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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ  

 

Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр. 20 у 

Новом Саду, са набавком и уградњом материјала 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Предмет јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији објекта у улици 

Стевана Сремца бр.20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала 

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.  

 

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

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

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

потписивање уговора.   

 

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

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

обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- и обрасца 8- које попуњава, потписује и оверава сваки 

члан групе понуђача у своје име. 

 

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

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

име. 

 

Употреба печата није обавезна у складу са Законом о привредним друштвима 

(«Сл. гласник РС» бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18). 
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Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног 

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 коверти 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 радова - Извођење радова на реконструкцији објекта у улици 

Стевана Сремца бр. 20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – Јавна 

набавка број 22/19-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 радова - Извођење радова на реконструкцији 

објекта у улици Стевана Сремца бр. 20 у Новом Саду, са набавком и уградњом 

материјала – Јавна набавка број 22/19-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 29.07.2019. 

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 29.07.2019. 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 

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 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

   

7/89 

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

ј.н.в.в.- бр. 22/19-С отворени поступак  

  

допуне конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној форми. 

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

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

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

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 8- које попуњава, потписује и оверава сваки 

члан групе понуђача у своје име. 

 

11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

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

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

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору 

 

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

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

ће извршити преко подизвођача.  
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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 из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који 
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су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин 

одређен конкурсном документацијом: 

 

− Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу,  

− 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, 

− докази о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 

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

− Образац бр. 3.- Понуда, 

− Образац бр. 4.- Структура цене са Предмером радова 

− Образац бр. 5. – Изјава понуђача о финансијској гаранцији 

− Образац бр. 6.- Модел уговора  

− Образац бр. 7. – Образац трошкова припреме понуде (није обавезан) 

− Образац бр. 8. – Изјава о независној понуди 

− Образац бр. 9. – Образац потврде о обиласку локације (није обавезан) 

− обрасци и доказе у складу са тачком 10. овог упутства у случају да група 

понуђача подноси заједничку понуду, односно тачком 11. ако понуђач подноси 

понуду са подизвођачем 

− предлог динамичког плана у складу са тачком 18.  овог упутства 

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

 

Употреба печата није обавезна у складу са Законом о привредним друштвима 

(«Сл. гласник РС» бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18). 

 

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. 

 

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. 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

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

вези са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Појашњења јавну наабвку бр. 

22/19-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: zorica.vasic@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-Предмеру радова 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.  

 

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. 
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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 које се испостављају 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 

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. 

 

Гарантни рок за уграђени материјал 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 
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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 100 календарских дана, а 

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

понуђача у посао.  

 

Понуђач у понуди доставља предлог динамичког плана у складу понуђеним роком 

извођења радова. 

 

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

услов да је Инвеститор обезбедио сву неопходну документацију. 

 

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 

− у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у 

одређеном року; 

− у случају да понуђач не достави захтеване гаранције предвиђене уговором. 
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Изабрани понуђач је у обавези да одмах након закључења Уговора,  достави једну 

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

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

30 дана дужим од истека свих обавеза извођача за коначно извршење посла. Меница се 

држи у портфељу Наручиоца све  до испуњења свих уговорних обавеза изабраног 

понуђача, након чега се враћа истом. Истовремено, предајом менице изабрани понуђач 

се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног 

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

менице), овлашћења за Наручиоца да се меница може попунити у складу са Уговором 
као и потврду да су меница и менично овлашћење регистровани у Регистру меница. 

 

Меницу  ће Наручилац наплатити уколико понуђач/извођач неосновано одбије да 

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

као и другим случајевима одређеним Уговором. 

 

Изабрани понуђач је у обавези да одмах након потписивања Записника о 

примопредаји радова достави једну бланко (сопствену) соло меницу са меничним 

овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без пдв-а, за отклањање грешака 

у гарантном року, са роком важности најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног 

рока. Меница се држе у портфељу Наручиоца све  до испуњења свих уговорних обавеза 

изабраног понуђача у гарантном року, након чега се враћа истом. Истовремено, 

предајом менице изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са 

депонованим потписима овлашћеног лица од стране пословне банке (овера не старија  

од 30 дана од дана достављања меница), овлашћења за Наручиоца да се меница може 

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

регистровани у Регистру меница. 

 

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

преузете Уговором у гарантном року. 

 

Све менице морају бити  регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно 

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

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

 

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

али не и на подизвођача. 

 

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

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

изабраним понуђачем. 

 

Средства финансијског обезбеђења дата у понуди ће бити враћена изабраном понуђача 

одмах након достављања менице за добро извршење посла,а на његов писмени захтев. 
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Понуђач у понуди доставља и Изјаву о финансијској гаранцији (Образац бр. 5.-). 

 

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 - Ружица Ћетковић или Дарко Малешевић, у радно време Наручиоца, од 

понедељка до петка, у времену од 07 до 15 часова, е-маил: ruzica.cetkovic@vikns.rs 

;darko.malesevic@vikns.rs  те у договору с њима заказати тачан термин обиласка. Захтев 

за обилазак примљен после наведеног радног времена ће бити третиран као да је 
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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 9.). 

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 два запослена/радно ангажована лица. 

 

Трошкове обиласка сноси понуђач.  

 

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

информације које су потребне за сагледавање обима посла и припремање прихватљиве 

понуде.  

 

23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

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

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

 

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

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

набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

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

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

заштиту права. 

 

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

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

1. Закона о јавним набавкама. 
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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  

 

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 
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прибављања средства обезбеђења 

27. МОДЕЛ УГОВОРА          

 

Модел уговора понуђач потписује и доставља у понуди, чиме потврђује да прихвата 

елементе модела уговора.  

 

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. 22/19-С“. 

 

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;  
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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 22-19 С, 

сврха: ЗЗП, ЈКП «Водовод и канализација», јн. бр. 22/19-С, корисник: буџет Републике 

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

садржина позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне 

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; 
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• 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  
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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 100, нити дужи од 120 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 
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евиденције. 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

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 
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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) 

 

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 техничким капацитетом и то: 

 

a) Да у моменту подношења понуде има у власништву, закупу или лизингу: 

− Кипер камион носивости преко 9т - најмање 1 комад 

− Кипер камион са краном - најмање 1 комад 

− Ровокопач – комбинована радна машина - најмање 1 комад  

− Агрегат 24 KW - најмање 1 комад 

− Самоходна мешалица капацитета 1м3 - најмање 1 комад 

− Машина за сечење бетона - најмање 1 комад 

− Трофазни апарат за заваривање - најмање 1 комад 

− Електрични циркулар - најмање 1 комад 

− Брусилица - најмање 1 комад 

− Бушилица - најмање 1 комад 

− Хилти за штемање - најмање 1 комад 

− Хилти за бушење - најмање 1 комад 

− Первибратор - најмање 1 комад 

− Грађевинска цевна скела – најмање 40м
2
 

− Метални подупирачи – најмање 10 комада. 

 

Као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: 

- за возила и опрему у власништву: пописну листу основних средстава са стањем 

на дан 31.12.2018. године (маркером је означити напред захтевану опрему и 

возила) 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; ову 

техничку документацију доставити и уз рачун о куповини, у случају када се 

исти доставља у понуди као доказ 
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- за опрему и возила која нису у власништву понуђача: важећи уговоре о лизингу 

или важећи уговор о закупу за опрему и возила  

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; ову 

техничку документацију доставити и уз рачун о куповини, у случају када се 

исти доставља у понуди као доказ 

- за возила (у власништву, закупу, лизингу) која подлежу регистрацији: очитане 

важеће саобраћајне дозволе, односно очитане саобраћајне дозволе са потврдама 

МУП РС о продужењу важења саобраћајне дозволе у складу са чланом 15. 

Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила ("Сл. гласник РС", 

бр. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 

95/2015 и 71/2017). 

 

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 ангажованом правном лицу или предузетнику за 

обављање послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног 

министарстав рада Републике Србије 

 

Напомена: 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. 

 

2.-да располажу неопходним кадровским капацитетом и то: 

 

Да у моменту подношења понуде има запослена/радно ангажована лица: 

- најмање једног дипломираног/мастер грађевинског инжењера високоградње који 

има лиценцу одговорног извођача радова 410 или 411 

- најмање 10 грађевинских радника 

- најмање 1 запослено лице са положеним стручним испитом за обављање послова 

безбедности и здравља на раду (БЗР) 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

   

25/89 

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

ј.н.в.в.- бр. 22/19-С отворени поступак  

  

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:
1
 

- за запослене инжењере - фотокопије одговарајућих образаца М или М-3А којима 

се потврђује пријаве, промена или одјава на обавезно социјално осигурање за 

запослена лица  

- за радно ангажоване инжењере – фотокопије важећих уговора о радном 

ангажовању (уговор мора бити важећи у  тренутку подношења понуде) код 

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

Законом о раду  

- за запослене грађевинске раднике - фотокопије одговарајућих образаца М или 

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

осигурање за запослена лица и фотокопије уговора о раду у којима је наведено и 

којима се доказује тражено радно место на које су распоређени 

- за радно ангажоване грађевинске раднике - фотокопије важећих уговора радном 

ангажовању (уговор мора бити важећи у  тренутку подношења понуде) код 

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

Законом о раду, у којима је наведено и којима се доказује тражено радно место 

на које су распоређени  

- за запослене/радно ангажоване инжењере - фотокопије захтеваних важећих 

лиценци издатих од  стране  Инжењерске коморе Републике Србије и потврде 

Инжењерске коморе Србије да су наведене лиценце важеће  

- за запослено лице за БЗР - фотокопија одговарајућег обрасца М или М-3А и 

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 

                                            
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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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 

 

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 
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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. 

 

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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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

Техничка спецификација предмета набавке садржана је у Обрасцу структуре цене са 

Предмером радова који су предмет јавне набавке (образац број 4 конкурсне 

документације). 

 

Наручилац ставља на располагање понуђачима техничку документацију у облику шема 

браварије и столарије, коју објављује истовремено са овом конкурсном документацијом. 
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ОБРАСЦИ 

 

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 

 

                                                                                            _______________________ 
                                                                  
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 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

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 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

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 22/19-С Наручиоца – ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. 

 

 

 
 

У ________________ дана ________.г. 

