 

  

      

7.6. Израда пројекта изведеног објекта          
Након завршетка радова на изградњи 

канализације, уколико је било битних 

измена у односу на пројектно решење, 

Извођач радова је дужан да уради 

пројекат изведеног објекта.  

Обрачун изведених радова врши се 

паушално. 

    

  
пауш. 

   

      

ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО 7:             

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА 
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1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 

    

 
2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

    

 
3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

    

 
4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

    

 
5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

    

 
6. БЕТОНСКИ РАДОВИ 

    

 
7. ОСТАЛИ РАДОВИ 

    

      

 

СВЕГА 1- 7 : 

  

      

      

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

    

 
А) СПОЉНА МРЕЖА 

    

I  ВОДОВОД         

II КАНАЛИЗАЦИЈА         

УКУПНО: 
 

      

      

      

      

      

      

      

 
Б) УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

      

I   УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА      

  
    

  

1 САНИТАРНА ВОДА         
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1 Набавка и монтажа полипропиленских 

AQUATHERM FUSIOTHERM (PPR-

80),SDR 7.4  (или одговарајићи) 

водоводних цеви са свим потребним 

фазонским комадима (фитинзима) на 

цевној мрежи. У цену монтаже 

улази:Сечење цеви, израда спојева 

(заваривањем), качење цеви на 

конструкцију са оригиналним 

држачима произвођача цеви. 

Предвидети две врсте носача, и то 

носаче за тотално фиксирање цеви и 

носаче за ослањање цеви са слободном 

подужном дилатацијом (топла вода). 

Под овом позицијом подразумева се и 

сав потребан материјал за заптивање 

спојева (метални навоји-тефлонска 

трака),.  Јединичном ценом је 

обухваћено и штемање и пробијање 

кроз зидове, међуспратну 

конструкцију и темеље, ако нису 

остављени продори кроз исте. Дати су 

унутрашњи пречници 

        

Обрачун се врши по м’         

DN 20мм м 2.60     

DN 15мм м 2.20     

2 Набавка, транспорт и монтажа 

одговарајућих пропусних вентила. 

        

Обрачун се врши по комаду         

DN 20мм ком 1.00     

DN 15мм ком 1.00     

"EK" вентил ком 3.00     

3 Испитивање водоводне мреже на 

водонепропусност и функционисање 

целокупне инсталације, према пропису 

за ту врсту радова (Испитивање се 

врши у трајању од 2х). Тек након 

позитивног резултата приступити 

изолацији и затварању шлицева, као и 

затрпавању рова 

        

Обрачун се врши по м’ м 4.80     
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4 Пре пуштања мреже у рад извршити 

испирање, дезинфекцију и поновно 

испирање комплетне мреже, док се не 

добију одговарајући резултати анализе 

воде по правилнику воде за пиће. 

        

Обрачун изведених радова врши се 

паушално. 

        

  пауш 1.00     

  УКУПНО САНИТАРНА ВОДА         

  
    

  

  
    

  

2 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ         

1 Набавка транспорт и монтажа 

комплетног умиваоника И класе од 

фајанса беле боје, домаћег 

произвођача . Умиваоник 50x60 

снабдети конзолним полусталком 

(маском за сифон и угаоне вентиле) 

одводним сифоном са чепом , уградња 

пласт. типли у зид за причвршћење 

умиваоника на зид. Под овом 

позицијом подразумева се умиваоник 

са опремом за учвршћивање 

умиваоника и маске, и одводна 

арматура истог произвођача. Обрачун 

за комплет монтиран умиваоник. Уз 

умиваоник уградити  и санитарну 

галантерију (огледало, етажер, држач 

пешкира, држач сапуна). 

        

Обрачун по комплету компл

ет 

1.00     

2 Набавка, транспорт и монтажа WЦ 

шоље И класе од фајанса беле боје 

домаћег произвођача,  водокотлићем 

типа "Геберит" (или еквивалентно). 

WЦ шољу снабдети поклопцем беле 

боје и припадајућим материјалом, као 

и држачем WЦ папира и четком. 

        

Обрачун по комплету компл

ет 

1.00     

3 Набавка, транспорт и монтажа стојеће 

једноручне батерије за умиваонике 

домаћег произвођача  са прикључком 

        

        



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
 

   

109/131 

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

ј.н.в.в.- бр. 45/18-С отворени поступак  

  

на хладну и топлу  воду. 

