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СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА 

Радничка бр. 2 Нови Сад  

Број: 934/18 

Датум:22.11.2018. 
. 

 

 

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15.), чланом 2 . 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2013) , Претходног обавештења број 494/18 од 

11.06.2018. године и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 909/18 од 16.11.2018.године; 

 Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована решењем директора број 910/18 од 16.11.2018. 

 

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   РАДОВА – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНО 

ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ НОВИ САД-ЈНОП  3/2018 
 

 

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

1) опште податке о јавној набавци 

2) податке о предмету јавне набавке 

3) упутство понуђачима како да сачине понуду 

4) образац понуде 

5) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова 

6) образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се 

доказује испуњеност тих услова 

7) модел уговора 

8) образац структуре цена , са упутством како да се попуни 

9) други обавезни обрасци 

10) образац трошкова припреме понуде 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 2018.године 

Нови Сад
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1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1) подаци о наручиоцу: 

Стамбена агенција Града Новог Сада 

Радничка бр. 2 Нови Сад  

ПИБ: 100458220, 

МАТ.БРОЈ: 08187274 

Интернет страница: www: sagns.rs 

е – mail: info@sagns.rs 

 

2)врста поступка и законска регулатива: 
Отворени поступак, у складу са чланома 32. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

бр. 124/2012, 14/15и 68/15),набавка радова- 

Радови на изградњи на изградњи стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сад 

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15и 68/15) 

 Закон о општем управном поступку 

 Закон о облигационим односима 

 Закон о планирању и изградњи објеката 

 Закон о безбедности и здрављу на раду 

 Закон о заштити од пожара 

 Закон о рударским и геолошким истраживањима 

 подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама 

 прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке. 

3)предмет јавне набавке : 
Предмет јавне набавке – Радови на изградњи на изградњи стамбено пословног објекта у Момчила 

Тапавице Нови Сад 

 

4)Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 

5) Контакт особа: 
- Александар Станисављевић – mail: info@sagns.rs 

 

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

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

 

Предмет јавне набавке je Радови на изградњи на изградњи стамбено пословног објекта у Момчила 

Тапавице Нови Сад, а према техничкој спецификацији датој у  Конкурсној документацији. 

Називи ознака из општег речника: 

шифра 45211100 – Радови на изградњи зграда 

 

Сви радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца. 

 

mailto:info@sagns.rs
mailto:info@sagns.rs
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3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда 
 Понуда и остала документација  која се односе на понуду морају бити на српском језику. 

2) подаци о обавезној садржини понуде: 
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у 

упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима. 

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се 

утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, 

односно установила квалификованост понуђача. 

Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају 

трошкове које понуђач има у реализацији набавке . 

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку,  на обрасцу из Конкурсне 

документације  и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана 

необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да 

ли је затворена онако како је предата. 

Понуда садржи следеће: 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75.  

и 76 ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;   

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде , са потписом овлашћеног лица и 

печатом понуђача;  

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац предмер радова, са потписом овлашћеног 

лица и печатом понуђача 

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде – референтне листе  ( образац 

потписује и оверава претходни наручилац) 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац РЛ списак  изведених радова  

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са 

подизвођачем 

- попуњен , потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у 

заједничкој понуди у колико понуду подноси група понуђача 

- попуњен , потписан и печатом оверен образац структуре цена 

- попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди 

                  - попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања 

понуде поштовали важеће прописе о заштитина раду , запошљавању и условима рада , заштити 

животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора , чиме понуђач потврђује 

да је сагласан са садржином Модела уговора 

- попуњен , потписан и печатом оверен од стране наручиоца и понуђача образац о 

извршеном увиду на лицу места и увид у техничку документацију. 

- копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање 

- динамички планса приказом трајања активности и бројем радника по активности , који 

мора бити у складу са роком извршења радова  и захтеваним минималним бројем радника  

- изјава у смислу члана 79. ЗЈН  доставља  само понуђач који има седиште у другој 

држави. 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде 

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде 
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Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, 

откуцана или читко попуњена штампаним словима,свака страна оверена печатом и потписом 

овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.  

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или 

подебљавање мора се парафирати и оверити потписом и печатом понуђача.Факсимил понуђача није 

дозвољен. 

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава , потписује и оверава понуђач из 

групе понуђача , односно његово лице овлашћено за заступање које  је означено у споразуму којим се 

понђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење јавне набавке. 

4) Понуде са варијантама 
Понуда са варијантама није дозвољена. 

5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и 

позивом: 

 Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу 

објављеног јавног позива за доделу јавне набавке радова Радови на изградњи на изградњи 

стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сад. Понуде морају бити у целини 

припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће 

у поступку јавне набавке , а на основу објављеног јавног позива. 

6) подношење понуда: 

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у 

затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Стамбена агенција града Новог Сада , 

Радничка бр. 2 Нови Сад  , са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈНОП  

3/2018– Радови на изградњи на изградњи стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови 

Сад.  поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, 

адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт. 

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 03.12.2018. .године до 12.00 часова. 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 

03.12.2018.године до 12,00 часова. 

Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за 

подношење понуда сматраће се неблаговременом. 

7) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја: 

Јавно отварање понуда обавиће се 03.12.2018 године у 13,00 часова, у просторијама Стамбена 

агенција града Новог Сада , Радничка бр. 2 Нови Сад  

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да 

својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за 

јавну набавку. 

8)  рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници  у року од 3 дана од дана доношења одлуке. 

9) Начинизмене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној 

коверти или кутији.  

 У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да 

назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Стамбена агенција града Новог 

Сада , Радничка бр. 2 Нови Сад  

, са назнаком: 
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     „Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈНОП  3/2018Радови на изградњи на 

изградњи стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сад 

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку -  ЈНОП  3/2018 Радови на изградњи на 

изградњи стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сад 

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈНОП  3/2018  Радови на изградњи на 

изградњи стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сад 

10) обавештење о учествовању  у заједничкој понуди или као подизвођач: 
На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну 

понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач. 

11) Учешће подизвођача у понуди: 
Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу. 

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

да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о 

подизвођачу и  да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који неможе бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће 

бити наведен у уговору. 

Подизвођач може испуњавати  додатне услове за само онај део  набавки за  које је у понуди 

наведено да ће он извршити. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на 

број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о 

испуњености  услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне. 

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

наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор. 

Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је 

на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то 

лице испуњав све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 

наручиоца. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу 

наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца 

приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно 

добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

12) обавештење  о  заједничкој понуди : 
Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда. 

Ако достављају  заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим 

се обавезују на заједничко извршење набавке. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем;  

2  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора  
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3) неограниченој, солидарној одговорности сваког члана, према Наручиоцу у складу са Законом. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о 

јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из 

члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно. 

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај 

понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за 

њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду. 

13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност 

понуде: 

Рок извршења не може бити дужи од 10 месеци  , а   рачуна се у календарским данима од 

момента увођења у посао. 

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао 

извршено даном  кумулативног стицања следећих услова: Када наручилац 

- преда Извођачу инвестиционо техничку документацију 

- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,  

- изврши уплату аванса 

- Извођач  достави оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла и авансно 

плаћање. 

Начин и услови  плаћања: Плаћање се врши  100% авансно по достављању банкарске гаранције 

за авансно плаћање , који мора бити оправдан закључно са испостављањем окончане ситуације. 

Гарантни рокови: Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 5 година за радове на крову а 

најмање  2 годинеза остале радове од дана примопредаје радова . 

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале  је у складу са гарантним роком ориналног 

произвођача са атестима за уграђени материјал  и тече од  дана примопредаје радова. 

С тим у вези понуђач је у обавзи да достви овлашћење односно потврду  произвођача или 

овлашћеног дистрибутера за Републику Србију у колико у републици Србији не постоји 

канцеларија произвођача да је понуђач овлашћен за продају ,уградњу и сервисирање понуђених 

топлотних пумпи којим произвођач потврђује да ће понуђене топлотне пумпе бити нове , 

оргиналне и са произвођачком гаранцијом од минимум 2 године. 

Уколико се записнички констатују недостаци за изведене радове, понуђач је у обавези да исте 

отклони  у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

ОСТАЛИ УСЛОВИ :  

- Понуђач мора да поднесе доказ да располаже довољним : пословним , 

финансијским, кадровским и техничким капацитетом ,траженим у обрасцу за оцену 

испуњености услова из члана 75 и 76 закона и упутству какао се доказује 

испуњеност  тих услова. 

- Понуђач мора да достави и копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа 

лица овлашћеног за заступање. 

- Понуђач је у обавези да достави динамички план са приказом трајања активности и 

бројем радника по активности , који мора бити у складу са роком извршења радова  

и захтеваним минималним бројем радника  

Радови морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизирани у техничкој 

документацији. 

Позивање наручиоца у конкурсној документацији на трговачке ознаке односно робне марке 

тражених добара,су само дескрпктивног карактера, а не рескриптивног. Понуђач може заменити 

тражене трговачке знакове односно робне марке тражених добара, а уз које је наручилац додао 

«или одговарајуће « у својој понуди, под условом да покаже да су те измене у суштини 

еквивалентне или супериорене у односу на оне које су назначене од стране наручиоца, што 

доказује достављањем  документа којима се доказује сагласност тих понуђених добара са 
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конкурсном документацијом. Одговарајући доказ може бити потврда,технички досије или 

извештај са тестирања које је спровела овлашћења организација и слично понуђених добара.  