 

 

 

 

              

 

                                                                                             Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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            ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА  

Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр. 20 у 

Новом Саду, са набавком и уградњом материјала 

БР. ЈН 22/19-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 реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр. 20 у 

Новом Саду, са набавком и уградњом материјала, бр. јн 22/19-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 _______ 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  

 

                                                                                  _____________________                                       
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  4.- 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА ПРЕДМЕРОМ РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКE 

 

 

Mesto: Novi Sad, ulica Stevana Sremca 20 

 
PREDMER RADOVA 

      1 ARHITEKTONSKO-GRAðEVINSKI RADOVI       

 I RUŠENJE 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Skidanje crepa sa krova objekta, utovar 
i odnošenje na deponiju. m2 103.67     

2 Rušenje krovne konstrukcije, utovar i 
odnošenje na deponiju. m2 88.80     

3 Rušenje karatavna, tavanjača, utovar i 
odnošenje na deponiju. m2 84.50     

4 Demontaža utovar i odnošenje vrata i 
prozora sa objekta. 

ukup
no 16.00     

5 Rušenje dimnjaka i  fasadnih zidova 
zidanih punom opekom, utovar i 
odnošenje na deponiju. m3 51.22     

6 Rušenje ispucale betonske podne 
ploče, utovar i odnošenje na deponiju. m2 88.80     

7 Rušenje ispucalih betonskih ploča 
trotoara, utovar i odnošenje na 
deponiju. m2 111.00     

8 Skidanje sloja maltera sa zidova koji se 
ne ruše, da bi se sagledalo stanje 
pukotina u zidovima. m² 94.24     

I rušenje ukupno:   
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 II ZEMLJANI RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Ručni iskop slojeva terena ispod 
srušenih trotoara. Iskop izvesti prema 
projektu i datim kotama. Bočne strane 
pravilno odseći, a dno nivelisati. 
Iskopani materijal utovariti i odneti na 
deponiju. Obračun iskopanog i odnetog 
materijala u sraslom stanju.  m3 22.00     

2 Mašinski iskop slojeva terena ispod 
srušenih trotoara i betonskih ploča 
objekta. Iskop izvesti prema projektu i 
datim kotama. Bočne strane pravilno 
odseći, a dno nivelisati. Iskopani 
materijal utovariti i odneti na deponiju. 
Obračun iskopanog i odnetog 
materijala u sraslom stanju.  m3 34.80     

3 Nabavka, transport, nasipanje, 
planiranje i nabijanje tucanika 
(granulacije do 32 mm) d=25cm, ispod 
ploče objekta. Tamponski sloj tucanika 
mašinski nabiti i fino isplanirati sa 
tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre 
nasipanja izvršiti zbijanje tla. m3 26.07     

4 Nabavka, transport, nasipanje i 
nabijanje tucanika (granulacije do 32 
mm) d=10cm, ispod pristupnih staza 
objekta.  Tamponski sloj tucanika 
mašinski nabiti do projektovane 
zbijenosti  od 35 MPa.i fino isplanirati 
sa tolerancijom po visini ±0.5cm. Pre 
nasipanja izvršiti zbijanje tla do 
projektovane zbijenosti od 20 MPa.  m3 6.00     

II ukupno zemljani radovi:   
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 III ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Izrada AB podne ploče objekta debljine 
d=25cm, marke MB 30, armirane 
prema statičkom proračunu,  Beton 
ugraditi i negovati po propisima. U 
cenu ulazI potrebna oplata. m3 21.70     

2 Izrada AB pristupnih staza objekta 
(zaštitni pojas) debljine d=10cm, marke 
MB 30, armirane u donjoj zoni 
mrežastom armaturom -Q221. Ispod 
pristupnih staza, postaviti sloj PVC 
folije, (140m²) preko tampon sloja 
tucanika, nabijenog mašinskim putem 
na 35 MPa. Padove izvesti od objekta. 
Beton ugraditi i negovati po propisima. 
U cenu ulazi oplata. m2 60.00     

3 Izrada AB greda i serklaža 
(horizontalnih i kosih) dimenzija, marke 
MB 30. Izraditi oplatu i grede armirati 
po projektu, detaljima i statičkom 
proračunu. Beton ugraditi i negovati po 
propisima. U cenu ulaze oplata i 
pomoćna skela.  m3 4.70     

4 Izrada AB meñuspratne tavanice 
debljine d=14cm, marke MB 30, 
armirane prema projektu statike 
konstrukcija . Beton ugraditi i negovati 
po propisima.U cenu ulaze oplata i 
pomoćna skela.. m3 11.82     

5 Izrada AB vertikalnih, horizontalnih i 
kosih seklaža dim 20x25cm, marke MB 
30, armirane prema projektu 
konstrukcije . Beton ugraditi i negovati 
po propisima.U cenu ulaze oplata i 
pomoćna skela.. m3 4.50     

III ukupno AB radovi:   

NAPOMENA: Svi AB radovi se nude sa oplatom i podupiranjem 
uključenim u cenu 
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IV ARMIRAČKI RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Nabavka i postavljanje rebraste 
armature B500B. Armaturu očistiti, 
iseći, saviti i ugraditi prema projektu i 
statičkim detaljima. Armaturu pre 
betoniranja mora da pregleda i 
pismenim putem odobri statičar.  kg 

2,200.0
0     

2 Nabavka i postavljanje mrežaste 
armature MA 500/560. Armaturu 
očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema 
projektu i statičkim detaljima. Armaturu 
pre betoniranja mora da pregleda i 
pismenim putem odobri statičar.  kg 

2,200.0
0     

IV ukupno armirački radovi:   

V BRAVARSKI RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Nabavka, transport, radionička izrada i 
montaža čelične rožnjače. Spojeve i 
varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. 
Čeličnu konstrukciju ofarbati PP 
premazom vatrootpornosti 30 min. U 
cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, 
skela. Sve radove moraju vršiti 
atestirani varioci.  kg 600.00     

2 Izrada i montaža spiralnog čeličnog 
stepeništa, u ceni je ograda, podest i 
nabavka i ugradnja drvenih hrastovih 
gazišta bojenih u tonu po izboru 
projektanta.  kom 1.00     

3 Izrada i montaža neprovidne čelične 
ograde. Ograda se boji 3u1 zaštitnom 
bojom i fiksira nakon završetka radova 
na fasadi.  POZ 4 kom 1.00     

4 Izrada i montaža čeličnog otirača sa 
rešetkom. Plastificirano i bojeno. POZ 
3.  kom 1.00     

V ukupno bravarski radovi:   
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VI ZIDARSKI RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Nabavka materijala i zidanje zidova 
punom opekom u PCM. Debljina zida 
je 25cm. m3 51.22     

2 Nabavka materijala i malterisanje 
zidova i plafona PCM.  m2 384.00     

3 Nabavka materijala i zidanje 
pregradnih zidova punom opekom u 
PCM. Debljina zida je 12cm. m2 5.70     

4 Izrada cementne košuljice prosečne 
debljine 5 cm, kao podloge za podnu 
keramiku. Ugradnju vršiti mašinskim 
putem. Košuljicu armirati fiber-
vlaknima. Završna obrada mašinskim 
putem (helikopter). Malter za košuljicu 
spraviti sa prosejanim šljunkom 
"jedinicom", razmere 1:3 i negovati je 
dok ne očvrsne. Na projektovanim 
mestima izvesti padove prema 
slivnicima. Dilatacije u cementnoj 
košuljici izvesti izmeñu svake 
prostorije, i na svim mestima gde je 
dužina ili širina cementne košuljice bez 
dilatacije veća od 5m.  m2 106.00     

VI ukupno zidarski radovi:   
VII TESARSKI RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Nabavka materijala i izrada krovne 
konstrukcije izrañene od drvenih greda 
i rogova. Krovna konstrukcija se 
postavlja preko metalnih rožnjača i 
slemene grede. Koristiti čamovu grañu 
I klase prema detaljima u projektu. 
Jedinačna cena obuhvata postavljanje i 
fiksiranje grañe kao i premazivanje 
drveta sredstvom protiv crvotočine i 
protivpožarnim premazom . Obračun m2 88.00     
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po m2 horizontalne projekcije krova. 

2 Nabavka materijala i oblaganje krovne 
konstrukcije po rogovima vlagootponim 
OSB pločama  d=18mm m2 95.22     

3 Nabavka materijala i postavljanje 
kontraletvi visine 5cm  m2 95.22     

4 Nabavka materijala i letvisanje krova 
suvim čamovim letvama dim 3/5 cm za 
pokrivanje krova Saturn crepom, 
proizvoñač Tondach. Obračun po m2 
kose projekcije krova. m2 95.22     

VII ukupno tesarski radovi:   

VIII LIMARSKI RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Izrada i montaža olučnih vertikala od 
čeličnog plastificiranog lima, razvijene 
širine (RŠ) do 500 mm, 14x14cm, 
debljine lima 0,55 mm, u boji RAL 8019 
(boja krovnog pokrivača). Delovi 
olučnih cevi moraju da ulaze jedan u 
drugi minimum 50 mm. Obujmice sa 
držačima postaviti na razmaku od 200 
cm. Cevi moraju biti udaljene od zida 
minimum 20 mm. m 10.00     

2 Izrada i montaža uvodnih i opšavnih 
limova od čeličnog plastificiranog lima, 
debljine lima 0,55 mm, u boji RAL 8019 
(boja krovnog pokrivača). m² 32.20     

3 Izrada i montaža horizontalnog oluka 
čeličnog plastificiranog lima, razvijene 
širine (RŠ) 330mm, debljine lima 0,55 
mm, u boji RAL 8019 (boja krovnog 
pokrivača).  m 14.00     
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4 Izrada i montaža prozorskih klupca  od 
čeličnog plastificiranog lima, razvijene 
širine (RŠ) 200mm, debljine lima 0,55 
mm, u boji RAL 8019 (boja krovnog 
pokrivača).  m 10.35     

5 Nabavka, transport i postavljanje 
krovnog pokrivača od "Piano" 
samouklapajućeg lima (ili adekvatno) 
RAL 8019. RAL odabrati u skladu sa 
bojom lima koji će se koristiti za 
limarske radove, a u saglasnosti sa 
projektantom. m² 95.22     

VII
I ukupno limarski radovi:   
IX IZOLATERSKI  RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Nabavka, transport i postavljanje 
horizontalne izolacije u podu prizemlja 
od ploča XPS-a debljine 5 cm (kvalitet 
AUSTROTHERM - 35 kg/m³ ili 
odgovarajuće) m² 66.00     

2 Nabavka, transport i postavljanje 
horizontalne izolacije u podu potkrovlja 
od ploča stiropora 1cm m² 40.00     

3 Nabavka, transport i postavljanje 
horizontalne izolacije u podu tavana od 
ploča stiropora d=10cm. m² 32.10     

4 Nabavka, transport i postavljanje 
vertikalne izolacije temeljnog zida od 
ploča XPS-a debljine 5 cm (kvalitet 
AUSTROTHERM - 35 kg/m³ ili 
odgovarajuće). m² 12.00     
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5 Nabavka, transport i postavljanje termo 
izolacije fasadnih zidova na koje se 
postavljaju listele od profilisanog 
stiropora debljine 10cm. (kvalitet 
AUSTROTHERM - 25 kg/m³ ili 
adekvatno). Lepljenje stiropora vršiti 
kvalitetnim lepkom JUB EPS lepilna 
malta ili adekvatno. Stiropor šrafiti 
plastičnim šrafovima sa rozetnama 
(min 8kom /m2, po potrebi i više). 
Preko stiropora će se lepiti klinker 
listele. Obavezno postavljanje 
početnog profila za demit fasadu. U 
špaletne otvora postavljati stiropor 
debljine 2cm. Obračun se vrši po m2 
izrañene fasade bez odbijanja otvora. m² 55.00     