Обрачун по комаду ком 1.00     

4 Набавка и монтажа  електричног 

бојлера - за топлу воду са свом 

пратећом опремом (вентили, 

еластичне везе,...) 

        

    

Обрачун по комаду         

В=10 лит. ком 1.00     

  УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ         

  

  

УКУПНО УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА  

  

  
    

  

II  УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ     

  
    

  

1 Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ 

канализацијске  цеви.   У цијену 

урачунати све потребне фазонске 

комаде за унутрашње инсталације 

канализационе мреже. У цену 

урачунати  пробијање и штемање 

зидова, као и испитивање на 

водонепропусност према пропису за 

ту врсту радова. 

Цеви које се полажу у земљу полагати 

на пешчану постељицу д=15 цм 

        

Обрачун по м'         

Ø110мм) м' 1.60     

Ø50мм м' 2.60     

2 Набавка и монтажа подних ПВЦ 

сливника са ЦХ решетком 

        

Обрачун по комаду         

Р Ø50 ком 2.00     

  

 УКУПНО УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

  

            

  
    

  

  
    

  

III ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА     

  Пројекат испоручити у 4 одштампана 

примерка и 2 на ЦД-у електронски 

потписан и у отвореној форми 
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  Обрачун се врши паушално. пауш. 1.00     

  УКУПНО ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ 

ОБЈЕКТА УНУТРАШЊИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 

        

      

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

      

 
I  УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ВОДОВОДА  

        

 
II УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ      
III ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА     

УКУПНО: 
 

      

      

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

    

      

  А) СПОЉНА МРЕЖА ВОДОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

    

  Б) УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

  

УКУПНО:   
      

      

ПРЕДМЕР ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ И РАДОВА  

перионице возила Сектора "Канализација"  у Новом Саду       

А. НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА 

  
    

  

А4. ИНСТАЛАЦИЈЕ УЗЕМЉЕЊА, ЕКВИПОТЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И 

ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

1 Испорука  траке FeZn 30x4mm у 

бетонски темељ као веза између 

уземљивача и еквипотенцијалних 

елемената у шахтовима. 

m 400     

2 Испорука  траке FeZn 25x4mm због 

потреба монтирања громобранске  

инсталације на надстрешници и 

објекту за боравак оператера као и 

због еквипотенцијализације. 

m 150     

3 Испорука  комплет укрсног комада за 

пролазне траке СРПС Н.Б4.936. 

ком. 100     
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4 Испорука потпора за причвршћење 

траке за зид на сваких 70cm у 

темељима. 

ком. 50     

5 Испорука финожичног бакарног 

проводника са жуто зеленом 

изолацијом пресека 16mm2 просечне 

дужине 1m окованог на оба краја 

одговарајућим кабел стопицама или 

туљцима. 

ком. 100     

6 Испорука ситног материјала за 

инсталације изједначења потенцијала, 

преспајање вентила цевовода Cu 

плетеницом, (на прирубницама 

користити зупчасте подлошке и 

обојене вијке) везивање кућишта 

потрошача на прстен за изједначење 

потенцијала, повезивање штокова 

шахтних поклопаца са прстеном Cu 

плетеницом. Укупно рад и материјал. 

пшл. 1     

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ УЗЕМЉЕЊА, ЕКВИПОТЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

И ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  

  
    

  

А6. ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ ОПЕРАТЕРА   

1 Разводна табла,са 36 осигурачких 

места, уградна, са прозирним вратима, 

приближних димензија 283x482x106 

mm (ŠxVxD), беле боје, типа U36 

произвођача Schrack или 

одговарајућег. Испорука табле 

подразумева и испоруку ПЕ и Н 

сабирница, као и уградну кутију за 

смештање табле. 

ком. 1     

2 Aутоматски инсталациони заштитни 

прекидач, произвођача Schrack или 

одговарајући, следећих 

карактеристика: 

        

Troполни, називна струја 20A, 

карактеристика исклопа C, прекидна 

моћ 10kA 

ком. 2     

Troполни, називна струја 16A, 

карактеристика исклопа C, прекидна 

моћ 10kA 

ком. 1     
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Једнополни, називна струја 16A, 

карактеристика исклопа C, прекидна 

моћ 10kA 

ком. 8     

Једнополни, називна струја 6A, 

карактеристика исклопа C, прекидна 

моћ 10kA 

ком. 1     

3. Трополна језичаста RST сабирница 

63А/10mm²/18mm, 1m, произвођача 

Schrack или одговарајућег 

ком. 1     

4. Заштитни уређај диференцијалне 

струје 40/0,5A: 4p, произвођача 

Schrack или одговарајућег 

ком. 1     

5. Заштитни уређај диференцијалне 

струје 25/0,03A: 4p, произвођача 

Schrack или одговарајућег 

ком. 1     

6 Напонски трансформатор за галванско 

одвајање, 230V/230V, привидне снаге 

100 VA, монофазни, произвођача 

Schrack или одговарајућег. 