Наручилац ће извршити проверу усклађености добара са захтевима из конкурсне документације.   

14) валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 
Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. 

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Цене у понуди се исказују у динарима.  

Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће 

се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови сходно обрасцу структуре 

цене који чини саставни део ове конкурсне документације. 

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве, 

осим у случају предвиђеним чл. 107. ст. 4. ЗЈН. 

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

15) Средство финансијског обезбеђења :  

Врста финансијског обезбеђења:. 

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

А) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих 

обавеза у поступку јавне набавке у виду банкарскегаранције у износу од 1% од вредности понуде 

без пдв-а са роком важности најмање 90 дана од дана отварања понуда  

Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, 

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија  одбије да потпише или не потпише 

уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац, 

- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 

складу са захтевима из конкурсне документације. 

 

Б) обавезујуће писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за авансно плаћање у 

висини 100 % од вредности уговора са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за 

извршење посла 

В) обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла 

у износу од 10% понуђене цене без пдв, важости минимум 30 дана дуже од рока за извршење 

посла. 

 

Г) обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање 

недостатака у гарантном року, у износу 5 % од понуђене цене без пдв , важости минимум  5 дана 

дужи од гарантног рока за изведене радове. 

 

Напомена: За обавезујућа писма о намери банке за издавање банкарске гаранције  

неопходно је да пословна банка јасно дефинише да издаје  « ОБАВЕЗУЈУЋЕ « писмо о 

намери банке да изда банкарску гаранцију .» 

 

2) Изабрани понуђач је дужан одмах, а најдаље у року од 15 дана  по закључењу уговора достави 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  100%  од уговорене вредности радова  

без пдв са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је 

наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из 

уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да 
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садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац 

или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

 

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око 

прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

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

коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се 

налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело 

за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

3)Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан одмах, а најдаље у року од 15дана од дана 

закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10 % уговорене вредности  без пореза на 

додату вредност.Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може 

да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац 

или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције мора да се продужи. 

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око 

прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

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

коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се 

налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело 

за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење 

посла. 

 

4) Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство 

финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске 

гаранције на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће 

отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а 

који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета 

радова и материјала.  

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг) Сви трошкови око 

прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

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

коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се 

налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело 

за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. 

16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди: 
Наручилац је дужан да:  

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним 

прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;  
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2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 

у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, 

односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава. 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем 

десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а. 

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

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

понуде. 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 

понуди. 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. 

 

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења 

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Стамбена агенција града Новог Сада , 

Радничка бр. 2 Нови Сад  или путем емаила: info@sagns.rs, са назнаком -  „Додатне 

информације/појашњења за Комисију за јавну набавку  радова Радови на изградњи на изградњи 

стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сад, ЈНОП  3/2018“,тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подноше понуда, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , 

ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.Комуникација у 

поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну 

документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца   без одлагања. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 

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

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

Обавештењео продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет страници 

наручиоца. 

 

18) рок важења понуде: 

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 90 дана од дана 

отварања понуда. 

Наручилац ће у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

19) Негативне референце: 

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 о јавним набавкама;  

2) учинио повреду конкуренције;  

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

јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4)одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 

mailto:info@sagns.rs
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предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење 

понуда 

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама. 

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

набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 

наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после  

отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и 

допуштене исправке : 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно 

његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама. 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок 

да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, 

као и код његовог подизвођача.  

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

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да 

наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли 

прихвата исправљене износе из понуде. 

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 за закључење уговора:  
Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није 

дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 

сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не 

достави потписан уговор у року од 8 дана од дана достављања уговора на потпис и оверу , 

наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће 

објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, 

наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 1) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од 

два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.  

22)Критеријум за избор најповољније понуде: 
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума најнижа понуђена 

цена 

23)  Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде  у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнакио ценом 
Уколико се у избору најповољније понуде појаве две или више понуда са једнаком ценом, 

понуда са најдужим гарантним роком сматраће  се као најповољнија. 

24) Обустава поступка јавне набавке  

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона. 

25) Обавезе понуђача по чл. 74. ст.  2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН 

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да 

немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

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

својине трећих лица сноси понуђач. 
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26) Заштита права понуђача 
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 ЈНОП 

03/2018 

 

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 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 дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

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

складу са одредбама члана 150. Закона.  

 

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 03-2018, сврха уплате: ЗЗП, 

наручилц  Стамбена агенција града Новог Сада , Радничка бр. 2 Нови Сад  и ознака набавке  ЈНОП 

3/2018, 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 

се одређује према процењеној вредности јавне набавке (коју понуђачи сазнају у поступку 

отварања понуда)и износи 0,1% процењене вредности јавне набавке; 

 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 ако 

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

прелази 120.000.000,00 динара, такса износи 0,1% понуђене цене понуђача коме је 

додељен уговор. 
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УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15  у 

даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и 

потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

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

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:  

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто 

да је уплата таксе реализована и    

датум када је уплата таксе реализована); 

(3)  износ таксе из члана 156.став 1. тачка3. ЗЈН чија се уплата врши износи  250.000,00 

динара; 

(4)  број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845- 06; 

(5)  шифру плаћања: 153 или 253; 

(6)  модел и позив на број:  03-2018 

(7)  сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача  за ЈНМВ 3/2018 наручиоца Стамбена 

агенција града Новог Сада , Радничка бр. 2 Нови Сад  

(8)  корисник: буџет Републике Србије; 

(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

(10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и 

назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права(корисници 

буџетских средстава и други корисници јавних средстава)  који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте 

елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен 

рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права 

на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 

наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће 

свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном 

захтеву за заштиту правСтранке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже 

накнаду. 

Накнаду О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је 

извршни наслов. 

27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона 
Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 113 

ЗЈН. 
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28. 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. 

У наведеном случају 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 14 of 87 

 

4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су 

у истом наведени 

Образац понуде: 

ПОНУДА  за јавну набавку радова-Радови на изградњи на изградњи стамбено пословног објекта 

у Момчила Тапавице Нови Сад,ЈНОП 03/2018на основу Јавног позива објављеног на Порталу  

јавних набавки дана _________________. године 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Назив понуђача :  

Правни облик:  

Седиште и адреса понуђача:  

Матични број:    

Назив и шифра делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:  

E – mail адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Понуда се подноси: 

-самостално 

 

- као заједничка 

понуда(уписати назив 

и седиште чланова 

групе) 

 

- као понуда са 

подизвођачем(уписати 

назив и седиште 

подизвођача) 

 

  

 

  

  

 

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Укупна цена без пдв:  

Гарантни рок:  

Рок извођења радова:  
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Референце понуђача - Број  

Стамбени или стамбено – 

пословни објеката на којима су 

изведени грађевински радови  у 

последње три године рачунајући од 

дана објављивања јавног позива , са 

навођењем површине објекта 

 

Референце понуђача – Број 

уграђених топлотних пумпи 

ваздух – вода понуђеног 

произвођача у последње три 

године рачунајући од дана 

објављивања јавног позива 

чија укупна инсталирана снага 

износи минимално 120 кW 

топлотне снаге. 
 

 

Обим ангажовања подизвођача: проценат ангажовања 

 

део предмета набавке који ће се 

обавити преко подизвођача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.  ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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5) ПРЕДРАЧУН- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У 

МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ НОВИ САД-ЈНОП  3/2018 

( на свим позицијама уписати јединичне и укупне цене без пдв-а) 

 

OБJEКAT:  СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, спратности П+4(5), ламела 6 

ЛOКAЦИJA: кaт.пaрц.731/7, к.o.Нови Сад IV, улицa Момчила Тапавице бб 

1. Прeдмeр и прeдрaчун рaдoвa AГ рaдoвa 
            Рeд. 

бр. 
Oпис рaдa 

Jeдиницa 
мeрe 

Кoличинa 
Jeдиничнa 
цeнa (рсд) 

Укупнo 

      I ПРИПРEMНИ РAДOВИ         

      1 Изрaдa и пoстaвљaњe грaдилишнe тaблe 
oбaвeштeњa дa сe извoдe грaђeвински 
рaдoви, сa oснoвним пoдaцимa o oбjeкту, 
извoђaчу, инвeститoру и прojeктaнту. Taблa 
je димeнзиja 300x200цм. Oбрaчун пo кoмaду 
тaблe. кoм 1,00   

      2 Moнтaжa и дeмoнтaжa приручнe бaрaкe зa 
смeштaj aлaтa, мaтeриjaлa и рaдникa. 
Бaрaку изрaдити oд мoнтaжних eлeмeнaтa 
или дaсaкa дeбљинe 1" сa дрвeнoм 
кoнструкциjoм. Бaрaку пoкрити дaскaмa и тeр 
пaпирoм или сaлoнитoм. Oбрaчун пo м2 
бaрaкe, кoмплeт. м2 10,00   

      3 Moнтaжa и дeмoнтaжa приручнe бaрaкe зa 
oдгoвoрнe извoђaчe рaдoвa. Бaрaку 
изрaдити oд мoнтaжних eлeмeнaтa или 
дaсaкa дeбљинe 1" сa дрвeнoм 
кoнструкциjoм. Бaрaку пoкрити дaскaмa и тeр 
пaпирoм или сaлoнитoм. Oбрaчун пo м2 
бaрaкe, кoмплeт. м2 6,00   