6 Nabavka, transport i postavljanje 
vertikalne izolacije fasadnih zidova na 
koje se ne postavljaju listele od 
stiropora debljine 12cm. (kvalitet 
AUSTROTHERM - 25 kg/m³ ili 
odgovarajuće). Lepljenje stiropora vršiti 
kvalitetnim lepkom JUB EPS lepilna 
malta ili adekvatno. Stiropor šrafiti 
plastičnim šrafovima sa rozetnama 
(min 8kom /m2, po potrebi i više).   Na 
sve uglove stavljati ugaone lajsne. 
Obavezno postavljanje početnog 
prodila za demit fasadu. U špaletne 
otvora postavljati stiropor debljine 2cm. 
Obračun se vrši po m2 izrañene fasade 
bez odbijanja otvora. m² 130.00     

7 Nabavka, transport i postavljanje 
izolacije izmeñu i ispod rogova od 
meke mineralne vune d=25cm  (kvalitet 
URSA SF 35 ili odgoarajuće). m² 80.85     

8 Nabavka, transport i postavljanje 
hidroizolacije po podu prizemlja i ispod 
zodova od sloja kondora d=4mm 
potpuno zavarenog po celoj površini, 
pre izvoñenja sloja horizontalne 
hidroizolacije od kondora, površinu 
premazati bitulitom. m² 88.80     
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9 Nabavka, transport i postavljanje sloja 
PVC folije preko termoizolacije u 
slojevima podova, pre livenja košuljice. m² 106.00     

10 Nabavka, transport i postavljanje sloja 
paropropusne vodonepropusne folije 
preko OSB ploča m² 95.22     

11 Nabavka, transport i postavljanje sloja 
paronepropusne AL folije ispod slojeva 
termoizolacije potkrovlja. m² 95.00     

IX ukupno izolaterski radovi:   

X KERAMIČARSKI  RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/J.M
.) 

cena  

1 Nabavka i postavljanje granitnih podnih 
keramičkih pločica dimenzija 30x60cm, 
u boji po izboru projektanta. Lepak za 
pločice Ceresit CN 11 ili adekvatno. 
Fugovanje izvršiti fug masom Ceresit 
CE 40 ili adekvatno. U cenu uračunati 
sve neophodne materijale potrebne za 
finalno obrañen pod, kao što su krstići 
za distanciranje fugni i slično. Izvoñač 
radova je obavezan da, po završetku 
radova investitoru ostavi 5% 
predviñene keramike zbog kasnije 
zamene ili popravke oštećene 
keramike. Spoj sokle i poda zaliti 
silikonom u boji fuga mase.  m² 10.00     

2 Nabavka i postavljanje granitnih podnih 
keramičkih pločica dimenzija 30x60cm 
na podest, čela i gazišta, Pločice su 
protivklizne i mrazootporne u boji po 
izboru projektanta. Lepak za pločice 
Ceresit CN 16 ili adekvatno. Fugovanje 
izvršiti fug masom Ceresit CE 40 ili 
adekvatnopovršinom i cenom 
obuhvatiti i protivklizne lajsne na 
gazištima. m² 3.67     
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3 Nabavka i postavljanje zidnih 
keramičkih pločica dimenzija u boji po 
izboru projektanta. Lepak za pločice 
Ceresit CN 11 ili adekvatno. Fugovanje 
izvršiti fug masom Ceresit CE 24 ili 
adekvatno. U ceni je i ravna AL lajsna 
za formiranje spoljašnjeg ugla pločica. m² 33.00     

4 Po obodu prostorija postaviti soklu 
visine 7cm. . Spoj sokle i poda zaliti 
silikonom u boji fuga mase. Materijal i 
rad uračunati su u cenu. m 55.00     

X ukupno keramičarski radovi:   
XI GIPSARSKI  RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Izrada pregradnih suvomontažnih 
zidova kvaliteta Rigips ili odgovarajuće. 
Pregradni zid 75/100 mm sastoji se od 
metalne podkonstrukcije širine 75 mm i 
obostrane jednoslojne obloge od GK 
ploča debljine 12,5 mm. Ukupna 
debljina zida je 100 mm. Na 
horizontalne zidne profile UW 75 lepi 
se sistemska traka za zvučnu izolaciju, 
a oni se pričvršćuju za pod i plafon 
samourezujućim vijcima. Vertikalni 
zidni profili CW 75 umetnu se izmeñu 
UW profila na meñusobnom rastojanju 
od 60 cm. Za zaštitu od požara, 
toplotnu i zvučnu izolaciju ugrañuje se 
mineralna vuna 60mm (kvalitet Isover  
25 kg/m³ ili odgovarajuće). Spoljni 
uglovi se štite pocinkovanim zaštitnim 
profilom. Spojevi ploča se ispunjavaju, 
bandažiraju trakom i gletuju pomoću 
mase za ispunu spojeva. Na mestima 
sučeljavanja gipsanih zidova i panela, 
potrebno je sastav ispuniti akrilnim 
silikonom.  m2 58.42     
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2 Izrada zidne obloge oko ugradnih 
vodokotlića.  kvaliteta Rigips ili 
odgovarajuće. Obloga se sastoji  od 
metalne podkonstrukcije i jednostrane 
dvoslojne obloge od vlagootpornih GK 
ploča debljine 12,5 mm.  m2 5.90     

3 Izrada pregradnih suvomontažnih 
zidova toaleta kvaliteta Rigips ili 
odgovarajuće. Pregradni zid 75/100 
mm sastoji se od metalne 
podkonstrukcije širine 75 mm i 
jednostrane dvoslojne obloge od 
vlagootpornih GK ploča i jednostrane 
jednostruke obloge debljine 12,5 mm. 
Ukupna debljina zida je 112 mm. Na 
horizontalne zidne profile UW 75 lepi 
se sistemska traka za zvučnu izolaciju, 
a oni se pričvršćuju za pod i plafon 
samourezujućim vijcima. Vertikalni 
zidni profili CW 75 umetnu se izmeñu 
UW profila na meñusobnom rastojanju 
od 60 cm. Za zaštitu od požara, 
toplotnu i zvučnu izolaciju ugrañuje se 
mineralna vuna 60mm (kvalitet Isover 
25 kg/m³ ili adekvatno). Spoljni uglovi 
se štite pocinkovanom ugaonom 
zaštitnom šinom. Spojevi ploča se 
ispunjavaju, bandažiraju trakom i 
gletuju pomoću mase za ispunu 
spojeva. Na mestima sučeljavanja 
gipsanih zidova i panela, potrebno je 
sastav ispuniti akrilnim silikonom.  m2 9.20     

4 Izrada spuštemog plafona potkrovlja u 
sistemu Rigips ili odgovarajuće 
dp=12.5mm. Na mestima sučeljavanja 
gipsanih plafona i zidova, potrebno je 
sastav ispuniti akrilnim silikonom.  m2 46.10     

XI ukupno gipsarski radovi:   
 
 
 
 

XII MOLERSKI  RADOVI 
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r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Nabavka materijala i gletovanje 
unutrašnjih zidnih površina. U cenu je 
uračunat materijal i rad. m2 411.16     

2 Nabavka materijala i bojenje unutarnjih 
zidnih površina poludisperzijom u beloj 
boji. Bojenje izvesti u dva sloja sa 
prethodnom pripremom zidova. m2 411.16     

XII ukupno molerski radovi:   

XIII FASADERSKI  RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Nabavka materijala i izrada fasade od 
klinker pločice-listela. Za lepljenje 
listela koristiti lepak Ceresit CM 16 ili 
adekvatno. Fugovati fuga masom sive 
boje, predviñenom za fugovanje klinker 
fasadnih listela. Za oblaganje fasade 
odabrane su listele debljine 14mm, 
Slično tipu Feldhaus-klinker, brick slips 
R 687  NF14 ili odgovarajuće, sve uz 
saglasnost projektanta. Obrčun vršiti 
po m2 zalepljene listele. Za obradu 
uglova ne uzimati ugaone elemente. m2 55.00     

2 Nabavka materijala i izrada demit 
fasade preko prethodno postavljenog 
stiropora. Mrežicu lepiti bekament 
lepkom ili adekvatno, postavljati 
merežicu izmeñu dva sloja lepka, 
ojačati uglove oko otvora. Završni 
premaz je akrilni zaglañeni fasadni 
malter fine granulacije (Bekament ili 
adekvatno). Izvodi se u svetloj boji. m2 130.00     

3 Nabavka materijala i izrada završnog 
sloja sokle od crnog kulira. Kulir se 
nanosi preko sloja stirodura. cenom 
obuhvatiti sve potrebne predradnje m2 12.00     
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4 Nabavka materijala i izrada završnog 
sloja plafona ulaza. Cenom obuhvatiti 
gletovanje fasadnim gletom i bojenje 
disperzivnim premazom, sa svim 
potrebnim predradnjama. m2 2.90     

XII
I ukupno fasaderski radovi:   

XIV ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Nabavka materijala, izrada, transport i 
ugradnja dvokrilnih prozora dim 
100/180+20cm. Prozor je od  Al 
eloksiranih profila sa termoprekidom. 
Roletna od aluminijumskih lamelica 
punjenih purpenom u boji prozora. Sve 
prema šemama bravarije. Boja crna. 
POZ I kom 4.00     

2 Nabavka materijala, izrada, transport i 
ugradnja  prozora dim 80/240cm. 
Prozor je od  Al plastificiranih profila sa 
termoprekidom. Sve prema šemama 
bravarije. Boja crna. POZ II kom 5.00     

3 Nabavka materijala, izrada, transport i 
ugradnja  prozora dim 60/100cm. 
Prozor je od  Al plastificiranih profila sa 
termoprekidom. Sve prema šemama 
bravarije. Boja crna. POZ III kom 1.00     

4 Nabavka materijala, izrada, transport i 
ugradnja  prozora dim 50/100cm. 
Prozor je od  Al plastificiranih profila sa 
termoprekidom. Sve prema šemama 
bravarije. Boja crna. POZ IV kom 1.00     