ком. 1     

7 Инсталациони кабел са изолацијом и 

плаштом од PVC-масе,напонског 

нивоа 300/500V 

        

PP-Y 5x2,5mm2 m 10     

PP-Y 3x2,5mm2 m 150     

PP-Y 3x1,5mm2 m 30     

8 Лед панел светиљка 25W, 230V 6400K ком. 4     

9 Лед рефлектор 100W, 230V 6500K ком. 1     

10 Серијски прекидач, уградња узид, 

10А, 230VAC 

ком. 1     

11 Једнополни прекидач, уградња у зид, 

10А, 250VAC 

ком. 1     

12 Склопка за купатило са индикацијом 

16А, 250VAC  

ком. 1     

13 Монофазна прикључница, уградња у 

зид, 16А, 250VAC  

ком. 2     

14 Монофазна прикључница, уградња у 

зид, 16А, 250VAC, IP65 

ком. 1     

15 Монофазна прикључница, двострука, 

уградња у зид,  16А, 250VAC 

ком. 3     

16 Трофазна прикључница, уградња у 

зид, 16А, 440VAC 

ком. 1     

17 Ребраста бужир црева савитљива 

20/13,5, безхалогена 

m 200     
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18 Ситан монтажни 

материјал,кутије,поклопци, завртњи.... 

пауш. 1     

УКУПНО ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ ОПЕРАТЕРА:   

  
    

  

А7. КАБЛОВИ И КАБЛОВСКИ ПРИБОР    

1 Пвц канализациона цев ф110. m 200     

2 Испорука кабловских ознака за 

регулисани или нерегулисани терен. 

ком. 4     

3 Упозоравајућа трака. m 200     

4 Механичка заштита кабела "гал" 

штитник.  

ком. 200     

5 Ситан монтажни 

материјал,бужири,уводнице, 

завртњи.... 

пауш.       

  УКУПНО КАБЛОВИ И КАБЛОВСКИ ПРИБОР :   

  
    

  

  
    

  

СВЕ УКУПНО   А: МАТЕРИЈАЛ    

            

Б. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

  
    

  

Б4. ИНСТАЛАЦИЈЕ УЗЕМЉЕЊА, ЕКВИПОТЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И 

ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  

1 Постављање траке FeZn30x4mm за 

изводе за разводни орман +РБГ , за 

стубове спољашње расвете, за 

уземљивач ограде на 8-10 места и за 

прстен за изједначавање потенцијала, 

због израде уземљивача. 

m 350     

2 Постављање траке FeZn 25x4mm због 

потреба монтирања громобранске  

инсталације на надстрешници и 

објекту за боравак оператера као и 

због еквипотенцијализације.  

m 150     

3 Монтажа потпора за причвршћење 

траке за на зид на сваких 70cm у 

темељима. 

ком. 50     

4 Постављање траке FeZn30x4mm на 

потпоре темеља објеката у циљу 

формирања прстенова за изједначење 

потенцијала. 

m 50     
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5 Израда инсталације изједначења 

потенцијала: преспајање свих 

металних делова; Cu изолованим 

проводником или плетеницом 

минималног пресека 16mm2. Комплет 

са вијцима, кабловским стопицама, 

бакарним шелнама итд. Укупно рад и 

материјал. 

пшл. 1     

6 Ископ кабловског рова дубине 0.8m у 

земљи III и IV категорије. 

Тампонирање рова у слојевима од по 

20cm са набијањем вибрационим 

набијачем у два слоја од по два 

пролаза. 

m 300     

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ УЗЕМЉЕЊА, ЕКВИПОТЕНЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

И ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  

  
    

  

Б6. ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ ОПЕРАТЕРA   

  Испорука ,монтажа и повезивање 

испод специфициране 

електротехничке опреме.Повезивање 

се врши према приложеној шеми а 

монтажа опреме према шеми и након 

договора са представницима 

Инвеститора.У укупну цену је 

урачуната и израда свих кабловских 

канала ( штемање ), обрада места за 

кутије,прикључнице, прекидаче , 

разводну таблу идр...Каблови се пре 

полагања провлаче кроз бужир црева. 