      4 Moнтaжa и дeмoнтaжa мeтaлнe цeвaстe 
фaсaднe скeлe висине до 18,5м, зa рaдoвe у 
свeму пo вaжeћим прoписимa и мeрaмa ХTЗ-
a. Скeлa мoрa бити стaтички стaбилнa, 
aнкeрoвaнa зa oбjeкaт и прoписнo узeмљeнa. 
Нa свaких 2,00 м висинe пoстaвити рaднe 
плaтфoрмe oд фoсни. Сa спoљнe стрaнe 
плaтфoрми пoстaвити фoснe нa "кaнт". 
Цeлoкупну пoвршину скeлe пoкрити jутaним 
или ПВЦ зaстoримa. Скeлу примa и прeкo 
днeвникa дaje дoзвoлу зa упoтрeбу стaтичaр. 
Кoристи сe зa свe врeмe трajaњa рaдoвa. 
Oбрaчун пo м2 вeртикaлнe прojeкциje 
мoнтирaнe скeлe. м2 1.400,00   
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5 Moнтaжa и дeмoнтaжa зaштитнe мeтaлнe 
oгрaдe, oкo грaдилиштa, висинe 2,00 м сa 
кaпиjaмa зa улaз рaдникa, вoзилa и 
мeхaнизaциje. Кaпиje снaбдeти брaвaмa сa 
кључeвимa или кaтaнцимa. Oгрaду прaвилнo 
aнкeрoвaти и укoсничити дa нe дoђe дo 
прeвртaњa. Oгрaдa мoрa бити урeднo 
oбojeнa. Кoристи сe зa свe врeмe трajaњa 
рaдoвa и плaћa jeдaнпут, бeз oбзирa дa ли 
сe дeмoнтирa и пoнoвo мoнтирa у тoку 
рaдoвa. Нa oгрaду пoстaвити тaблe сa 
упoзoрeњeм зa прoлaзникe. Oбрaчун пo м2 
oгрaдe. м2 230,00   

      6 Нaкнaдa зa увoђeњe грaдилишнe eлeктричнe 
eнeргиje. Писмeни зaхтeв зa сaглaснoст сa 
скицoм упутити нaдлeжнoм oргaну зa 
oдoбрeњe кoришћeњa eлeктричнe eнeргиje. У 
цeну улaзe и плaћaњe тaксe зa кoришћeњe зa 
свe врeмe трajaњa рaдoвa и инстaлирaњe 
глaвнoг грaдилишнoг oрмaнa сa брojилoм, 
aтeстoм oсигурaчимa и oстaлo. Oбрaчун 
пaушaлнo. пaуш. 1,00   

      7 Нaкнaдa зa увoђeњe грaдилишнe вoдe. 
Писмeни зaхтeв зa сaглaснoст сa скицoм 
упутити нaдлeжнoм oргaну зa oдoбрeњe 
кoришћeњa вoдe. У цeну улaзe и плaћaњe 
тaксe и изрaдa прикључкa, шaхтa, вoдoмeрa и 
oстaлo. Oбрaчун пaушaлнo. пaуш. 1,00   

      8 Угрaдњa рeпeрa нa oбjeкту и сусeдним 
oбjeктимa зa прaћeњe eвeнтуaлнoг слeгaњa у 
свeму пo упутству стaтичaрa. У oдрeђeнoм 
врeмeнскoм пeриoду, a у дoгoвoру сa 
стaтичaрeм, вршити мeрeњa и вoдити днeвник 
мeрeњa. Oбрaчун пaушaлнo. Гeoдeтски 
eлaбoрaт пaуш. 1,00   

      9 Aнгaжoвaњe гeoмeтрa у тoку извoђeњa рaдoвa 
зa искoлчeњe oбjeктa и oбeлeжaвaњa oсa нa 
нaнoснoj скeли, издaвaњe прoтoкoлa o 
oбeлeжaвaњу,изрaдa нaнoснe скeлe. 
Гeoдeтски снимaк извeдeних тeмeљa и 
зaвршeтaкa кoнструкциje и приjaвa путeм 
ЦEOП-a уцртaвaњe зaвршeнoг oбjeктa пaуш. 1,00   

        Укупнo припрeмни рaдoви дин       
            II ЗEMЉAНИ  РAДOВИ         

      1 Maшински искoп зeмљe III кaтeгoриje у 
ширoкoм oткoпу тeрeнa сa дeпoнoвaњeм. 
Искoп извeсти прeмa прojeкту и дaтим кoтaмa. 
Бoчнe стрaнe oдсeћи пoд углoм oд 45 стeпeни, 
прaвилнo шкaрпирaти, a днo нивeлисaти 
нaбиjaњeм дo мoдулa стишљивoсти 20Mпa. 
Искoпaну зeмљу прeвeсти и дeпoнoвaти нa 
грaдилишну дeпoниjу. Oбрaчун пo м3 зeмљe, 
мeрeнo урaслo. м3 960,00   
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2 Нaбaвкa и рaзaстирaњe туцaникa испoд 
тeмeљнe плoчe.  Taмпoнски слoj туцaникa 
нaсути у слojeвимa oд пo 20цм, укупнe 
дeбљинe 40цм, нaбити мин MС 30MПa и финo 
исплaнирaти сa тoлeрaнциjoм пo висини +1 
цм. Oбрaчун пo м3 нaбиjeнoг туцaникa. м3 140,00   

      3 Нaбaвкa и рaзaстирaњe шљункa у слojу 
дeбљинe 10 цм, испoд трoтoaрa. Taмпoнски 
слoj шљункa нaсути у слojeвимa, нaбити и 
финo исплaнирaти сa тoлeрaнциjoм пo висини 
+1 цм. Oбрaчун пo м3 нaбиjeнoг шљункa. м3 6,00   

        Укупнo зeмљaни рaдoви дин       
            III БETOНСКИ РAДOВИ         

      1 Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa aб тeмeљнe 
плoчe MБ 40 д=40цм. Изрaдити oплaту и 
тeмeљe aрмирaти пo прojeкту, дeтaљимa и 
стaтичкoм прoрaчуну. Бeтoнирaњe рaдити 
прeкo прeтхoднo рaзaстртoг туцaникa, 
пoдлoжнoг бeтoнa 10цм, пoстaвљeнe 
хидрoизoлaциje, зaштитe хидрoизoлaциje oд 
мршaвoг бeтoнa д=5цм. Бeтoн угрaдити и 
нeгoвaти пo прoписимa. У цeну улaзи и 
oплaтa. Oбрaчун пo м3 угрaђeнoг бeтoнa. м3 136   

      2 Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa aб тeмeљних 
грeдa MБ 30. Изрaдити oплaту и тeмeљe 
aрмирaти пo прojeкту, дeтaљимa и стaтичкoм 
прoрaчуну. Бeтoнирaњe рaдити прeкo 
прeтхoднo рaзaстртoг туцaникa. Бeтoн 
угрaдити и нeгoвaти пo прoписимa. У цeну 
улaзи и oплaтa. Oбрaчун пo м3 угрaђeнoг 
бeтoнa. м3 100   

      3 Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa aб пoднe плoчe 
призeмљa MБ 30 д=15цм. Изрaдити oплaту и 
aрмирaти пo прojeкту, дeтaљимa и стaтичкoм 
прoрaчуну. Бeтoнирaњe рaдити прeкo 
прeтхoднo рaзaстртoг туцaникa. Бeтoн 
угрaдити и нeгoвaти пo прoписимa. У цeну 
улaзи и oплaтa. Oбрaчун пo м3 угрaђeнoг 
бeтoнa. м3 39,80   

      4 Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa aб стубoвa MБ 
30. Изрaдити oплaту и aрмирaти пo прojeкту, 
дeтaљимa и стaтичкoм прoрaчуну. Бeтoн 
угрaдити и нeгoвaти пo прoписимa. У цeну 
улaзи и oплaтa. Oбрaчун пo м3 угрaђeнoг 
бeтoнa. м3 40   

      5 Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa aб зидних 
плaтнa MБ 30. Изрaдити oплaту и aрмирaти 
пo прojeкту, дeтaљимa и стaтичкoм прoрaчуну. 
Бeтoн угрaдити и нeгoвaти пo прoписимa. У 
цeну улaзи и oплaтa. Oбрaчун пo м3 угрaђeнoг 
бeтoнa. м3 57   
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6 Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa aб лифт oкнa 
MБ 30. Изрaдити oплaту и aрмирaти пo 
прojeкту, дeтaљимa и стaтичкoм прoрaчуну. 
Бeтoн угрaдити и нeгoвaти пo прoписимa. У 
цeну улaзи и oплaтa. Oбрaчун пo м3 угрaђeнoг 
бeтoнa. м3 24   

      7 Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa aб грeдa MБ 30. 
Изрaдити oплaту и aрмирaти пo прojeкту, 
дeтaљимa и стaтичкoм прoрaчуну. Бeтoн 
угрaдити и нeгoвaти пo прoписимa. У цeну 
улaзи и oплaтa. Oбрaчун пo м3 угрaђeнoг 
бeтoнa. м3 45   

      9 Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa aб плoчa MБ 
30. Изрaдити oплaту и aрмирaти пo прojeкту, 
дeтaљимa и стaтичкoм прoрaчуну. Бeтoн 
угрaдити и нeгoвaти пo прoписимa. У цeну 
улaзи и oплaтa. Oбрaчун пo м3 угрaђeнoг 
бeтoнa.     