5 Nabavka materijala, izrada, transport i 
ugradnja  prozora dim 60/60cm. Prozor 
je od  Al plastificiranih profila sa 
termoprekidom. Sve prema šemama 
bravarije. Boja crna. POZ V kom 1.00     

6 Nabavka materijala, izrada, transport i 
ugradnja  portala dim 145/170cm. 
Portal je od  Al plastificiranih profila sa 

kom 1.00     
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termoprekidom. Sve prema šemama 
bravarije. Boja crna. POZ VI 

7 Nabavka materijala, izrada, transport i 
ugradnja  vrata dim 100/260cm. Vrata 
su od  Al plastificiranih profila sa 
termoprekidom. Sve prema šemama 
bravarije. Boja crna. POZ VII kom 1.00     

8 Nabavka materijala, izrada, transport i 
ugradnja ulaznih vrata dim 
100+40/240cm. Vrata su od  Al 
plastificiranih profila sa termoprekidom.  
Sve prema šemama bravarije. Boja 
crna. POZ VIII kom 1.00     

9 Nabavka materijala, izrada, transport i 
ugradnja ulaznih vrata dim 
100+40/240cm. Vrata su od  Al 
plastificiranih profila bez termoprekida.  
Sve prema šemama bravarije. Boja 
crna. POZ VIII-a kom 1.00     

XI
V ukupno AL bravarija:   

XV STOLARSKI RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Nabavka materijala, izrada, transport i 
ugradnja unutrašnjih vrata od 
medijapana, boja bela, opremljena 
kvakom, kružnom šiltom, ključem i 
bravom. Prema šemama bravarije. Dim 
60/220cm. Boja bela. POZ 1 kom 3.00     

2 Nabavka materijala, izrada, transport i 
ugradnja unutrašnjih vrata od 
medijapana, boja bela, opremljena 
kvakom, kružnom šiltom, ključem i 
bravom. Prema šemama bravarije. Dim 
80/220cm. Boja bela. POZ 2 kom 4.00     

3 Nabavka i ugradnja krovnog prozora 
tipa Velux GLL MK 06 1055 78/118 ili 
adekvatno, pripadajuća krovna 
opšivka, i roletna DKL MK06 ili kom 2.00     
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odgovarajuće. 

XV ukupno stolarski radovi:   
REKAPITULACIJA A-G RADOVA 

 I RUŠENJE   
 II ZEMLJANI RADOVI   
 III ARMIRANO-BETONSKI RADOVI   
IV ARMIRAČKI RADOVI   
V BRAVARSKI RADOVI   
VI ZIDARSKI RADOVI   
VII TESARSKI RADOVI   
VIII LIMARSKI RADOVI   
IX IZOLATERSKI  RADOVI   
X KERAMIČARSKI  RADOVI   
XI GIPSARSKI  RADOVI   
XII MOLERSKI  RADOVI   
XIII FASADERSKI  RADOVI   
XIV ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA   
XV STOLARSKI RADOVI   
UKUPNO:   

  
2 RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA I KANALIZACIJE   

A. 
SPOLJAŠNJI  VODOVOD I 
KANALIZACIJA 

I GEODETSKI RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 
Iskolčavanje i obeležavanje trase 
cevovodovoda         

  

Pre početka grañevinskih radova 
izvršiti iskolčavanje i obeležavanje 
trase vodovoda sa izdavanjem 
protokola, kao i snimanje izvedenog 
stanja sa unošenjem podataka u KAT-
KOM ( Geodetski elaborat podzemnih 
instalacija). Redovnu kontrolu tokom 
izvoñenja radova vrše izvoñač radova i 
nadzorni organ.       
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  Obračun se vrši po m' cevovoda.       
  Vodovodna mreža m 10.00     
  Kanalizaciona mreža m 12.00   
  UKUPNO I:         

II ZEMLJANI RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Mašinski iskop rova. Iskop rova u 
pravougaonom obliku širine 0,6 m, 
maksimalne dubine 1,0 m, sa 
odlaganjem materijala na jednu stranu 
na minimalnom odstojanju 1.0 m od 
ivice rova, ili sa direktnim utovarom u 
prevozno sredstvo radi odvoza na 
deponiju.          

  

Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi 
posebni radovi i troškovi vezani za 
obeležavanje iskopa znacima 
upozorenja, obezbeñenje i održavanje 
rova do kompletnog izvršenja radova.     

  

Obračun se vrši po m3 iskopanog 
materijala u sraslom stanju, za sav 
potreban rad i materijal.     

  Vodovodna mreža m3 6.00     
  Kanalizaciona mreža m3 7.20     
2 Ručni iskop rova. Iskop rova u 

pravougaonom obliku širine 0.6m, 
maksimalne dubine 1.00 m, sa 
odlaganjem materijala na jednu stranu 
na minimalnom odstojanju 1.0 m od 
ivice rova.          

  

Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi 
posebni radovi i troškovi vezani za 
obeležavanje iskopa znacima 
upozorenja, obezbeñenje i održavanje 
rova do kompletnog izvršenja radova. 
Količina je 10% mašinskih iskopa.       

  

Obračun se vrši po m3 iskopanog 
materijala u sraslom stanju, za sav 
potreban rad i materijal.       

  Vodovodna  mreža m3 0.60     



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

   

51/89 

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

ј.н.в.в.- бр. 22/19-С отворени поступак  

  

  Kanalizaciona mreža m3 0.72     
3 Izrada posteljice od peska d = 10 cm         

  

Cenom pozicije obuhvaćena je 
nabavka, doprema, razvoženje duž 
rova, ubacivanje u rov, planiranje i 
nabijanje peska. Nosivost posteljice 
treba da iznosi Ms>15 Mpa. Predviñen 
materijal za posteljicu je pesak tipa 
"Dunavac".     

  

Obračun se vrši po m3 ugrañenog 
peska u zbijenom stanju, za sav 
potreban rad i materijal.     

  Vodovodna mreža m3 0.6     
  Kanalizaciona mreža m3 0.72     
4 Zatrpavanje rova peskom         

  

Cenom pozicije obuhvaćena je 
nabavka, doprema, razvoženje duž 
rova, ubacivanje u rov, nabijanje peska 
oko cevi i 30 cm iznad temena cevi.      

  
Predviñen materijal za oblaganje cevi 
je pesak tipa "Dunavac".     

  

Obračun se vrši po m3 ugrañenog 
peska u zbijenom stanju, za sav 
potreban rad i materijal.     

  Vodovodna  mreža m3 2.10     
  Kanalizaciona mreža m3 2.52     
5 Zatrpavanje rova zamljom iz iskopa         

  

Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa sa 
nabijanjem u slojevima od 30 cm, do 
prirodne zbijenosti.       

  

Obračun se vrši po m3 zatrpanog rova 
u sabijenom stanju, za sav rad i 
materijal.       

  Vodovodna  mreža m3 3.90     
  Kanalizaciona mreža m3 4.68     

6 
Transport viška zemlje iz iskopa. STD 5 
km:         

  

Cenom pozicije obuhvaćen je odvoz 
iskopanog materijala do deponije STD 
5 km, istovar i planiranje materijala.       

  

Obračun se vrši po m3 odveženog 
materijala u zbijenom stanju, za sav 
potreban rad i materijal.       
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  Vodovodna  mreža m3 2.70     
  Kanalizaciona mreža m3 3.24     
UKUPNO II:   

III 
SPOLJAŠNJE INSTALACIJE VODOVODA I 
KANALIZACIJE  

1 Nabavka i montaža polipropilen 
vodovodnih cevi sa svim potrebnim 
fazonskim komadima (fitinzima) na 
cevnoj mreži. Pozicija obuhvata 
kačenje cevi o zid i konstrukciju, 
postavljanje u pregradne gips 
kartonske zidove, štemovanje i 
probijanje zidova meñuspratne 
konstrukcije, kao i potreban iskop sa 
zatrpavanjem.         

  Obračun po m gotovog cevovoda.         
  Ø32,DN 25 mm m 12     
2 Nabavka i montaža spoljašnjih PVC 

kanalizacionih cevi zajedno sa 
odgovarajućim fazonskim komadima. 
Cevi se montiraju kačenjem, 
štemovanjem i probijanjem  
meñuspratne konstrukcije ili u zidove ili 
podove u strogo projektovanom padu 
od 2%. Pod ovom pozicijom 
podrazumeva se i zaptivni materijal za 
spojeve cevi. Spoljašnji deo instalacije 
se postavlja na sloju peska sa strogo 
kontrolisanim padom prema projektu.       

  Ø 125 mm - PVC m 11.00     
  UKUPNO III:         

IV BETONSKI RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Izrada vodomernog šahta.         
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Nabavka materijala i izrada kvadratnog 
šahta zidanjem punom opekom u 
cementnom malteru. Šaht se iznutra 
malteriše cementnim malterom. Šaht je 
unutrašnjih dimenzija 100x100 cm i 
dubine oko 1,2 m sa debljinom zida 12 
cm. Šaht se fundira na betonsku ploču 
kvadratne osnove debljine 15cm, 
MB30. Ploča je fundirana na tamponu 
šljunka debljine 10cm. Ugraditi liveno - 
gvozdeni poklopac za šaht, zajedno sa 
ramom  tip C (25 Mp ). Ram poklopca 
se postavlja na oplatu šahta pri 
njegovom izvoñenju i betonira se 
zajedno sa pločom.  Cenom pozicije je 
obuhvaćena sva potrebna oplata sa 
montažom i demontažom, postavljanje 
i ugradnja armature dopunski iskop 
zemlje,  planiranje dna rova i 
zatrpavanje oko šahta.  Obračun se 
vrši po izvedenom šahtu, za sav rad i 
materijal.     

  
Obračun po izvedenom šahtu za sav 
rad i materijal. kom 1     

2 
Izrada kanalizacionog i revizionog 
šahta.         

  

Nabavka materijala i izrada kvadratnog 
šahta zidanjem punom opekom u 
cementnom malteru. Šaht se iznutra 
malteriše cementnim malterom. Šaht je 
unutrašnjih dimenzija 80x80 cm i 
dubine oko 1,0 m sa debljinom zida 
12cm.Šaht se fundira na betonsku 
ploču kvadratne osnove 1.2×1.2m 
debljine 15cm, MB30. Ploča je 
fundirana na tamponu šljunka debljine 
10cm. Ugraditi liveno - gvozdeni 
poklopac za šaht, zajedno sa ramom  
tip C (25 Mp ). Ram poklopca se 
postavlja na oplatu šahta pri njegovom 
izvoñenju i betonira se zajedno sa 
pločom. Preko donje ploče se izvodi 
kineta od nabijenog betona.  Cenom 
pozicije je obuhvaćena sva potrebna       
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oplata sa montažom i demontažom, 
postavljanje i ugradnja armature 
dopunski iskop zemlje,  planiranje dna 
rova i zatrpavanje oko šahta.  Obračun 
se vrši po izvedenom šahtu, za sav rad 
i materijal. 