кпл. 1     

1 Разводна табла,са 36 осигурачких 

места, уградна, са прозирним вратима, 

приближних димензија 283x482x106 

mm (ŠxVxD), беле боје, типа U36 

произвођача Schrack или 

одговарајућег. Испорука табле 

подразумева и испоруку ПЕ и Н 

сабирница, као и уградну кутију за 

смештање табле. 

ком. 1     

2 Aутоматски инсталациони заштитни 

прекидач, произвођача Schrack или 

одговарајући, следећих 

карактеристика: 
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Troполни, називна струја 20A, 

карактеристика исклопа C, прекидна 

моћ 10kA 

ком. 2     

Troполни, називна струја 16A, 

карактеристика исклопа C, прекидна 

моћ 10kA 

ком. 1     

Једнополни, називна струја 16A, 

карактеристика исклопа C, прекидна 

моћ 10kA 

ком. 8     

Једнополни, називна струја 6A, 

карактеристика исклопа C, прекидна 

моћ 10kA 

ком. 1     

3. Трополна језичаста RST сабирница 

63А/10mm²/18mm, 1m, произвођача 

Schrack или одговарајућег 

ком. 1     

4. Заштитни уређај диференцијалне 

струје 40/0,5A: 4p, произвођача 

Schrack или одговарајућег 

ком. 1     

5. Заштитни уређај диференцијалне 

струје 25/0,03A: 4p, произвођача 

Schrack или одговарајућег 

ком. 1     

6 Напонски трансформатор за галванско 

одвајање, 230V/230V, привидне снаге 

100 VA, монофазни, произвођача 

Schrack или одговарајућег. 

ком. 1     

7 Инсталациони кабел са изолацијом и 

плаштом од PVC-масе,напонског 

нивоа 300/500V 

        

PP-Y 5x2,5mm2 m 10     

PP-Y 3x2,5mm2 m 150     

PP-Y 3x1,5mm2 m 30     

8 Лед панел светиљка 25W, 230V 6400K ком. 4     

9 Лед рефлектор 100W, 230V 6500K ком. 1     

10 Серијски прекидач, уградња узид, 

10А, 230VAC 

ком. 1     

11 Једнополни прекидач, уградња у зид, 

10А, 250VAC 

ком. 1     

12 Склопка за купатило са индикацијом 

16А, 250VAC  

ком. 1     

13 Монофазна прикључница, уградња у 

зид, 16А, 250VAC  

ком. 2     

14 Монофазна прикључница, уградња у 

зид, 16А, 250VAC, IP65 

ком. 1     
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15 Монофазна прикључница, двострука, 

уградња у зид,  16А, 250VAC 

ком. 3     

16 Трофазна прикључница, уградња у 

зид, 16А, 440VAC 

ком. 1     

17 Ребраста бужир црева савитљива 

20/13,5, безхалогена 

m 200     

18 Ситан монтажни 

материјал,кутије,поклопци, завртњи.... 

пауш. 1     

  УКУПНО ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ ОПЕРАТЕРА:   

            

Б7. КАБЛОВИ И КАБЛОВСКИ ПРИБОР          

1 Пвц канализациона цев ф110. m 200     

2 Испорука кабловских ознака за 

регулисани или нерегулисани терен. 

ком. 4     

3 Упозоравајућа трака. m 200     

4 Механичка заштита кабела "гал" 

штитник.  

ком. 200     

5 Ситан монтажни 

материјал,бужири,уводнице, 

завртњи.... 

пауш.       