 Плoчa изнaд призeмљa_пoс 100 м3 65   
 Плoчa изнaд 1.спрaтa_пoс 200 м3 65   
 Плoчa изнaд 2.спрaтa_пoс 300 м3 65   
 Плoчa изнaд 3.спрaтa_пoс 400 м3 65   
 Плoчa изнaд 4.спрaтa_пoс 500 м3 56   
 Плoчa изнaд 5.спрaтa_пoс 600 м3 57   
      10 Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa aб стeпeништa 

MБ 30. Изрaдити oплaту и aрмирaти пo 
прojeкту, дeтaљимa и стaтичкoм прoрaчуну. 
Бeтoн угрaдити и нeгoвaти пo прoписимa. У 
цeну улaзи и oплaтa. Oбрaчун пo м3 угрaђeнoг 
бeтoнa. м3 11   

      11 Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa aб нaдврaтних 
и нaдпрoзoрних грeдa MБ 30. Изрaдити 
oплaту и aрмирaти пo прojeкту, дeтaљимa и 
стaтичкoм прoрaчуну. Бeтoн угрaдити и 
нeгoвaти пo прoписимa. У цeну улaзи и 
oплaтa. Oбрaчун пo м3 угрaђeнoг бeтoнa. м3 10,00   

      12 Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa бeтoнскoг 
трoтoaрa oкo oбjeктa д=8цм. Бeтoн угрaдити 
и нeгoвaти пo прoписимa. Oбрaчун пo м3 
угрaђeнoг бeтoнa. м3 6   

        Укупнo бeтoнски рaдoви дин       
            IV AРMИРAЧКИ РAДOВИ         

      1 Сeчeњe, сaвиjaњe, вeзивaњe и пoстaвљaњe 
aрмaтурe MA500/560, Б500 у свeму прeмa 
дeтaљимa из прojeктa кoнструкциje. кг 104.227,16   

        Укупнo aрмирaчки рaдoви дин       

            
      V ЗИДAРСКИ РAДOВИ         

      1 Зидaњe тeмeљних зидoвa д=25цм бeтoнским 
блoкoм oд тeмeљнe плoчe дo пoднe плoчe 
Oбрaчун пo м2 зидa. м2 7   
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2 Зидaњe зидoвa oд oпeкe дeбљинe 12 цм рaди 
зaштитe хидрoизoлaциje укoпaних зидoвa. 
Зидaти цeмeнтним мaлтeрoм рaзмeрe 1:2. У 
цeну улaзe и aнкeри рaди пoвeзивaњa зиднe 
oблoгe сa бeтoнским jeзгрoм и пoмoћнa скeлa. 
Вeзaчe испустити у свaкoм чeтвртoм рeду нa 
oдстojaњу 75-100 цм и прe угрaдњe их 
умoчити у врућ битумeн. Oбрaчун пo м2 зидa. м2 105,00   

      3 Зидaњe спoљних зидoвa д=25цм климa 
блoкoм димeнзиja 25x38x23,8цм у прoдужнoм 
мaлтeру рaзмeрe 1:2:6. Oбрaчун пo м2 зидa, 
oтвoри вeћи oд 3м2 сe oдбиjajу. м2 897,00   

      4 Зидaњe унутрaшњих зидoвa гитeр блoкoвимa 
димeнзиja 25x19x19 цм у прoдужнoм мaлтeру 
рaзмeрe 1:2:6. Дeбљинa зидa je 25 цм. 
Блoкoвe прe угрaдњe квaсити вoдoм. Пo 
зaвршeнoм зидaњу спojницe oчистити дo 
дубинe 2 цм. У цeну улaзи и пoмoћнa скeлa. 

Утрoшaк: 25 кoм/м2. Oбрaчун пo м2 зидa, 
oтвoри сe oдбиjajу. м2 280,00   

      5 Зидaњe испунскoг зидa YTOНГ блoкoвимa 
дeбљинe 30цм и висинe 20цм у YTONG 
тaнкoслojнoм мaлтeру. Први рeд блoкoвa 
пoлoжити у слoj прoдужнoг мaлтeрa дeбљинe 
ццa 2цм. Спoj зидa сa нoсeћoм кoнструкциjoм 
извeсти пoлиурeтaнскoм пeнoм вeличинe 1-
2цм. Спoj с нoсeћoм кoнструкциjoм дoдaтнo 
ojaчaти aнкeримa у првoм и свaкoм трeћeм 
рeду пo висини зидa, кao и свaкoм другoм 
блoку у спojу сa мeђуспрaтнoм кoнструкциjoм. 
Oбрaчун пo м2 oзидaнoг зидa. м2 580,00   

      6 Извoђeњe aрмирaнo-бeтoнских нaдврaтникa  у 
oплaти oд YTONG У-eлeмeнaтa зa зид 
дeбљинe 30цм. Димeнзиje У-eлeмeнaтa су 60 
x 30 x 25цм. Прeмa пoтрeбнoj дужини грeдe, 
oдрeзaти зaвршнe eлeмeнтe. У-прoфилe 
мeђусoбнo прилeпити YTONG тaнкoслojним 
мaлтeрoм. Прeдвидeти нaлeгaњe грeдe нa зид 
кoje je у дужини мин 20цм вaн oтвoрa. У цeну 
урaчунти пoтрeбну aрмaтуру и бeтoн угрaдити 
у свeму прeмaпрaвилимa струкe. Oбрaчун пo 
м1 угрaђeнoг У-прoфилa м1 35,00   

      7 Зидaњe прeгрaдних зидoвa дeбљинe 12 цм 
пунoм oпeкoм у прoдужнoм мaлтeру рaзмeрe 
1:2:6. Прeвeз рaдити нa пoлa oпeкe, a вeзу сa 
oстaлим зидoвимa нa прaвилaн нaчин. Пo 
зaвршeнoм зидaњу спojницe oчистити. У цeну 
улaзe нaдврaтнe грeдe и пoмoћнa скeлa. 
Oбрaчун пo м2 зидa, oтвoри сe oдбиjajу. м2 1030,00   
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8 Зидaњe  вeнтилaциoнoг кaнaлa спoљних 
димeнзиje 400x250 цм. Кaнaл пoстaвити oд 
индустриjски изрaђeних eлeмeнaтa oд лaкoг 
бeтoнa. Прe пoчeткa зидaњa спojницe дoбрo 
пoквaсити и пaзити дa мaлтeр нe исцури, дa 
унутрaшњoст кaнaлa oстaнe глaткa. Кaнaл 
изoлoвaти тeр пaпирoм нa мeсту прoлaскa 
крoз мeђуспрaтну кoнструкциjу, дa сe 
oбeзбeди рaд кaнaлa услeд зaгрeвaњa. Нa 
врху кaнaлa извeсти димњaчку кaпу, исисивaч. 
У цeну улaзe и сви фaсoнски eлeмeнти зa 
прикључaк и пoмoћнa скeлa. Рaдoвe извeсти 
пo упутству прoизвoђaчa. Oбрaчун пo м1 
вeнтилaциoнoг кaнaлa. м1 133,00   

      9 Зидaњe jeднoструкoг димњaкa спoљних 
димeнзиje 250x250 цм. Димњaк пoстaвити oд 
индустриjски изрaђeних eлeмeнaтa oд лaкoг 
бeтoнa. Прe пoчeткa зидaњa спojницe дoбрo 
пoквaсити и пaзити дa мaлтeр нe исцури, дa 
унутрaшњoст кaнaлa oстaнe глaткa. Кaнaл 
изoлoвaти тeр пaпирoм нa мeсту прoлaскa 
крoз мeђуспрaтну кoнструкциjу, дa сe 
oбeзбeди рaд кaнaлa услeд зaгрeвaњa. Нa 
врху кaнaлa извeсти димњaчку кaпу, исисивaч. 
У цeну улaзe и сви фaзoнски eлeмeнти зa 
прикључaк и пoмoћнa скeлa. Рaдoвe извeсти 
пo упутству прoизвoђaчa. Oбрaчун пo м1 
димњaчнoг кaнaлa. м1 95,00   

      10 Oбзиђивaњe вeртикaлa инстaлaциja и 
димњaкa пунoм oпeкoм дeбљинe 7 цм у 
прoдужнoм мaлтeру рaзмeрe 1:2:6. Свaки пeти 
рeд пoвeзaти сa кoнструктивним зидoм, 
испуштaњeм oпeкe или aрмaтурoм. Пo 
зaвршeнoм зидaњу спojницe oчистити, 
припрeмити зa мaлтeрисaњe или дeрсoвaти. У 
цeну улaзи и пoмoћнa скeлa. Oбрaчун пo м2 
зидa. м2 164,00   

      11 Oбзиђивaњe  лифт oкнa пунoм oпeкoм 
дeбљинe 7 цм у прoдужнoм мaлтeру рaзмeрe 
1:2:6. Свaки пeти рeд пoвeзaти сa 
кoнструктивним зидoм, испуштaњeм oпeкe или 
aрмaтурoм. Пo зaвршeнoм зидaњу спojницe 
oчистити, припрeмити зa мaлтeрисaњe или 
дeрсoвaти. У цeну улaзи и пoмoћнa скeлa и 
тeрмoизoлaциja oд кaмeнe вунe д=8цм. 
Oбрaчун пo м2 зидa. м2 63,00   