  
Obračun po izvedenom šahtu za sav 
rad i materijal. kom 2     

UKUPNO IV:   

V OSTALI RADOVI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Ispitivanje cevovoda na probni pritisak         

  

Cenom pozicije obuhvaćen je rad i 
materijal potreban za obavljanje 
pojedinačne i grupne probe montiranog 
cevovoda, prema važećim propisima.     

  
Obračun se vrši po m' trase cevovoda 
na kojoj su izvršeni radovi.     

  Sanitarna vodovodna mreža m 45.00     
2 Ispiranje, dezinfekcija cevovoda i 

bakteriološko ispitivanje vode          

  

Cenom pozicije obuhvaćen je rad i 
materijal potreban za pribavljanje 
atesta o ispravnosti vode uzorkovane 
na novoizgrañenom cevovodu, prema 
važećim propisima.       

  
Obračun se vrši po m' trase cevovoda 
na kojoj su izvršeni radovi.       

  Sanitarna vodovodna mreža m 45.00     
UKUPNO V:   
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R E K A P I T U L A C I J A 

A. SPOLJAŠNJI  VODOVOD I KANALIZACIJA 

  I    GEODETSKI RADOVI         
  II   ZEMLJANI RADOVI         

  
III  SPOLJAŠNJI VODOVOD I 
KANALIZACIJA         

  IV  BETONSKI RADOVI     
  V OSTALI RADOVI         
  SVEGA I – V:         

B. UNUTRAŠNJI VODOVOD I 
KANALIZACIJA 
I INSTALACIJE VODOVODA 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Nabavka i montaža polipropilen PPR 
vodovodnih cevi sa svim potrebnim 
fazonskim komadima (fitinzima) na 
cevnoj mreži. Pozicija obuhvata 
kačenje cevi o zid i konstrukciju, 
postavljanje u pregradne gips 
kartonske zidove, štemovanje i 
probijanje zidova meñuspratne 
konstrukcije, kao i potreban iskop sa 
zatrpavanjem.         

  Obračun po m gotovog cevovoda.       
  Ø20,DN 15 mm m 15     
  Ø25,DN 20 mm m 8.00   
2 Nabavka i montaža električnog bojlera.         

  

Uz bojler isporučiti i postaviti sigurnosni 
ventil i hromirane cevi za povezivanje. 
Bojler povezati na električnu mrežu.     

  Obračun za komplet montiran bojler.     
  V = 30 lit. kom 1     
3 Nabavka i montaža termoizolacije za 

cevi od POLIURETENA ili 
odgovarajućeg drugog penastog 
izolatora. (armafleks ili odgovarajuće)         

  Obračun po m'.       
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  Ø 15-20 mm m 42.00     
  Ø 25-40 mm m 12     
UKUPNO I:   

II INSTALACIJE KANALIZACIJE  

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Nabavka i montaža PVC kanalizacionih 
cevi zajedno sa odgovarajućim 
fazonskim komadima. Cevi se 
montiraju kačenjem, štemovanjem i 
probijanjem  meñuspratne konstrukcije 
ili u zidove ili podove u strogo 
projektovanom padu od 2%. Pod ovom 
pozicijom podrazumeva se i zaptivni 
materijal za spojeve cevi. Spoljašnji 
deo instalacije se postavlja na sloju 
peska sa strogo kontrolisanim padom 
prema projektu.         

  Obračun po m gotovog cevovoda.     
  Ø 50 mm - PVC  kratke cevi 25-100cm m 8     
  Ø 70 mm - PVC cevi 100-200cm m 2.00   

  
Ø 110 mm - PVC  kratke cevi 50-
200cm m 14.00     

  L 90   Ø 110 kom 2.00     
  K 45  Ø 110/110 kom 4.00     
  T 90  Ø 110/110 kom 2.00     
  K 45  Ø 110/50 kom 2.00     
  L 45  Ø 110 kom 9.00     
  L 45  Ø 50 kom 4.00     
  L 90  Ø 50 kom 10.00     
  K 45  Ø 50/50 kom 1.00     
  RED Ø 110/70 kom 1.00     
  RED Ø 125/110 kom 1.00     
  RED Ø 70/50 kom 3.00     
  K 45  Ø 70/50 kom 1.00     
  L 45  Ø 70 kom 2.00     
  L 45  Ø 125 kom 2.00     

2 
Nabavka i montaža ventilacione kape 
od PVC-a.         

  
Obračun za kompl. montiranu 
ventilacionu kapu       
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  Ø 75 mm kom 1     
3 Nabavka i montaža podnih vertikalnih 

slivnika s plastičnim kućištem i 
hromiranom rešetkom.         

  Obračun za komplet montiran slivnik.       
  Ø 50 mm kom 2     
  UKUPNO II:         

III SANITARNI UREðAJI 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Nabavka, transport i montaža 
kompletnog umivaonika I klase od 
belog fajansa. Umivaonik je veličine 
40/30 cm. Umivaonik snabdeti 
poniklovanim odvodnim sifonom Ø32 ili 
50 mm sa rozetom, čepom i lancem. 
Izrada i ugradnja paknica ili plastičnih 
tipli u zid za pričvršćivanje umivaonika 
ulazi u cenu rada.          

  Obračun po komadu za rad i materijal. kom 3     
2 Nabavka, transport i montaža 

kompletnog WC-a od fajansa I klase 
tipa GROHE ili odgovarajuće (predzidni 
vodokotlić i konzolna šolja). Na WC 
šolju montirati sedište od plastične 
mase.  Cenom obuhvatiti sve gore 
pomenute elemente kao i  spojni i 
zaptivni materijal.          

  
Obračun po kompletu montiranog i 
isprobanog uredjaja. kom 3     

UKUPNO III:   

IV SANITARNA ARMATURA 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Stojeća jednoručna baterija za toplu i 
hladnu vodu sa fleksibilnim vezama i 
izlivom za umivaonike.         

  Obračun po komadu. kom 3     
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2 
Nabavka i montaža propusnih ventila 
sa unutrašnjim navojem i to:         

  
- propusni ventili sa točkom i ispusnom 
slavinom:       

  Ø 20 mm kom 5     
   - EK ventil       

  

 - uzidni propusni ventil sa 
poniklovanom kapom za   sanitarne 
ureñaje. Ø 15 mm       

   - ugaoni ventil za vodokotlić: Ø 15 mm kom 3     
  - sigurnosni ventil za bojler: Ø 15 mm kom 1     
3 Prateća galanterija u kupatilima i 

toaletima, po izboru projektanta, sa 
svim potrebnim materijalom za 
pričvršćivanje:         

  
*vešalice-kuke za odela (montirati na 
unutrašnja kom 3     

  vrata kabine wc-a)       
  * držač toalet papira u rolni kom 3     
  * ogledalo dimenzija 40x70cm kom 3     
UKUPNO IV:   

R E K A P I T U L A C I J A 

B. UNUTRAŠNJI VODOVOD I 
KANALIZACIJA 

I. INSTALACIJE VODOVODA   
II. INSTALACIJE KANALIZACIJE   
III. SANITARNI UREðAJI   
IV. SANITARNA ARMATURA   

U K U P N O :   

ZBIRNA REKAPITULACIJA   INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

A SPOLJAŠNJI  VODOVOD I KANALIZACIJA   
B UNUTRAŠNJI VODOVOD I KANALIZACIJA   
ZBIRNO:   
3 RADOVI NA 

ELEKTROINSTALACIJAMA         
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Svaka tačka predmera i predračuna obuhvata, demontažu, isporuku i montažu svog 
navedenog glavnog i ostalog pomoćnog materijala sa svim potrebnim radovima za 
ispravno funkcionisanje. Tačan položaj opreme definisati u saradnji sa nadzornim 
organom. Predmer nije obavezujući količinski, stvarne količine proveriti na licu mesta, 
uneti u Grañevinski dnevnik i overiti od strane odgovornog izvoñača radova i 
nadzornog organa. Eventualne nepodudarnosti evidentirati.  

      

A. DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME 
  

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Demontaža postojećih drvenih 
razvodnih ormana  instalacionih sklopki 
i priključnica sa odlaganjem na lokaciju 
koju odredi investitor. pauš 1     

UKUPNO DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME:   
  

 
 
 
 
 
 
 

   

 
B. PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNI ELEKTROENERGETSKI SISTEM 
      

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Isporuka i polaganje napojnog kabla od 
novopostavljenog POMM do RT-PR. 
Kabel je tipa N2XH-J 5x6mm. m 25     

UKUPNO PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNI ELEKTROENERGETSKI 
SISTEM:   
  
Napomena: Navedene usluge i radovi moraju biti usaglašeni sa nadležnom 
"Elektrodistribucijom". 
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C. 0,4kV RAZVODNI ORMANI 
    
  

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 RT-Pr         
  Isporuka i montaža 0,4kV razvodne 

table za instalacionu opremu, za 36 
modula od 18mm, u skladu sa IEC 
439.3, za opremu sledećih 
karakteristika:     

  - izolacioni, samogasivi s termičkom 
izdržljivošću 650°C/30s     

  - za montažu na zid, nadgradni, sa 
providnim vratima sa prednje strane     

  - ukupna dimenzija table 
455x285x100mm (VxŠxD)     

  - nazivna struja 63A     
  - spoljnji stepen zaštite IP40     
  - otpornost na udarce IK07     
  - klasa zaštite od indirektnog dodira: 2     
  - pristup opremi sa prednje strane     
  - isporuka rednih stezaljki PE/N i 

nalepnica za svaki red ispod 
automatskih prekidača  

komp
l. 1     

  Četvoropolni zaštitni ureñaj 
diferencijalne struje (ZUDS) 40A, za 
struju greške od 500mA ZUDS 40/0,5A. 

kom 1     
  Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C 

230V, 50Hz, nazivne struje 20A, 
prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim 
okidačima (termički i elektromagnetni) 
tip  ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" 
ili sličan. kom 3     

  Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C 
230V, 50Hz, nazivne struje 16A, 
prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim 
okidačima (termički i elektromagnetni) 
tip  ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" kom 19     
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ili sličan. 

  Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C 
230V, 50Hz, nazivne struje 10A, 
prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim 
okidačima (termički i elektromagnetni) 
tip  ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" 
ili sličan. kom 6     

Ukupno RT-Pr:   

     
 

 
2 RT-Pk         
  Isporuka i montaža 0,4kV razvodne 

table za instalacionu opremu, za 24 
modula od 18mm, u skladu sa IEC 
439.3, za opremu sledećih 
karakteristika:     

  - izolacioni, samogasivi s termičkom 
izdržljivošću 650°C/30s     

  - za montažu na zid, nadgradni, sa 
providnim vratima sa prednje strane     

  - ukupna dimenzija table 
268x353x100mm (VxŠxD)     

  - nazivna struja 63A     
  - spoljnji stepen zaštite IP40     
  - otpornost na udarce IK07     
  - klasa zaštite od indirektnog dodira: 2     
  - pristup opremi sa prednje strane     
  - isporuka rednih stezaljki PE/N i 

nalepnica za svaki red ispod 
automatskih prekidača  

komp
l. 1     

  Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C 
230V, 50Hz, nazivne struje 16A, 
prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim 
okidačima (termički i elektromagnetni) 
tip  ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" 
ili sličan. kom 9     
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  Jednopolni zaštitni prekidač (1P) C 
230V, 50Hz, nazivne struje 10A, 
prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim 
okidačima (termički i elektromagnetni) 
tip  ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" 
ili sličan. kom 4     

Ukupno RT-Pk:   
Ukupno 0,4kV RAZVODNI ORMANI:   
 

 
 

 
D. PRIKLJUČNICE I SKLOPKE         

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Isporuka, montaža i povezivanje instalacionih priključnica i sklopki, zajedno sa 
isporukom instalacionih kutija (za u zid): 

  Tip P1 - Modularni set priključnica od 2 
modula sastavljen od:  
1kom monofazna ugradna šuko 
priključnica, 250V, 50Hz, 16A (2M), 
boje i dizajna maske po izboru 
Investitora.  kom 18     

  Tip P2 - Modularni set priključnica od 4 
modula sastavljen od:  
2kom monofazna ugradna šuko 
priključnica, 250V, 50Hz, 16A (2x2M), 
boje i dizajna maske po izboru 
Investitora.  kom 6     

  Tip P3 - Modularni set priključnica od 7 
modula sastavljen od:  
2kom monofazna ugradna šuko 
priključnica, 250V, 50Hz, 16A (2x2M),  
3kom računarska RJ45 priključnica 
(3x1M), boje i dizajna maske po izboru 
Investitora.  kom 6     

  Nabavka, isporuka i montaža ispod 
korpusa stolova u kancelarijama na 
prizemlju i potkrovlju dvokomornog 
parapetnog razvoda, dimenzije 
50x150mm, širina poklopca 65mm, 
dužine 2m po elementu parapeta. 
Parapet sadrži razdelnu pregradu, dve 
krajnje kape. U jednu komoru se m 8     
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smeštaju energetske, a u drugu 
računarske priključnice. Obračun po 
dužnom metru parapeta. 

  Tip P4 - Modularni set priključnica za 
montažu u parapetni razvod od 
sastavljen od: 3kom monofazna 
ugradna šuko priključnica, 250V, 50Hz, 
16A (3x2M), 3kom računarska RJ45 
priključnica (3x1M), boje i dizajna 
maske po izboru Investitora. Modularne 
priključnice se montiraju u parapetni 
razvod u kancelarijama. kom 6     

  Tip SK1 - Modularna jednopolna 
instalaciona sklopka za montažu u zid, 
250V, 50Hz, 10A (1M ili 2M), boje i 
dizajna maske po izboru Investitora kom 2     

  Tip SK2 - Modularni set instalacionih 
sklopki od 2 modula sastavljen od:  
2kom instalaciona jedopolna sklopka 
10A, 250V (2x1M), 
boje i dizajna maske po izboru 
Investitora. kom 5     

  Tip SK3 - Modularni set instalacionih 
sklopki od 4 modula sastavljen od:  
4kom instalaciona jedopolna sklopka 
10A, 250V (4x1M), 
boje i dizajna maske po izboru 
Investitora. kom 3     

  Tip SK4 - Modularna naizmenična 
instalaciona sklopka za montažu u zid, 
250V, 50Hz, 10A (1M ili 2M), boje i 
dizajna maske po izboru Investitora kom 2     

2 Sitan nespecificiran montažni materijal 
(razvodne kutije, oprema za montažu, 
vezice..) 

komp
l. 1     

UKUPNO PRIKLJUČNICE I SKLOPKE:   
  
  
E. UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE         
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r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Nabavka, isporuka i ugradnja svetiljki 
za unutrašnje osvetljenje. Komplet sa 
LED izvorima  odgovarajuće snage. 
Broj i snaga LED izvora su sadržani u 
tipskoj oznaci proizvoñača. Komplet sa 
svim instalacionim materijalom i 
povezivanjem. Svetiljke su  sledećih 
tipova:         

  Tip S1 - Nadgradna svetiljka za 
direktno osvetljenje. Nadgradni okrugli 
LED panel, 1880lm, 4000K, 24W, ø 
300mm.  kom   5     

  Tip S2 -  Nadgradna svetiljka za 
direktno osvetljenje IP44. Nadgradni 
okrugli LED panel, 1880lm, 4000K, 
24W, ø 300mm.  kom   9     

  Tip S3 - Nadgradna svetiljka za 
direktno osvetljenje. Nadgradni 
četvrtasti LED panel, 3800lm, 4000K, 
40W, 300x600mm. Iznad radnih 
stolova paneli se vešaju na sajle za 
vešanje, koje su uključene u poziciju. kom   14     

  Tip S4 - Nadgradna svetiljka za 
indirektno osvetljenje. Svetleća LED 
traka, 400K, 80W/m. Traka se montira 
ispod radnoh kuhinjskog elementa. 
Pozicija sadrži i odgovarjući trafo preko 
koga se napaja LED traka. Dužina 
trake po elementu je 1.5-2m. Obračun 
po komadu trake ispod kuhinjskog 
elementa. kom   2     

  Tip S5 - antipanik svetiljka 1x18W, 
IP40, privremeni spoj, autonomije rada 
1h,  sa piktogramom "IZLAZ" i 
strelicom ka izlazu kom   8     

  Tip S6 - Nadgradna svetiljka za 
direktno osvetljenje, reflektorska. Izvor 
svetla LED 100W, 9010lm, 6.500K, 
IP44, 230V. kom   4     

UKUPNO UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE OSVETLJENJE:   
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F. INSTALACIONI VODOVI         

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Isporučiti sav potreban materijal i 
položiti napojne vodove tipa N2XH za 
izradu priključnih mesta od RT- do 
potrošača (priključnice, bojleri, 
svetiljke..) i izmeñu RT meñusobno, 
položenih po zidu i plafonu ispod 
maltera. Komplet sa svim instalacionim 
materijalom i povezivanjem. Obračun 
po dužnom metru. Isporučiti i povezati 
sledeće kablovske vodove:     

   - N2XH-J 5x6mm m 20     
   - N2XH-J 5x4mm m 15     
   - N2XH-J 3x2,5mm m 360     
   - N2XH-J 3(4)x1,5mm m 225     

  
 - UTP Cat 6 (računari i telefon) + PVC 
bužir fi16mm m 625     

  

 - singlemode fiber optički kabel sa 
osam vlakana (veza dva RACK 
ormana) m 65     

UKUPNO INSTALACIONI VODOVI:   
  
G. UZEMLJENJE I IZJEDNACENJE POTENCIJALA 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Nabavka isporuka i polaganje 
uzemljivačke trake za povezivanje 
uzemljivača sa merno rastavnim 
spojem, izradu spusnih i prihvatnih 
vodova i premošćenja na krov, olučne 
vertikale i čelične mase. 

  

  

    

  > FeZn traka 25x4mm m 60.00 
 

  
  > FeZn traka 20x3mm m 75.00     
2 Nabavka isporuka i postavljanje kutija 

merno rastavnih spojeva. 
kom 

4.00 
    

3 Nabavka isporuka i postavljanje 
ukrsnih komada 90x90x3 za 
povezivanje FeZn trake i spojeva sa 

kom 
25.00 
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olučnim vertikalama 

4 Nabavka isporuka i postavljanje 
stezaljke za oluk za vezu spusnog 
voda i olučne vertikale 

kom 
4.00 

    

5 Izrada spojeva izmeñu spusnog voda i 
prihvatnog voda (noseća čelična 
krovna konstrukcija) zavarivanjem u 
dužini 10cm. 

pauš 

1.00 

    

6 Nabavka isporuka i postavljanje 
štapnog uzemljivača, fi 2", l=3m 
izrañenog od pocinkovanog čelika 
meñusobno povezanih FeZn trakom. 

        

  Obračun po dužnom metru i komadu.     
 

  
  > FeZn traka 25x4mm m 40.00 

 
  

  > štapni uzemljivač kom 12.00     
7 Nabavka, isporuka i postavljanje kutije 

za izjednačenje potencijala KIP u 
toaletima i kuhinjama sa povezivanjem 
sa SIP u RT i sanitarnim elementima. 
Komplet sa svim potrebnim 
instalacionim materijalom. Stvarnu 
potrebnu dužinu kablova proveriti na 
licu mesta.       

   - PP-Y 1x4mm2 m 145     
   - PP-Y 1x6mm2 m 65     
   - KIP kom 5     
  UKUPNO IZJEDNACENJE POTENCIJALA:   
  
H. OPŠTE 

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Ispitivanje kompletne instalacije i 
pribavljanje potrebnih Atesta o 
ispravnosti električne instalacije od 
nadležne ovlašćene organizacije. 
- Ispitivanje otpora izolacije 
- Ispitivanje otpora uzemljenja 
- Ispitivanje otpora petlje kvara i 
neprekidnosti nultog voda 
- Ispitivanje funkcionalnosti zaštitnih pauš 1     
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ureñaja i antipanik rasvete 

2 Prateći grañevinski i grañevinsko 
zanatski radovi (kao što su rušenje, 
šlicovanje, krpljenje, probijanje otvora, 
krečenje, i slični) sa povratkom u 
prvobitno stanje. Pozicijom obuhvatiti 
sve grañevinske i grañevinski zanatske 
radove koji su potrebni da se izvede 
predmetni projekat, sa povratkom svih 
površina u prvobitno stanje. pauš 1     

3 Izrada Projekta izvedenog objekta PIO, 
predaja investitoru i tri odštampana 
primerka i elektronski na CD-u. Pozicija 
obuhvata evidentiranje svih izvedenih 
radova, izmena, snimanje, ispitivanje 
postojećih i novopostavljenih strujnih 
krugova, obeležavanje, ucrtavanje u JP 
šeme..  pauš 1     

UKUPNO OPŠTE:   

REKAPITULACIJA 
 

 
A. DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME   
B. PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNI 

ELEKTROENERGETSKI SISTEM . 
C. 0,4kV RAZVODNI ORMANI   
D. PRIKLJUČNICE I SKLOPKE   
E. UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE   
F. INSTALACIONI VODOVI   
G. IZJEDNACENJE POTENCIJALA   
H. OPŠTE   
UKUPNO:   
  

4 RADOVI NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA       
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Sekundarni vod - kućna instalacija 
 

    
 

VRELOVODNA MREŽA 
    

r.b
r. 

opis pozicije 
jedini
ca 
mere 

količina 
cena 
(din/j.m.
) 

cena  

1 Nabavka, isporuka i montaža 
predizolov. čeličnih cevi P235GH ili 
odgovarajuće (sa atestima 
proizvoñača) sa ugrañenim kablovima 
za detekciju vlage cevne mreže, 
temperat. režima 140oC. 
Predizolovane cevi moraju biti 
usaglašene sa zahtevima  SRPS EN 
253. Zavarivanje vršiti prema 
standardima i propisima za ovu vrstu 
opreme definisane u SRPS EN 13941. 
U cenu uračinati nivelaciju toplovoda 
gredicama od stiropora ili džakovima 
napunjenim peskom. 
Obračun po dužnom metru cevi. 