УКУПНО КАБЛОВИ И КАБЛОВСКИ ПРИБОР:   

            

 Б. РАДОВИ  УКУПНО:     

                  

      

       Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А     

  МАТЕРИЈАЛ 
   

  

  РАДОВИ 
   

  

  УКУПНО ПЕРИОНИЦА ВОЗИЛА СЕКТОРА 

"КАНАЛИЗАЦИЈА" :  

  

      

      

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
      

      

ПРЕДМЕР РАДОВА - АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ       

А) ПЛАТО ЗА ПРАЊЕ ВОЗИЛА И ОБЈЕКАТ ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА 

  

Б) ОБЈЕКАТ ЗА СМЕШТАЈ ОПЕРАТЕРА 
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В) ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА     
 

Укупно без ПДВ-а = 
  

      

ПРЕДМЕР РАДОВА - РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ 
      

А)  СПОЉНА МРЕЖА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
  

Б)  УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВOДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ   
 

Укупно без ПДВ-а = 
  

      

      

ПРЕДМЕР РАДОВА - РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈАМА       

 
МАТЕРИЈАЛ 

    

 
РАДОВИ 

    

 
ОСТАЛО         

 
Укупно без ПДВ-а = 

 

      

 
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ 

РАДОВИ 

    

 
РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И 

КАНАЛИЗАЦИЈИ 

    

 
РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО 

ИНСТАЛАЦИЈАМА 

        

 
СВЕ УКУПНО без ПДВ-а = 

  

 

Укупна цена у динарима  без ПДВ-а 
 
 
 

ПДВ 
 
 
 

Укупна цена у динарима  са  ПДВ-ом 
 
 
 

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

динарима  без ПДВ-а искаже укупну понуђену цену дату на Обрасцу број 3.- Образац Понуде. 

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

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

                                                                                                       Структуру цене дао: 

                                                                     м.п.     ___________________________________ 

                                                                                           потпис овлашћеног лица понуђача 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.- 

 
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ - РЕФЕРЕНЦЕ  

 

 

Назив Инвеститора крајњег 

корисника 

Седиште  

Дел. број. 

Датум: 

Тел.бр. 

Законски заступник 

Овлашћено лице Инвеститора 

крајњег корисника и 

функција, ако је ово лице 

потписник потврде 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама ("Сл. 

гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), издаје се ова 

 

П О Т В Р Д А 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да нам је  

___________________________________________________________________________ 

(навести назив извођача) са седиштем у _______________________________ (навести 

седиште извођача) у периоду од _________ до ___________ године (навести тачан 

период - дан, месец, година) као  

 

(заокружити једну од наведених опција извођења радова) 

- самостални извођач радова 

- члан групе понуђача 

 

извео радове на асфалтирању платоа у површини од ____________м2, а по основу 

закљученог уговора/окончане ситуације _______________ од ___________ године 

(навести површину изведених радова које је извео извођач којем се издаје потврда, као и  

број уговора/окончане ситуације) 

  

Укупна површина платоа на којем је извршено асфалтирање је износила 

_______________ м2 (навести укупну површину, ако је извођач радова којем се издаје ова 

потврда изводио радове у групи понуђача). 

 

Током извођења уговорених радова за коју се издаје ова потврда наведено лице ЈЕ / НИЈЕ  

поштовало своје уговорене обавезе (уговорне рокове, квалитет извршених радова  и 

слично). (прецртати непотребно) 
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Лице за контакт  код издаваоца потврде код кога се може извршити проверу података: 

___________________________________________________________________________ 

(име и презиме, радно место, контакт телефон и адреса електронске поште) 

 

Датум:_____________ 

Место:_____________ 

 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

 

 

    

Законски заступник/Овлашћено лице                               

Инвеститора крајњег корисника 

 

                                                                                                   

___________________________ 

м.п. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 .-    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

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

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

даје се следећа 

 

 

И З Ј А В А   

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 

 
 

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

изградњи перионице возила сектора „Канализација“ у отвореном поступку јавне набавке 

Наручиоца ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад бр. 45/18-С доставити: 

 

најкасније у року од 20 дана од дана закључења уговора 

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

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

најмање 30 дана дужим од истека свих обавеза извођача за коначно извршење 

посла. 

одмах након потписивања Записника о примопредаји радова  

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

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини 5% вредности уговора, 

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

 

 

 

У _______________________ дана ________. год. 

 

 

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 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:  ________________________________________ 

 са члановима групе _______________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

на следећи начин:              

                                                  

Члан 1.- 

  

Овим уговором се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна везаних за  

извођење радова на изградњи перионице возила сектора „Канализација“  ЈКП „Водовод 

и канализација“ као Инвеститора. 