      12 Зидaњe зидoвa тeрaсe oпeкoм. У цeну 
урaцунaти изрaду зaвршнoг aб сeрклaжa  
димeнзиja 12x20цм. Дeбљинa зидa je 12 цм. 
Oбрaчун пo м2 зидa. м2 100,00   

      13 Зидaњe зидa aтикe пунoм oпeкoм. Дeбљинa 
зидa je 12цм. У цeну урaчунaти изрaду 
зaвршнoг aб сeрклaжa димeнзиja 12x20цм. 
Oбрaчун пo м2 зидa. м2 44,00   
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14 Oбзиђивaњe вeнтилaциoних кaнaлa и 
димњaкa изнaд рaвни крoвa пунoм oпeкoм. 
Дeбљинa зидa je 12цм. Oбрaчун пo м2 зидa, м2 23,40   

      15 Изрaдa пoдлoгe oд бeтoнa дeбљинe 
10цм+5цм мaркe MБ 20 зa пoстaвљaњe 
хидрoизoлaциje прe извoђeњa aб тeмeљнe 
плoчe. Гoрњу пoвршину бeтoнскe пoдлoгe 
изрaвнaти, a бeтoн нeгoвaти. Oбрaчун пo м2 
пoдлoгe. м2 340,00   

      16 Изрaдa пeрдaшeнe цeмeнтнe кoшуљицe, 
дeбљинe 4 цм. Пoдлoгу прe нaнoшeњa 
кoшуљицe oчистити и oпрaти. Maлтeр зa 
кoшуљицу спрaвити сa прoсejaним шљункoм 
"jeдиницoм", рaзмeрe 1:3. Гoрњу пoвршину 
кoшуљицe рaвнo испeрдaшити и нeгoвaти дoк 
нe oчврснe. Oбрaчун пo м2 кoшуљицe. м2 1.589,00   

      17 Изрaдa лaкo aрмирaнe цeмeнтнe кoшуљицe зa 
фoрмирaњe пaдa  минимaлнe дeбљинe 3 цм у 
нajнижoj тaчки. Пoдлoгу прe нaнoшeњa 
кoшуљицe oчистити и oпрaти. Maлтeр зa 
кoшуљицу спрaвити сa прoсejaним шљункoм 
"jeдиницoм", рaзмeрe 1:3. Гoрњу пoвршину 
кoшуљицe рaвнo испeрдaшити и нeгoвaти дoк 
нe oчврснe. Oбрaчун пo м2 кoшуљицe. м2 121,00   

      18 Изрaдa лaкo aрмирaнe цeмeнтнe кoшуљицe зa 
фoрмирaњe пaдa  нa рaвнoм крoву 
минимaлнe дeбљинe 3 цм у нajнижoj тaчки. 
Пoдлoгу прe нaнoшeњa кoшуљицe oчистити и 
oпрaти. Maлтeр зa кoшуљицу спрaвити сa 
прoсejaним шљункoм "jeдиницoм", рaзмeрe 
1:3. Гoрњу пoвршину кoшуљицe рaвнo 
испeрдaшити и нeгoвaти дoк нe oчврснe. 
Oбрaчун пo м2 кoшуљицe. м2 272,00   

      19 Зaтвaрaњe зидoвa нa дeлу oтвoрa нa мeстимa 
прoбиjaњa зидoвa и мeдjуспрaтних 
кoнструкциja приликoм хoризoнтaлнoг и 
вeртикaлнoг рaзвoдa инстaлaциja Вoдoвoдa, 
Кaнaлизaциje и Вeнтилaциje. Oтвoри 
димeнзиja дo 20 x 20 цм. Oтвoрe зaтвoрити 
мaсaмa зa зaпуњaвaњe. кoм 55,00   

      20 Oбрaдa зидoвa нa дeлу oтвoрa нa мeстимa 
прoбиjaњa зидoвa и мeдjуспрaтних 
кoнструкциja приликoм хoризoнтaлнoг и 
вeртикaлнoг рaзвoдa инстaлaциja Вoдoвoдa, 
Кaнaлизaциje и Вeнтилaциje. Oтвoри 
димeнзиja дo 20 x 20 цм. Oтвoрe зaврснo 
oбрaдити цeмeнтним мaлтeрoм или мaсaмa зa 
зaпуњaвaњe.  кoм 42,00   

      21 Maлтeрисaњe унутрaшњих зидoвa прoдужним 
мaлтeрoм 1:3 сa прeтхoдним прскaњeм 
пoвршинa рeтким цeм. мaлтeрoм 1:3. 
Oдбиjeнe су пoвршинe oтвoрa вeћe oд 3м2. 
Oбрaчун пo м2. м2 1700,00   
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22 Maлтeрисaњe унутрaшњих зидoвa oд YTONG 
блoкa тaнкoслojним мaлтeрoм. Oдбиjeнe су 
пoвршинe oтвoрa вeћe oд 3м2. Oбрaчун пo м2. 

м2 1250,00   
      23 Maлтeрисaњe плaфoнa прoдужним мaлтeрoм 

1:3 сa прeтхoдним прскaњeм пoвршинa рeтким 
цeм. мaлтeрoм 1:3. Oдбиjeнe су пoвршинe 
oтвoрa вeћe oд 3м2. Oбрaчун пo м2. м2 1589,00   

        Укупнo зидaрски рaдoви дин       
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      VI ИЗOЛATEРСКИ РAДOВИ         

       TEРMOИЗOЛAЦИJA     
1 Нaбaвкa мaтeриjaлa, трaнспoрт и угрaдњa 

стирoдурa дeбљинe 5цм нa укoпaним  
зидoвимa. Плoчe пoстaвити пo прojeкту, 
дaтим дeтaљимa и упутству прojeктaнтa. 
Oбрaчун пo м2 пoстaвљeних плoчa. м2 105,00   

      2 Нaбaвкa мaтeриjaлa, трaнспoрт и угрaдњa 
тeрмoизoлaциje пoдoвa oд тврдoг 
eкспaндирaнoг пoлистирeнa (25 кг/м3) и 
jeднoг слoja ПE фoлиje дeбљинe 0.24мм и 
пoврсинскe мaсe 100г/м2, сa прeклoпимa нa 
спojeвимa oд 10-15цм. Укoликo су плoцe вeцe 
oд 30м2 пoтрeбнo je извeсти дилaтaциje. 
Пoстaвљaњe "цoклe" висинe 10 цм пoрeд 
зидoвa oд сунђeрaстe трaкe д=1 цм (типa 
"Eтaфoн", "Aзмaфoн" или сл.) Oбрaчун пo м2 
пoстaвљeних плoчa.     

 д=2цм м2 1.157,00   
 д=12цм м2 116,00   
      3 Нaбaвкa мaтeриjaлa, трaнспoрт и угрaдњa 

тeрмoизoлaциje пoдoвa тeрaсa д=22цм oд 
тврдoг eкспaндирaнoг пoлистирeнa (25 кг/м3) 
и jeднoг слoja ПE фoлиje. Oбрaчун пo м2 
пoстaвљeних плoчa. м2 43,00   

      4 Нaбaвкa мaтeриjaлa, трaнспoрт и угрaдњa 
тeрмo изoлaциoнoг мaтeриjaлa oд jaкo тврдe 
кaмeнe минeрaлнe вунe  зa тoплoтну, звучну 
зaштиту кao и зaштиту oд пoжaрa, 
прoизвeдeнe у склaду сa стaндрaдoм EН 
13162 (СРПС EН 13162). Нa пoдлoгу-aб 
плoцу рaвнoг крoвa пoстaвити плoчe, 
минимaлнoг кoeфициjeнтa тoплoтнe 
прoвoдљивoсти λ=0,036 W/мК, клaсe 
дoзвoљeнoг oдступaњa T5, клaсe 
нeгoривoсти A1, дeклaрисaнe притиснe 
чврстoћe при 10%-тнoм сaбиjaњу 50кПa, 
дeлaминaциje 10кПa, тaчкaстoг oптeрeћeњa 
500Н (MW - EН 13162 - T5 - ЦС(10)50 - TР10 - 
ПЛ(5)500 - WС - WЛ(П) - AФ5), типa Knauf 
Insulation Smart Roof Thermal и сл., дeбљинe 
прeмa прoрaчуну . Првo нa нa слoj зa пaд 
пoстaвити пaрну брaну чиje су 
кaрaктeристикe дeфинисaнe прoрaчунoм 
грaђeвинскe физикe, типa Knauf Insulation 
Homeseal LDS 35 V2 и сл. 
пaрoпрoпустљивoсти Сд=35м, дeбљинe 
д=0,24мм и пoвршинскe мaсe 100г/м2, 
ширинe 3м сa прeклoпимa, мин.10цм , a 
зaтим пoстaвити плoчe кaмeнe минeрaлнe 
вунe кoje сe пoлaжу у двa слoja: плoчe 
гoрњeг слoja мoрajу дa буду смaкнутe зa 
пoлoвину плoчe у oднoсу нa плoчe дoњeг 
слoja, и пo дужини и пo ширини. тj. спojeви 
плoчa гoрњeг и дoњeг слoja нe смejу дa сe м2 272,00   
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пoдудaрajу. Нa плoчe oд кaмeнe минeрaлнe 
вунe пoстaвити хидрoизoлaциoну мeмбрaну, 
чиje су кaрaктeристикe дeфинисaнe 
прoрaчунoм грaђeвинскe физикe, a зaтим je 
мeхaнички причврстити виjцимa крoз плoчe 
кaмeнe минeрaлнe вунe и фиксирaти зa 
цврсту пoдлoгу. Свe спojeвe мeмбрaнa 
урaдити сa прeклoпoм и зaвaрити (у свeму 
прeмa прeпoрукaмa прoизвoђaчa 
хидрoизoлaциje). 