      

  
  DN32(Ø42,4 x 2,6mm) / Ø110mm m 72     
2 Nabavka isporuka i montaža 

predizolov. cevnih lukova R=1,5D (sa 
atestima proizvoñača), sa ugrañenim 
el. kablovima za kontrolu cevne mreže, 
temp. režima 140oC (dugi lukovi 1x1m) 
- LB. Predizolovani  lukovi moraju biti 
usaglašeni sa zahtevima SRPS EN 
448. 

  

    

  
  a=90o   

 
    

  DN32 (Ø42,4 x 2,6mm) / Ø110mm kom 4     
3 Nabavka, isporuka i montaža 

predizolovanih. cevnih lukova R=1,5D 
(sa atestima proizvoñača), sa 
ugrañenim el. kablovima za kontrolu 
cevne mreže, temp. režima 140oC 
(kratki lukovi) - KB. Predizolovani  
lukovi moraju biti usaglašeni sa 
zahtevima SRPS EN 448. 

  

  

  

  
  a=90o   

 
    

  DN32 (Ø42,4 x 2,6mm) / Ø110mm kom 2     
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4 Nabavka, isporuka i montaža  jednod. 
termoskuplj. spojnice koja se sastoji iz: 
- PEHD obložna cev 
- PEHD tremoskupljajuća spojnica 
- Zaptivna traka 
- Otvori za punjenje 
- Odušak sa zaptivnim čepom 
- PUR pena komponenta A 
- PUR pena komponenta B 
Oprema treba da bude izvedene su u 
svemu prema SRPS EN 489. U cenu 
uračunati upotrebu ekstrudera ako se 
ukaže potreba za  izradu spojnica po 
meri. 

      

  
  DA 110 za DN40 i DN32 kom 22     
5 Nabavka, isporuka i montaža  

elemenata za zaptivanje  
predizolovanog cevovoda na prolazu 
kroz pregradu (DR). 

      

  
  DN32/DA110 kom 8     
6 Nabavka, isporuka i montaža zaptivnog 

uloška (ZK) - završne kape, na spoju 
izmeñu predizolovane i čelične cevi. 

  
  

  
  

  DN32/DA110 kom 4     
7 Nabavka, isporuka i montaža  PE 

elastičnih obloga (DP trake) na 
kompenz. toplotnih dilatacija, dužine 
1m, izvedbe za delimično oblaganje sa 
ivičnom zonom laminata. Jastuci služe 
za prihvatanje dilatacija predizolovanih 
cevovoda (jastuci se postavljaju na 
L,Z,U - kompenzatore, paralelne 
ogranke, kombinovane armature za 
zatvaranje/pražnjenje...). Materijal 
jastuka je bela polietilen pena 
zatvorenih ćelija, nije podložna 
truljenju, otporna na glodare i 
hemikalije. Obračun po komadu (L=1m, 
d=40mm). 

  

  

  

  
  Fizičke karakteristike obloga kao i 

način montaže su dati na crtežu šeme 
cevne mreže. 

  
 

  
  

  Obračun je po dužnom metru obloge.   
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     - tip I (za prečnike izolacija Ø65-
Ø160) 
dimenzije 120x40x1000 mm - 2 rebra m 24     

8 Nabavka, isporuka i montaža  laminata 
(termoskupljajućeg) za obavijanje 
kompenzacionih jastuka. 

  
 

  
  

  Obračun po m2. m2 27     
9 Nabavka, isporuka i montaža  ravnih 

zapornih ventila sa kontra prirubnicama 
i elementima prirubničkog spoja, 
nazivnog pritiska PN16.Konstrukcija je 
u skladu sa SRPS EN 13709. Kućište 
ravnih zapornih ventila je ravno sa 
prirubnicama na kraju, izrañeno od 
kvalitetnog sivog liva, sa ugradno 
dužinom prema standardu SRPS EN 
558-1, Red 1. Priključne mere 
prirubnica su prema SRPS EN 1092-1, 
Tip B. 

      

  
  DN32 kom 1     
10 Kosi, navojni, regulacioni ventil sa 

mernom blendom od legure mesinga, 
proizvoñač HERZ ili odgovarajuće, za 
montažu na povratni vod, tip 
STROMAX-4017M, sledećih 
karakteristika: 

      

  
  - maksimalna radna temperatura: 130 

ºC       
  - maksimalna radni pritisak: 120 ºC       
  - maksimalni diferencijalni pritisak: 10 

bar       
  DN32 kom 1     
11 Nabavka, isporuka i montaža  čeličnih 

bešavnih cevi po SRPS EN 10220 
(zamenjuje SRPS C.B5.221), materijal 
P235GH (zamenjuje Č.1202), 
dokument o kontrolisanju mora se 
izdati u skladu sa SRPS EN 10204, 
sledećih dimenzija: 

  

  

  

  
  DN32 (Ø42,3 x 2,6mm) m 24     
  DN25  (Ø33,7x2,9mm) m 8     



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

   

71/89 

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

ј.н.в.в.- бр. 22/19-С отворени поступак  

  

12 Nabavka, isporuka i montaža  hambur. 
lukova 90o, od čeličnih bešavnih cevi, 
prema SRPS M.B6.821. R=1,5D 

      
  

  DN32 (Ø42,3 x 2,6mm) kom 18     
  DN25  (Ø33,7x2,9mm) kom 6     
13 Nabavka, isporuka i montaža crnih 

čeličnih T komada, prema SRPS 
M.B6.821. 

      
  

  DN32/32/32 kom 2     
14 Nabavka, isporuka i montaža crnih 

čeličnih redukcija, prema SRPS 
M.B6.821. 

      
  

  DN32/25 kom 2     
15 Izolacija za cevi i armaturu tople vode. 

Voda u instalaciji je temperature do 
+90 °C. "Armacel" – Tubolit TL ili 
ekvivalentno, izolacija na bazi 
sintetičkog kaučuka, za toplovodne 
instalacije. TL izolacija je za 
temperature do +102 °C. Otpornost na 
vatru: SRPS U.J1.060 - klasa 1, teško 
zapaljiv, ne kaplje, dimi u granicama 
normale Q2. Komplet sa originalnim 
lepkom i lepljivom trakom. Postavljanje 
u svemu prema uputstvu proizvoñača. 
Dimenzija: 

      

  
  TL-42/13-DG m 24     
  TL-35/13-DG m 8     
16 Automatski odzračni lončići, isporuka i 

montaža obavezno u kompletu sa leptir 
kuglastom slavinom DN15 R1/2" zbog 
kasnije lakše zamene dotrajalog 
odzračnog lončića, montaža na 
hidrauličkoj skretnici i najvišim tačkama 
sistema. 

  
 

  

  
  R3/4" kom 2     
17 Nabavka, isporuka i montaža  kliznih 

oslonaca za nošenje čeličnih bešavnih 
cevi. 

  
 

  
  

  Obračun po kilogramu kg 55     
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18 Izrada priključka novog dvocevnog 
predizolovanog toplovoda DN 32/32 na 
toplotnu podstanicu u prostoriji 
podstanice u objektu. Pozicija 
obuhvata sav materijal i rad. 

 

  

  

  
  Obračun po kompletnom urañenom 

priključku. 
komp
l. 

1 
    

19 Ispitivanje toplovoda na pritisak: 
 

      
  ispitivanjem vazduhom pritiska 0,2bar i 

kontrola sapunicom  
    

  
  hidrauličko ispitivanje pritiskom 16bar u 

toku 2 sata   
    

  
  hidrauličko ispitivanje pritiskom 10bar u 

toku 24 sata  
    

  
  U vremenu trajanja hladne probe, 

dopušteni pad pritiska je max. 0,2 bar.  
    

  
  Obračun po metru trase dvocevnog 

toplovoda. 
m 36 

    
20 Radiografsko snimanje zavarenih 

spojeva od strane ovlašćene institucije, 
prema pismenom nalogu Investitora. 
Potrebno ih je konstatovati zapisn. i 
oceniti.Isšitivanje u obimu i kvalitetu 
koja je definisan u SRPS EN 13941. 
Radiografsko snimanje se progresivno 
povećava ako se ustanove greške pri 
RT prema tabeli 10. -SRPS EN 13941. 
Izvoñač se obavezuje da dostavi 
Investitoru šemu zavarenih spojeva sa 
imenima i atestima zavarivača. 

      

  
  DN32 kom 22     
21 Radovi na povezivanju žica za 

detekciju vlage toplovoda: 
Završetak za el. vodove tip VE 
(antenice). Povezivanje svih žica za 
detekciju curenja  pomoću standardnih 
spojnica (buksne) i držaca za žice 
(odstojnik). 
Obaveza izvoñača da dostavi šematski 
prikaz povezivanja zica za detekciju 
curenja. 

    
 

  
  završetak za el. vodove tip: VE kom 2     
  povezivanje svih el. Kablova m 36     
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22 Čišćenje cevi od rñe, nečistoće i 
farbanje istih dvokomponentnom bojom 
otpornom do 150oC. Farbanje izvršiti u 
dva premaza. Ovom stavkom 
obuhvatiti farbanje zavarenih spojeva.          

  Obračun po m2 m2 10.56     
23 Izolacija toplovoda u toplotnoj 

podstanici ili podrumu, mineralnom 
vunom deblj. 50mm, u oblozi od al. 
lima debljine 0,8 mm.         

  Obračun po m2. m2 5.02     
24 Čelični panelni radijatori proizvodnje 

JUGOTERM MEROŠINA ili 
odgovarajuće, za rad u temperaturnom 
režimu 90/70 ºC, tip:         

  11-600/400 kom 3.00     
  22-600/400 kom 2.00   
  22-600/600 kom 1.00     
  22-600/800 kom 4.00   
  22-600/1000 kom 1.00     
25 Nabavka i montaža setova za 

radijatore (čepovi, redukcije, odzrake i 
konzole).         