 

Члан 2.- 

 

Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења 

уговора, уговора се датум наведен у деловодном печату Инвеститора.                                                
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Члан 3.- 

 

Предмет овог уговора је извођење радова на на изградњи перионице возила сектора 

„Канализација“ , у свему према усвојеној Понуди Извођача радова за предметну јавну 

набавку бр. 45/18-С која заједно са Предмером радова и Обрасцем структуре цене чини 

саставни део овог уговора  (у даљем тексту радови).  

 

Члан 4.- 

 

Укупна уговорена цена радова износи: _____________________ динара без пдв-а у 

складу са прихваћеном Понудом, Предмером и Обрасцем структуре цене. 

 

Уговорене цене радова у Понуди и Обрасцу структуре цене су продајне цене Извођача 

радова и формиране се на основу просечних грађевинских норми, а оне обухватају: 

- све потребне припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и у целини 

завршен посао 

- све потребне издатке за извршење самих радова и то за: рад, материјал, алат, 

покретну скелу, режију, трошкове монтаже, трошкове транспорта, издатке за 

доприносе као и све друге издатке по важећим прописима за структуру цена. 

 

Инвеститор може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета Уговора максимално до 5% од укупне вредности из става 2. овог 

члана Уговора, у складу са чланом 115. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама. Лимит из 

став 1. члана 115. Закона се не односи на вишкове радова који су уговорени. У наведеном 

случају Инвеститор 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. 

 

Члан 5.- 

 

Инвеститор ће уговорену цену радова исплаћивати по основу испостављања 

привремених и/или окончане ситуације оверених од стране надзорног органа 

Инвеститора. Окончана ситуација се испоставља по извршеној примопредаји радова 

(Записник о примопредаји). 

 

Оверен грађевински дневник и оверени листови грађевинске књиге су предуслов за 

фактурисање. 

 

Обрачун изведених радова извршиће се на основу овог уговора и мера унетих у 

грађевинску књигу и потврђених од стране надзорног органа. Уколико Извођач радова 

без сагласности приликом извођења радова одступи од димензија предвиђених 

пројектом, све последице у вези с овим падају на терет Извођача радова. 
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Плаћање се врши у року који од ___ дана од дана испостављања окончане ситуације. 

 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос.    

 
Члан 6.- 

 

Извођач радова је дужан да уговорене радове из Предмера изведе у року од  ____________ 

календарских дана од датума увођења у посао, у року и на начин прецизиран овим 

уговором.  

 

Надзорни орган ће, између осталог, уписати у грађевински дневник датум увођења у 

посао и датум завршетка уговорених радова. 

 

Рок за увођење Извођача радова у посао је најдуже 30 дана од дана закључења овог 

уговора. 

 

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

оставити накнадни примерени рок од 5 дана да започне са радовима, а уколико Извођач 

радова ни у накнадном року не започне са извођењем радова, Инвеститор може 

раскинути овај уговор уз реализацију одговарајуће банкарске гаранције као и захтевати 

од Извођача радова накнаду штете до износа стварне штете.  

 

Члан 7.- 

 

Извођач радова се обавезује да ће: 

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

неопозиву, безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла, плативу на 

први позив, у износу од 10% од вредности уговора (без пдв-а), са роком важности  

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

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

не буде извршавао своје  обавезе у складу са одредбама овог уговора. Ако се за 

време трајања уговора, промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност 

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

важности постојеће гаранције. Извођач радова ће наведену банкарску гаранцију 

доставити Инвеститору најкасније у моменту потписивања анекса уговора и то 10 

радних дана пре истека важеће гаранције. У противном, уговор ће се сматрати 

аутоматски раскинутим, а важећа банкарска гаранција наплатити. 

- предати Инвеститору, одмах  након  потписивања  Записника  о  примопредаји 

радова, неопозиву, безусловну банкарску гаранцију на име отклањања грешака у 

гарантном року, плативу на први позив, у износу од 5% од вредности уговора (без 

пдв-а) и са роком важења наведене 5 дана дуже од уговореног гарантног рока за 

изведене радове из прихваћене понуде. Наведена банкарска гаранција се има 

предати Инвеститору односно његовом овлашћеном лицу, који ће Извођачу радова 
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издати потврду о пријему предметне гаранције. Тек након добијања наведене 

потврде, приступиће се овери окончане ситуације од стране надзорног органа. 

 

Члан  8.- 

 

Извођач радова гарантује већ сада, потписивањем овог уговора, да ће уграђене 

инсталације, материјал и изведени радови у моменту примопредаје радова бити у 

потпуности у складу са одредбама овог уговора, прописима и правилима струке и да 

немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност.  