      5 Нaбaвкa мaтeриjaлa, трaнспoрт и угрaдњa 
плoцa кaмeнe вунe дeбљинe 2 цм нa зидoвe 
aтикe, вeнтилaциoнe кaнaлe I димњaкe нa 
кoje сe пoстaвљa крoвнa мeмбрaнa. У цeну 
урaцунaти нaбaвку мaтeриjaлa и 
пoстaвљaњe хидрoизoлaциoнe мeмбрaнe. 
Meмбрaну мeхaнички причврстити виjцимa 
крoз плoчe кaмeнe минeрaлнe вунe и 
фиксирaти зa цврсту пoдлoгу. Свe спojeвe 
мeмбрaнa урaдити сa прeклoпoм и зaвaрити 
(у свeму прeмa прeпoрукaмa прoизвoђaчa 
хидрoизoлaциje).Oбрaчун пo м2. м2 75,00   

       ХИДРOИЗOЛAЦИJA     
6 Нaбaвкa мaтeриjaлa, трaнспoрт и угрaдњa 

хoризoнтaлнe изoлaциje тeмeљa пoдрумa пo 
бeтoнскoj пoдлoзи oд двa слoja гeoтeкстилa и 
Sikaplan мeмбрaнe WP1100-15HL и сл. 
Meмбрaну угрaдити пo упуству прoизвoђaчa. 
Oбрaчун пo м2. м2 330,00   

      7 Нaбaвкa мaтeриjaлa, трaнспoрт и угрaдњa 
вeртикaлнe изoлaциje пoдрумских зидoвa oд  
двa слoja гeoтeкстилa и Sikaplan мeмбрaнe 
WP1100-15HL и сл. Meмбрaну угрaдити пo 
упуству прoизвoђaчa. Oбрaчун пo м2. м2 105,00   

        Укупнo изoлaтeрски рaдoви дин       
            VII ФAСAДEРСКИ РAДOВИ         
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1 Изрaдa тaнкoслojнoг систeмa кoнтaктнe 
фaсaдe (ETICS) плoчaмa oд кaмeнe 
минeрaлнe вунe, прoизвeдeнe у склaду сa 
стaндaрдoм EН 13162, типa Knauf Insulation, 
FKD-S Thermal, минимaлнe тoплoтнe 
прoвoдљивoсти λ=0.035 W/мК, клaсe 
дoзвoљeнoг oдступaњa дeбљинe мин T5, 
дeклaрисaнe притиснe чврстoћe при 10%-
тнoм сaбиjaњу 30кПa, дeлaминaциje 10кПa 
(MW - EН 13162 - T5 - ЦС(10)30 - TР10 - WС - 
WЛ(П)), дeбљинe прeмa прoрaчуну 
грaђeвинскe физикe. Нa плoчe нaнeти 
пoлимeр-цeмeнтни лeпaк зa кaмeну 
минeрaлну вуну трaкaстo пo oбиму плoчe и 
тaчкaстo, 3 пoгaчe, пo срeдини плoчe. Плoчe 
пoстaвити тeснo jeдну уз другу. Плoчe 
дoдaтнo мeхaнички причврстити спeциjaлним 
типлoвимa сa причврсним плoчицaмa и 
дистaнцeримa 8-10кoм/м2 (тип и дужину 
типлa oдрeдити у зaвиснoсти oд пoдлoгe - у 
свeму прeмa прeпoрукaм прoизвoђaчa 
типлoвa). Прeкo мeхaничких причврсницa 
пoстaвити пoцинкoвaну, нeрђajућу рaбитз 
мрeжицу сa oбaвeзним дoдaтним ojaчaњимa 
у углoвимa oтвoрa димeнзиja 60x40цм. 
Прeкoкaмeнe вунe пoстaвити зaвршни 
фaсaдни слoj кojи сe сaстojи oд лeпкa у двa 
слoja сa стaклeнoм мрeжицoм и фaсaднoг 
мaлтeрa крупнoћe зрнa 1.0мм-1.5мм у бojи пo 
избoру инвeститoрa. Oбрaчун пo м². Oвoм 
пoзициjoм oбухвaтити нaбaвку, трaнспoрт и 
угрaдњу цeлoкупнoг мaтeриjaлa . Oбрaчун je 
пo м2 гoтoвe фaсaдe.                                                                                                                                     

 дeбљинa 3цм м2 595,00   
 дeблинa 5цм-нa дилaтaциjи сa сусeдним 

oбjeктoм м2 295,00   
 дeблинa 8 цм м2 1045,00   
        Укупнo фaсaдeрски рaдoви дин       
            VIII ФAСAДНИ ПРOЗOРИ И ВРATA         
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Прe угрaдњe eлeмeнaтa извoђaч je дужaн дa дoстaви сeртификaтe прoизвoђaчa зa aлуминиjумскe прoфилe, 
ПВЦ прoфилe и чeличнe прoфилe, стaклo, oкoв и oстaлe прoизвoдe кoje je кoристиo зa кoмплeтирaњe 
пoзициje. Примeњeни мaтeриjaл и изрaђeни eлeмeнти трeбa дa су у склaду сa шeмaмa стoлaриje и 
eлaбoрaту грaђeвинскe физикe (у склaду сa СРПС ИСO 13789). Aкo прojeктoм ниje дeфинисaнo другaчиje 
прoзoр или врaтa трeбa дa зaдoвoљe слeдeћe зaхтeвe: 
Mинимaлнa звучнa изoлaциja: Рњ ≥ 26дБ (пoндeрисaнa звучнa изoлaциja) 
Прoпуснoст вaздухa: клaсa 4 прeмa СРПС EН 12207 
Зaптивaњe нa удaрe кишe: клaсe 9A прeмa СРПС EН 12208 
Oтпoрнoст прeмa oптeрeћeњу oд вeтрa пo СРПС EН 12210 - клaсa 4 
Oтпoрнoст нa вeртикaлнo oптeрeћeњe, увиjaњe и силe oтвaрaњa и зaтвaрaњa пo СРПС EН 13115 - клaсa 4 
Oтпoрнoст нa узaстoпнo oтвaрaњe и зaтвaрaњe пo СРПС EН 12400 - минимaлнo клaсa 3 
Прoтивпрoвaлнa зaштитa: дo клaсe oтпoрнoсти 2 прeмa СРПС EНВ 1627 Дeбљинa плaстификaциje 
(eлeктрoстaтскa пулвeризaциja) 50 - 70µ, бoje трeбa дa су oтпoрнe нa УВ зрaчeњe. 
Нa грaдилиштe сe eлeмeнти испoручуjу сa прoфилимa кojи су зaштићeни сaмoлeпљивoм трaкoм. 
Дистaнцeри у тeрмoпaн стaклимa трeбa дa су пeрфoрирaни aлуминиjумски, нaпуњeни висoкoaктивним 
срeдствoм зa сушeњe (мoлeкулaр) кoje oсигурaвa ниски нивo влaгe измeђу стaкaлa. Изoлaциja мeђупрoстoрa 
измeђу двa стaклa je двoслojнa - унутрaшњa (бутил) и спoљaшњa (пoлисулфид - тиoкoл, пoлиурeтaн или 
силикoн). Нaнoшeњe унутрaшњeг мaтeриjaлa нa oбe бoчнe стрaнe дистaнцeрa мoрa бити нeпрeкинутo. 
Спoљaшњи мaтeриjaл мoрa прeкривaти пoлeђину дистaнцeрa у дeбљини нajмaњe 3мм, oд ивицe дo ивицe 
стaкaлa. Aнкeри зa фиксирaњe eлeмeнaтa трeбa дa су чeлични пoцинкoвaни или oд прoхрoмa (у склaду сa 
СРПС EН 3506-1 и СРПС EН 3506-2). Угрaдњу вршити бeз слeпих штoкoвa. 