  Obračun komplet. kom 11.00     
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26 HERZ-Ventil sa usponskom cevi za 
dvocevni sistem (ili odgovarjući).                                   
Sastoji se od:                                                                            
HERZ-2000 Bajpas telo- donji usponski 
ventil: Svi elementi ventila napravljeni 
su od mesinga, niklovani. Priključak 
grejnog tela sa konusom. Stezni set 1 
6284 04 za vezu sa usponskom cevi 
montiran na bajpas telo.  Cevni 
priključci se naručuju posebno.                                                                     
Usponska cev: Prečnik cevi fi15 x 
1mm. Bakarna, niklovana.  
HERZ TS-90 termostatski ventil-gornji 
usponski ventil:  Napravljen od 
mesinga, niklovan sa belom kapom.                                                                     
Zaptivanje vretena pomoću O 
prstena.Termostatski ventil - gornji deo 
zamenljiv HERZ-ureñajem za zamenu 
pod pritiskom- Changefix. Priključak 
grejnog tela sa konusnim zaptivanjem. 
Termostatski pogon pomoću svih 
HERZ- Termostatskih glava. Stezni set 
1 6292 11 za vezu sa usponskom cevi 
montiran na termostatski ventil.                                                                
 
Maks. radna temperatura: 120 °C                        
Maks. radni pritisak:  10 bar          

  DN15 (1/2")  sa usponskom cevi (gornji 
i donji ventil sa adapterima) tip :  
HERZ-2000+TS-90 kom 11.00     

27 HERZ-Termostatska glava STANDARD 
punjena termouljem za  HERZ-
Termostatske ventile koji su namenjeni 
za termostatski rad. Pričvrsna navrtka 
M28x1,5 mm od mesinga, niklovana. 
Sa pozicijom "0" mehaničko zatvaranje, 
mogućnost nameštanja osiguranja od 
smrzavanja, sa ograničenjem i 
blokadom opsega nameštene 
vrednosti. Testirano prema EN 215 i 
CENCER.                                     
Opseg podešavanja:   6–30 °C        
Zaštita od smrzavanja:  6 °C Oznake 
nameštanja temperature na         
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termostatskoj glavi: 1–6. 

    kom 11.00     
28 Nabavka i montaža razdelnika i 

sabirnika za razvod instalacije 
radijatorskog grejanja PeX-Al-PeX 
cevima. Komplet sa, kuglastim leptir 
ventilima R1" na polazu i povratu i 
hvatačem nečistoće na povratu, 
automatskim odzračnim lončićem i 
slavinom za pražnjenje. Na razdelnik 
su montirani kuglasti leptir ventili R1/2", 
a na sabirnik navijci R1/2" za 
balansiranje krugova grejanja. Za 
spajanje cevi koristiti adaptere na 
polazu i povratu. Dimenzija  razdelnika 
:         

  sa osam priključaka  kom 1.00     
  sa tri priključka  kom 1.00     
29 Nabavka i montaža višeslojnih PeX-Al-

PeX cevi u PE izolaciji debljine 6mm, 
za radne pritiske do 10bar i 
temperature do 95 ºC, proizvodnje 
VALSIR ili odgovarajuće za horizontalni 
razvod radijatorskog grejanja, 
dimenzija:         

  Ø16x2.0 m 150.00     
30 Pomoćni materijal za montažu Aluplast 

cevi (bužiri, obujmice, tiple, vijci...) 50% 
od prethodne stavke.   0.50     
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31 Uzidni razdelni ormarići proizvodnje 
HERZ ili odgovarajuće, napravljeni od 
čeličnog lima, pocinkovani, prednja 
vrata i okvir lakirani u belo (RAL9003). 
Podesiv po dubini (80 - 110mm). Vrata 
ormarića sa zatvaračem. U isporuci je i 
učvrsna šina za nosače razdelnika. 
Širine:         

  600mm   1.00     
  900mm   1.00     
32 Hladna proba instalacije radijatorskog 

grejanja. pauš. 1.00     
33 Topla proba instalacije radijatorskog 

grejanja. pauš. 1.00     
34 Fino podešavanje projektovanih 

protoka na navijcima svakog kruga 
grejanja i radijatorima. O podešavanju 
sačiniti izveštaj od Akreditovane 
labaratorije. pauš. 1.00     

35 Svi prateći grañevinski radovi na 
montaži mašinsih radova (PeX-Al-PeX 
cevi, crnih i predizolovanih cevi, grejnih 
tela, ormarića, itd). U cenu uračunati 
sva razbijanja i popravke kao i povratak 
u prvobitno stanje nakon ugradnje 
cevovoda, kao i radove na spoljnom 
ceovovoda kao što su pesak cca21m3 
oko predizolovanih cevi, ručni iskop 
cca35m3, sečenje i/ili razbijanje betona 
i povratak u prvobitno stanje 8m2, 
sečenje i/ili razbijanje poda podstanice 
i novoprojektovanog objekta, povratak 
u prvobitno stanje, i dr. Obaveza 
izvoñača radova je da pre davanja 
ponude obiñe teren zbog složenosti 
pratećih gradevinkih radova bez 
mogućnosti naknadnih i nepredviñenih 
radova. pauš. 1.00     

36 Nabavka, isporuka i postavljanje trake 
za obeležavanje trase toplovoda. Traka 
se postavlja iznad svake cevi. Na 
postavljenim trakama treba da piše 
"opasnost vrelovod predizolovane 
cevi". m 72.00     
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Obračun po m cevi. 

    
    

UKUPN
O:   

 
    

 
    

ZBIRNA REKAPITULACIJA 

1 ARHITEKTONSKO-GRAðEVINSKI RADOVI   

2 RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA I KANALIZACIJE   

3 RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA   

4 RADOVI NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA   

UKUPNO:   

 

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: 

 

___________________________________ 

                                                                                           потпис овлашћеног лица понуђача 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.-    

                                                                                                                                                                                                                                       
На основу  Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 13.- 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и  

начину доказивања испуњености услова за учешће (Сл.гласник РС бр. 86/15) даје се следећа 

 

 

И З Ј А В А   

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 

 

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

реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр. 20 у Новом Саду, са набавком и 

уградњом материјала у отвореном поступку јавне набавке Наручиоца ЈКП «Водовод и 

канализација» Нови Сад бр. 22/19-С доставити: 

 

• одмах након закључења Уговора, једну бланко (сопствену) соло меницу са 

меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без пдв-а, за добро 

извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дужим од истека свих обавеза 

извођача за коначно извршење посла. Меница се држи у портфељу Наручиоца све  до 

испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача, након чега се враћа истом. 

Истовремено, предајом менице изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда 

копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица од стране пословне банке 

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

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

овлашћење регистровани у Регистру меница. 

 

• одмах након потписивања Записника о примопредаји радова достави једну бланко 

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

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

5 дана дуже од уговореног гарантног рока. Меница се држе у портфељу Наручиоца све  

до испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача у гарантном року, након чега 

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

Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица од стране 

пословне банке (овера не старија  од 30 дана од дана достављања меница), овлашћења 

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

меница и менично овлашћење регистровани у Регистру меница. 

У _______________________ дана ________. год. 

 

 
                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                            ____________________________                                                                          
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  6.- 

 

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

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

Понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се 

регулисати тражени услови из позива за подношење понуде и Конкурсне 

документације. Овај модел уговора који је саставни део конкурсне документације, 

Понуђач оверава 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.- ЈКП ,,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 у вези са 

извођењем радова на реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр. 20 у Новом 

Саду, са набавком и уградњом материјала за потребе 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 реконструкцији објекта у улици Стевана 

Сремца бр. 20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала, у свему према 

усвојеној Понуди Извођача радова за предметну јавну набавку бр. 22/19-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.  

 

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 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 уз услов да је Инвеститор обезбедио сву неопходну документацију. 

 

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 менице као и захтевати од Извођача 

радова накнаду штете до износа стварне штете.  

 

Члан 7.- 

 

Извођач радова се обавезује да ће: 

- одмах након закључења Уговора,  достави једну бланко (сопствену) соло меницу 

са меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности Уговора без пдв-а, за 

добро извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дужим од истека свих 

обавеза Извођача радова за коначно извршење посла. Меница се држи у 

портфељу Инвеститора све  до испуњења свих уговорних обавеза Извођача 

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

се обавезује да Инвеститору преда копије картона са депонованим потписима 

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

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

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

регистровани у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 

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

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

Меницу  ће Наручилац наплатити уколико понуђач/извођач неосновано одбије да 

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

набавке, као и другим случајевима одређеним Уговором. 
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- одмах након потписивања Записника о примопредаји радова достави једну бланко 

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

вредности Уговора без пдв-а, за отклањање грешака у гарантном року, са роком 

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

портфељу Инвститора све  до испуњења свих уговорних обавеза Изовђача радова 

у гарантном року, након чега се враћа истом. Истовремено, предајом менице 

Извођач радова се обавезује да Инвеститору преда копије картона са депонованим 

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

дана од дана достављања меница), овлашћења за Инвститора да се меница може 

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

овлашћење регистровани у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

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

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

Меницу ће Наручилац наплатити уколико понуђач/извођач не извршава своје 

обавезе преузете Уговором у гарантном року. 

Наведена меница се има предати Инвеститору односно његовом овлашћеном 

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

након добијања наведене потврде, приступиће се овери окончане ситуације од 

стране надзорног органа. 

 

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 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. 
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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 меницу за отклањање недостатака у 

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

накнади штету која прелази суму наплаћене меницу за отклањање недостатака у 

гарантном року.  

 

Члан 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, 

- 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 менице 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. 
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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 

- 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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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                                                 За Инвеститора 

 

_____________________              _________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.-    

         

 

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

68/15) дајемо следећи: 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 
 
 
 
 
 

 У _______________________ дана ________.г. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                           _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.-     

 

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

68/15) дајемо следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

у својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједничку) понуду у отвореном поступку број 22/19-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. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.-   

 

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

вредности радова – Извођење радова на реконструкцији објекта у улици Стевана 

Сремца бр. 20 у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – Јавна набавка 

број 22/19-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 

реконструкцији објекта у улици Стевана Сремца бр. 20 у Новом Саду, са набавком и 

уградњом материјала – Јавна набавка број 22/19-С.  

 

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 реконструкцији објекта. 

 

 

У Новом Саду, дана ________.г. 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

наручиоца: 

 Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 

   

   

   

 

Напомена: Извршени обилазак представник Наручиоца ће потврдити потписивањем 

овог Обрасца. Подношење овог обрасца у понуди није обавезно. 