 

Извођач радова гарантује Инвеститору за квалитетно извођење свих уговорених радова и 

уграђених материјала, с тим да гарантни рок за уграђени материјал/опрему износи 

________________ месеци, а за изведене радове____________месеци, осим у случају 

скривених мана, рачунајући сваки пут од првог наредног дана од дана примопредаје 

радова у складу са одредбама овог уговора на основу обављеног прегледа радова и 

сачињавања примопредајног записника.  

 

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.   

 

Извођач радова је дужан да у гарантном року из претходног члана на позив Инвеститора 

отклони све недостатке на изведеним радовима, укључујући и уграђени 

материјал/опрему и то у року од најкасније _________ дана од дана пријема позива 

Инвеститора о свом трошку.  

 

Ако Извођач радова у наведеном року не отклони недостатке наведене у претходном 

ставу, Инвеститор има право да за отклањање недостатака ангажује другог извођача 

радова на терет Извођача радова, наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака 

у гарантном року, а Извођач радова је у обавези да Инвеститору одмах и без одлагања 

накнади штету која прелази суму наплаћене банкарске гаранције за отклањање 

недостатака у гарантном року.  

 

Члан 9.- 

 

У циљу благовременог и квалитетног извођења предметних радова Извођач радова је у 

обавези да: 

- стручно и квалитетно изведе радове из овог уговора, 

- сачињава записник о примопредаји изведених радова, 

- да на месту где се изводе радови преузме све мере прописане законом о безбедности 

и здрављу на раду и друге мере за обезбеђење радова и да преузме потпуну 

одговорност за последице због необезбеђености места извођења радова, 
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- да у току извођења радова поштује одредбе Закона о заштити животне средине 

 

Члан 10.- 

 

Уколико Извођач радова, својом кривицом, не испуни своје уговорене обавезе, односно у 

уговореном року не буде изводио радове на начин прецизиран овим уговором, обавезан 

је да за сваки дан закашњења плати Инвеститору од 2%о (промила) дневно од укупне 

уговорене цене из члана 4.- овог уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може 

прећи 5%. уговорене цене из члана 4.- овог уговора  

 

Право Инвеститора на наплату уговорне казне не утиче на право Инвеститора да наплати 

банкарске гаранције из члана 7.- овог уговора, као и да евентуално захтева и накнаду 

штете коју је претрпео. 

 

Члан 11.- 

 

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

одређени Уговором, прописима и правилима струке. 

 

Извођач радова је овлашћен, да изведе накнадне и непредвиђене радове, само у случају 

постојања писменог налога Инвеститора. 

 

Непредвиђени радови ће се вредновати према јединичним ценама за приближне радове 

из понуде. 

 

Члан 12.- 

 

Вишкови радова 

- значе радове који прелазе уговорене количине радова; 

- вишкови радова ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама; 

- вишкови радова, односно мањкови радова, који не прелазе 10% од уговорених количина 

радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена. 

 

Непредвиђени радови 

-  значе радове који нису обухваћени уговором, а који се морају извести 

Извођач радова је дужан да по писменом налогу изведе непредвиђене радове уз право на 

адекватну накнаду али је и сам овлашћен и дужан да то исто учини ради спречавања 

евентуалне штете по објекат на којем се изводе радови, све у складу са решењима овог 

Уговора; 

Непредвиђени радови ће се вредновати према јединичним ценама за приближне радове 

из понуде; 

Непредвиђени радови ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама; 

Извођач радова има право опције под једнаким условима понуђеним трећим лицима. 

Накнадни радови 
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- значе радове који нису уговорени и нису нужни за испуњење уговора, а Инвеститор 

захтева да се изведу; 

Извођач радова је дужан да по писменом налогу изведе накнадне радове уз право на 

адекватну  накнаду.   

Накнадни радови ће се посебно уговарати у складу са Законом о јавним набавкама; 

Извођач радова има право опције под једнаким условима понуђеним трећим лицима. 

 

Члан 13.- 

 

Извођач радова је дужан да приступи само извођењу хитних непредвиђених радова уз 

сагласност  надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних 

објеката или за спречавање настанка веће штете за Инвеститора или трећа лица, а потреба 

за њиховим извођењем је настала ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, 

појава воде и сл.) и иста није могла бити предвиђена са пажњом доброг стручњака.  