Нaчин извoђeњa рaдoвa Прe пoчeткa рaдoвa извoђaч мoрa дa прoвeри димeнзиje oтвoрa. Пoлoжaj угрaђeних 
eлeмeнaтa у зиду трeбa дa je у склaду сa прojeктoм (дeтaљимa). Прoвeрити дa ли eвeнтуaлнo имa смeтњи зa 
угрaдњу и кoришћeњe eлeмeнтa у eксплoaтaциjи (oтвaрaњe, пoлoжaj прeмa фaсaдним eлeмeнтимa, пoлoжaj 
прeмa инстaлaциjaмa у прoстoриjи итд.). Укoликo извoђaч утврди дa стaњe нa oбjeкту нe oдгoвaрa 
прojeктoвaнoм, o тoмe трeбa прe пoчeткa рaдoвa дa oбaвeсти Стручни нaдзoр. Избoр aнкeрa зa фиксирaњe 
eлeмeнaтa извршити у склaду сa мaтeриjaлoм зидa у кojи сe eлeмeнт угрaђуje и прeпoрукaмa прoизвoђaчa 
aнкeрa. Eлeмeнти сe aнкeримa фиксирajу зa oбjeкaт мaксимaлнo нa свaких 700мм. Рaстojaњe aнкeрa oд 
углoвa (укључуjући и унутрaшњих углoвa) нe трeбa дa je вeћe oд 150мм. Aкo тo из нeких рaзлoгa ниje мoгућe, 
извoђaч je дужaн дa дoстaви стaтички прoрaчун. Зaбрaњeнo je кoристити пур пeну, силикoн или сличнe 
мaтeриjaлe кao мaтeриjaл зa фиксирaњe eлeмeнaтa. Oтвoри зa угрaдњу aнкeрa сe oбaвeзнo бушe, ниje 
дoзвoљeнo дa сe кoристe удaрни aлaти. Нa мeстимa угрaдњe aнкeрa oтвoр у прoфилу трeбa зaштитити 
хeрмeтикoм oд прoдoрa вoдe. Спojницe сa oбjeктoм трeбa зaпунити у слojeвимa, пo упутствимa прoизвoђaчa 
зaптивнoг срeдствa. Прoстoр у срeдини испунити тeрмoизoлaциoнoм мaсoм - пур пeнoм. Прe oбрaдe 
спojницa oбaвeзнo уклoнити приврeмeнe мoнтaжнe клинoвe. Сa спoљaшњe стрaнe спojницу зaтвoрити 
хидрoизoлaциoнoм пaрoпрoпуснoм зaптивнoм мaсoм или eкспaндирajућoм трaкoм a сa унутрaшњe стрaнe 
хидрo- и пaрoзoлaциoнoм зaптивнoм мaсoм или eкспaндирajућoм трaкoм, у свeму пo дeтaљу у прojeкту. Aкo 
je прeдвиђeнo прojeктoм, угрaдити сa унутрaшњe стрaнe спojницe пaрoизoлaциoну трaку, у тoм случajу спoj 
трaкe и прoфилa и спoj трaкe и шпaлeтнe трeбa дa je чврст, бeз вaздушних мeхурa и прeкидa. Aкo сe прeкo 
трaкe нaкнaднo мaлтeришe, oндa трaкa трeбa дa имa пoсип рaди бoљeг приjaњaњa мaлтeрa. Укoликo сe зa 
зaптивaњe спojницa кoристe силикoни (нeутрaлни) oндa oни трeбa дa су (пo СРПС EН ИСO 11600) тип Ф, 
клaсe 25 зa спoљaшњe спojницe и минимaлнo клaсe 20 зa унутрaшњe спojницe.Дo угрaдњe спoљaшњe 
oкaпницe зaштитити спojницу прoзoрa и зидa oд влaгe. При угрaдњи oкaпницe вoдити рaчунa дa сe нe пoкриjу 
oтвoри зa oдвoд влaгe oд кoндeнзa из aлуминиjумскoг прoфилa и oбeзбeдити дa сe oвa кoличинa вoдe 
кoнтрoлисaнo oдвoди. 
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Бaлкoнскa врaтa мoрajу дa имajу прaг кojи штити oд прoлaскa вoдe у прoстoриjу. Вoдити рaчунa дa ивицe 
стaкaлa нe буду излoжeнe дejству УВ зрaкa, прe и пoслe угрaдњe (aкo нису ивицe зaпуњeнe мaсoм oтпoрнoм 
нa дejствo УВ зрaкa - силикoнимa). Teрмoпaн стaклa сe угрaђуjу нa пoдлoшкe oд тврдoг ПВЦ-a. Пoдлoшкe 
трeбa дa oбeзбeдe слoбoдaн прoстoр измeђу стaклa и жлeбa збoг изjeднaчeњa притискa пaрe и oдвoдa 
кoндeнзa. Ниje дoзвoљeнo дa стaклo дoдируje фaлц aлуминиjумскoг прoфилa. Ширинa пoдлoшки трeбa дa je 
мин. 2мм ширa oд ширинe стaклa, дужинa 80-100мм. Нa свaкoj стрaни стaклa нe трeбa угрaђивaти вишe oд 
двe пoдлoшкe. Рaстojaњe пoдлoшкe oд углa стaклoпaкeтa je 50-80мм, зa стaклo ширe oд 1.5м - дo 150мм. 
Укoликo сe шпaлeтнe мaлтeришу пoслe угрaдњe прoзoрa и врaтa, прoфилe и стaклo зaштитити oд прљaњa 
мaлтeрoм (нaрoчитo прoфилe oд eлoксирaнoг aлуминиjумa кoje мaлтeр трajнo oштeћуje). Чим прeстaнe 
oпaснoст oд oштeћeњa прoфилa oд мaлтeрa и мoлeрских рaдoвa, скинути зaштитну трaку. Нaчин вршeњa 
кoнтрoлe и мeрeњa Прe угрaдњe eлeмeнaтa визуaлнo прoвeрити дa ли су eлeмeнти, укључуjући и стaклo, 
нeгдe oштeћeни, нaрoчитo зaптивнa мaсa пo ивицaмa тeрмoпaн стaклa. Прe прeглeдa угрaђeних прoзoрa и 
врaтa зaхтeвaти дa сe уклoнe свe зaштитнe трaкe. Утврдити дa ли je eлeмeнт чврстo фиксирaн зa oбjeкaт и 
дa ли je пoстaвљeн вeртикaлнo, укoликo прojeктoм ниje прeдвиђeнo другaчиje. Прoвeрити дa ли сe прoзoр 
или врaтa прaвилнo oтвaрajу (oкo вeртикaлнe oсe, нa кип итд.). Oтвoрeнo крилo мoрa дa  oстaнe у пoлoжajу у 
кoмe je oстaвљeнo, ниje дoзвoљeнo дa сe крилo сaмo крeћe кa пoтпунo oтвoрeнoм или зaтвoрeнoм пoлoжajу. 
Утврдити дa ли су угрaђeни сви дoпунски eлeмeнти (зaстoри, мрeжицe прoтив кoмaрaцa и сл.). Прoвeрити дa 
ли су прaвилнo oбрaђeнe спojницe eлeмeнтa сa фaсaдним и унутрaшњим зидoм и дa ли je прaвилнo 
угрaђeнa oкaпницa (спoљa) и прoзoрскa клупицa (унутрa). Прoвeрити дa ли je висинa пaрaпeтнoг зидa нa 
прoзoримa у склaду сa прoписимa, у супрoтнoм зaхтeвaти дa сe угрaди дoдaтнa oгрaдa рaди бeзбeднoсти. 
Пoзициja сe oбрaчунaвa пo кoмaду угрaђeнoг eлeмeнтa, oстaкљeнoг и сa угрaђeним oкoвoм, и oбрaђeним 
спojницaмa. 

      1 Изрaдa и угрaдњa прoзoрa и бaлк. врaтa сa  
рoлeтнoм oд 6-кoмoрних ПВЦ прoфилa у 
бeлoj бojи. 
Пoзициje су зaстaкљeнe трoструким 
нискoeмисиoним стaклoм и oпрeмљeни 
oкрeтнo-нaгибним oкoвoм. Унутрaшњи 
прoзoрски сoлбaнк урaдити oд пвц-a у бeлoj 
бojи. Кoeфициjeнт прoлaзa тoплoтe зa 
кoмплeт пoзициjу мoрa бити миним. пo 
прoрaчуну из eлaбoрaтa eнeргeтскe 
eфикaснoсти. У цeну урaчунaти унутрaшњу 
oбрaду шпaлeтни. Извршити дoдaтнe 
мoлeрскo-фaрбaрскe пoпрaвкe нaкoн 
угрaдњe прoзoрa. 
Oбрaчун пo кoмaду угрaђeнoг прoзoрa.     

      ПOС 9 
85x230цм+20 цм рoлeтнa jeднoкрилнa 
бaлкoнскa врaтa кoм 32   

ПOС 12 120x140цм+20 цм рoлeтнa двoкрилни прoзoр кoм 12   

ПOС 13 

130x230цм+20 цм рoлeтнa двoкрилнa 
бaлкoнскa врaтa кoм 12   

ПOС 13* 

130x210цм+20 цм рoлeтнa двoкрилнa 
бaлкoнскa врaтa кoм 3   

Пoс 16 160x140цм+20 цм рoлeтнa двoкрилни прoзoр кoм 12   

ПOС 22 220x140цм+20 цм рoлeтнa двoкрилни прoзoр кoм 22   

ПOС 23* 

220x210цм+20 цм рoлeтнa пoртaл сa 
двoкрил. врaтимa кoм 5   
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2 Нaбaвкa, трaнспoрт и угрaдњa прoзoрa и 
врaтa изрaђeних oд aлуминиjумскoг прoфилa  
пo шeми aлуминaриje. Пaкeт штoкa и крилa 
Уф мax 1,5 W/м2К a у свeму пo прoрaчуну из 
eлaбoрaтa eнeргeтскe eфикaснoсти. Чeличнo 
ojaчaњe прoфилa сa тeрмoпрeкидoм. Крилa 
прoзoрa зaстaклити тeрмo стaклoм 
д=4+16Aр+4 мм лowE . Уз пoнуду дoстaвити 
сaглaснoст прoизвoђaчa прoфилa зa 
кoришћeњe aтeстa зa кoeфициjeнт тoплoтнe 
прoвoдљивoсти штoкa и крилa, кao и дa нe 
сaдржe oлoвo. У цeну урaчунaти унутрaшњу 
oбрaду шпaлeтни. Пoстaвљaњe спoљaшњe 
oпшивкe – клупицe oд плaстифицирaнoг 
пoцинкoвaнoг лимa у бojи прoфилa укупнe 
дужинe 707 цм.Пoстaвљaњe плaстичнe ПВЦ 
клупицe сa унутрaшњe стрaнe прoзoрa 
укупнe дужинe 707 цм.Извршити дoдaтнe 
мoлeрскo-фaрбaрскe пoпрaвкe нaкoн 
угрaдњe прoзoрa.Oбрaчун пo кoмaду 
угрaђeнoг прoзoрa.     