 

Извођач радова и надзорни орган су дужни да одмах по наступању ванредних и 

неочекиваних догађаја о истом усмено обавесте Инвеститора, а писмено у року од 24 

часа.  

 

Надзорни орган је овлашћен да провери да ли је до узрока хитних непредвиђених радова 

могло доћи и из разлога на страни Извођача радова тако што је погрешно изводио радове, 

нестручно изводио радове или је радове изводио противно правилима струке. У ту сврху 

Инвеститор може, а на предлог надзорног органа, да затражи вештачење одговарајуће 

струке. У том случају, ти се радови неће сматрати хитним непредвиђеним радовима, а 

Извођач радова ће бити обавезан и дужан да накнади сваку штету коју је проузроковао, 

укључујући и штету причињену трећим лицима. 

 

Међусобне односе настале извођењем хитних непредвиђених радова Извођач радова и 

Инвеститор ће уредити сагласно одредбама Закона о облигационим односима и 

Посебним узансама о грађењу, као и Законом о јавним набавкама. 

          

Члан 14.- 

 

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  15.- 

 

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 са отказним роком.У писаној Изјави о раскиду уговора мора бити означено по 

ком основу се уговор раскида.  

                                  

Члан  16.- 

 

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 за решавање спорова из става 1.- овог члана и спорова из вануговорене 

штете, уговарају надлежност стварно надлежног суда по законима Републике Србије у 

Новом Саду. 

 

Члан  17.- 

 

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 иневститор  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. 

 

Члан  18.- 

 

Уговорне стране су сагласне да су евентуалне измене и/или допуне овог уговора 

пуноважне уколико су учињене у писаној форми уз обострану сагласност путем анекса 

овог уговор.  

 

На све што није наведено у овом уговору примењују се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о јавним набавкама, Закона о планирањини и градњи, Посебних узанси 

о грађењу и прописи у примени у Републици Србији који обавезују уговорне стране као 

обавезни за примену приликом извођења радова односно изградње. 
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Члан 19.- 

 

Уколико за време реализације овог уговора код Инвеститора, односно Извођача радова, 

дође до статусних и других битних промена, а које имају утицаја на извршење и 

реализацију овог уговора, извршиће се евентуалне допуне и измене овог уговора у складу 

са одредбама Закона о јавним набавкама у смислу члана 115. и Закона о облигационим 

односима.  

 

Члан  20.-  

 

Овај 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. Сва спорна питања која уговорне стране 

не могу да реше споразумно, решаваће стварно надлежан суд у Новом Саду. 

 

 

 

 

За Извођача радова                                  М.П.   За Инвеститора 

 

_____________________              _________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.-    

         

 

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

68/15) дајемо следећи: 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 
 
 
 
 
 

 У _______________________ дана ________.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                           _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.-     

 

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

68/15) дајемо следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

у својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједничку) понуду у отвореном поступку број 45/18-С, наручиоца ЈКП „Водовод и 

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

заинтересованим лицима. 

 

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

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

бити ништаван. 

 

 У _______________________ дана ________.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 10.-   

 

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

вредности радова – Извођење радова на изградњи перионице возила сектора 

„Канализација“ – Јавна набавка број 45/18-С, издаје се следећа: 

 

П О Т В Р Д А 

 О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА 

 

Заинтересовани понуђач _______________________________ (назив, седиште, пиб) је по 

извршеној најави дана __________2019. године, контакт особи код Наручиоца 

___________________________, извршио дана _________2019. године у времену од  __ 

часова до __ часова обилазак објекта/локације __________________________________ 

_______________________________ за потребе набавке - Извођење радова на изградњи 

перионице возила сектора „Канализација“ – Јавна набавка број __________.  

 

Обиласку је у име заинтересованог понуђача присуствовао __________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ (име и презиме 

представника, функције/радно место код понуђача), који је уредно доставио оригинал 

потврде о запослењу/радном ангажовању издату на меморандуму понуђача, потписану и 

оверену од стране законског заступника, док је овлашћени представник Наручиоца био 

___________________________________________________________________________ 

(име и презиме, функција/радно место код Наручиоца).  

 

Приликом обиласка представник заинтересованог понуђача се детаљно упознао са  

изгледом објекта/локације на којима ће се изводити радови на изградњи перионице 

возила сектора „Канализација“. 

 

 

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. 