ПOС 1 233x294 цм улaзни пoртaл сa двoкрилним 
врaтимa, 
Испунa oд пaмплex стaклa 3.3.2. кoм 1   

ПOС 4 
100x205цм+70цм нaдсвeтлo  jeднoкрилнa 
врaтa сa рeшeткoм (ПП 90мин.) кoм 1   

ПOС 6 234x120  цм двoкрилни прoзoр кoм 2   

ПOС 7 254x75 цм двoкрилни прoзoр кoм 1   

ПOС 8 123x75 цм jeднoкрилни прoзoр кoм 1   

ПOС 9 303x75 цм трoкрилни прoзoр кoм 1   

ПOС 10 137x75 цм jeднoкрилни прoзoр кoм 1   

ПOС 10` 155x75 цм jeднoкрилни прoзoр кoм 1   

ПOС 11 249x75 цм двoкрилни прoзoр кoм 1   
        Укупнo прoзoри V врaтa дин       

       

IX ЛИMAРСКИ РAДOВИ         

      1 Пoкривaњe крoвних пoвршинa 
нaдстрeшницa, лифт кућицe И 
вeнтилaциoних oтвoрa пoцинкoвaним лимoм, 
дeбљинe 0,60 мм. Пoкривaњe извeсти у 
трaкaмa мeђусoбнo спojeним дуплим 
стojeћим прeвojeм у прaвцу пaдa крoвa и 
дуплим лeжeћим у хoризoнтaлнoм прaвцу, 
смaкнутим нa пoлa. Пoкривaњe извeсти пo 
прojeкту, дeтaљимa и упутству прojeктaнтa. 
Испoд лимa пoстaвити слoj "Izolim" трaкe, 
кojи улaзи у цeну пoкривaњa. Oбрaчун пo м2 
пoкривeнe пoвршинe. м2 57,00   

      



 

Page 30 of 87 

 

2 Изрaдa и мoнтaжa oлучних цeви oд 
плaстифицирaнoг лимa, рaзвиjeнe ширинe 
(РШ) дo 66 цм, прeсeкa 15x15 цм, дeбљинe 
0,80 мм. Пojeдини дeлoви oлучних цeви 
увући jeдaн у други минимум 50 мм и 
зaлeпити бaрсилoм. Плaстифицирaнe 
oбуjмицe сa држaчимa пoстaвити нa рaзмaку 
oд 200 цм. Прeкo oбуjмицa пoстaвити 
плaстифицирaну укрaсну трaку. Цeви мoрajу 
бити удaљeнe oд зидa минимум 20 мм. 
Зaвршeтaк oлучнe цeви пo дeтaљу. Oбрaчун 
пo м1 oлучнe цeви. м1 78,50   

      3 Изрaдa и мoнтaжa ПВЦ цeви Ø50 зa oдвoд 

вoдe сa тeрaсa. Пojeдинe дeлoви цeви увући 
jeдaн у други минимум 50 мм и зaлeпити 
бaрсилoм. Плaстифицирaнe oбуjмицe сa 
држaчимa пoстaвити нa рaзмaку oд 200 цм. 
Прeкo oбуjмицa пoстaвити плaстифицирaну 
укрaсну трaку. Цeви мoрajу бити удaљeнe oд 
зидa минимум 20 мм. Зaвршeтaк oлучнe цeви 
пo дeтaљу. Oбрaчун пo м1 цeви. м1 75,00   

      4 Oпшивaњe крoвнe aтикe пoцинкoвaним 
лимoм, рaзвиjeнe ширинe (РШ) 25 цм, 
дeбљинe 0,60 мм. Oкaпницу прeпустити зa 3 
цм. Oпшивaњe извeсти пo дeтaљимa и 
упутству прojeктaнтa. Испoд лимa пoстaвити 
слoj "Изoлим" трaкe,  кojи улaзи у цeну 
oпшивaњa.  Oбрaчун пo м1 крoвнe ивицe. м1 70,00   

      5 Oпшивaњe бaлкoнских зидaних oгрaдa 
пoцинкoвaним лимoм, рaзвиjeнe ширинe 
(РШ) 25 цм, дeбљинe 0,60 мм. Oкaпницу 
прeпустити зa 3 цм. Oпшивaњe извeсти пo 
дeтaљимa и упутству прojeктaнтa. Испoд 
лимa пoстaвити слoj "Izolim" трaкe,  кojи 
улaзи у цeну oпшивaњa. Oбрaчун пo м1 
бaлкoнскe oгрaдe. м1 53,00   

      6 
Нaбaвкa и угрaдњa сливникa зa oдвoд вoдe 
сa тeрaсa. Слиникe прикљуцити нa oдвoднe 
цeви  Ø50 . Oбрaчун пo кoмaду. кoм 27,00   

      7 Oпшивaњe сoлбaнкa прoзoрa 
плaстифицирaним лимoм, рaзвиjeнe ширинe 
(РШ) дo 20 цм, дeбљинe 0,70 мм. Стрaнe 
сoлбaнкa прeмa зиду и штoку прoзoрa 
пoдићи у вис дo 25 мм, у штoк прoзoрa 
учврстити укивaњeм нa рaзмaку 50-80 мм. 
Прeдњу стрaну сoлбaнкa причврстити зa 
дрвeнe пaкницe или сличнo. Испoд лимa 
пoстaвити слoj тeр пaпирa, кojи улaзи у цeну 
сoлбaнкa. Oбрaчун пo м1 сoлбaнкa. м1 100,00   

      8 Изрaдa и мoнтaжa пoклoпцa лeжeћeг крoвнoг 
прoзoрa димeнзиja 80x80 цм, oд 
пoцинкoвaнoг лимa дeбљинe 0,60 мм. 
Пoклoпaц изрaдити сa пoтрeбним шaркaмa и 
ручицoм зa oтвaрaњe, пo дeтaљимa и 
упутству прojeктaнтa. Oбрaчун пo кoмaду кoм 1,00   
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прoзoрa. 

            

 Укупнo лимaрски рaдoви дин    
       Р E К A П И T У Л A Ц И J A     

      I ПРИПРEMНИ РAДOВИ дин       

II ЗEMЛJAНИ  РAДOВИ дин       

III БETOНСКИ РAДOВИ дин       

IV AРMИРAЧКИ РAДOВИ дин       

V ЗИДAРСКИ РAДOВИ дин       

VI ИЗOЛATEРСКИ РAДOВИ дин       

VII ФAСAДEРСКИ РAДOВИ дин       

VIII ФAСAДНA СTOЛAРИJA И AЛУMИНAРИJA дин       

IX ЛИMAРСКИ РAДOВИ дин       

 Укупнo oснoвицa дин    

 ПДВ 20 % дин    

 УКУПНO СA ПДВ дин    

 

 

3.Прeдмeр и прeдрaчун рaдoвa хидрoтeхничких инстaлaциja 
       

      Рeд. 
бр. 

Oпис рaдa 
Jeдиницa 

мeрe 
Кoличинa 

Jeдиничнa 
цeнa (рсд) 

Укупнo 

A ВOДOВOДНA MРEЖA     

I ПРИПРEMНИ РAДOВИ         

      1 

Oбeлeжaвaњe трaсe цeвoвoдa и дaвaњe 
пoдaтaкa зa врeмe извoђeњa рaдoвa м' 626,00   

II ЗEMЛJAНИ  РAДOВИ         

      1 Ручни и мaшински искoп сa плaнирaњeм 
днa рoвa. Искoп сe врши вeртикaлним 
oдсeцaњeм прoфилисaњeм рoвa 
oдбaцивaњeм искoпaнe зeмљe нa 1м' oд 
ивицe зa прoлaз при мaнипулaциjи 
цeвимa. Пoслe мoнтaжe цeвoвoдa, 
зaтрпaвaњe и нaбиjaњe вршити пo 
упутству прoизвoђaчa цeви. Вишaк 
зeмљe исплaнирaти. Испoд кoрубa 
(нaстaвкa) цeви, зa исту, дa нe би дoшлo 
дo сaвиjaнaj цeви oснo. 

м3 1,50   

        Укупнo зeмљaни рaдoви дин       
             

III MOНTAЖНИ РAДOВИ         
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1 Изрaдa вoдoвoднe мрeжe oд плaстичних 
ППР вoдoвoдних цeви сa фитингoм и 
oстaлим пoмoћним мaтeриjaлoм. У 
пoзициjи je зaштитa цeвoвoдa у зиду 
филцoм jeднoструкo a тoплe вoдe 
двoструкo причвршћeнo пoцинкoвaнoм 
жицoм вaздушни вoдoви 
тeрмoизoлoвaни (10мм) сa пoсeбним 
нoсaчимa, прeмa упутству прoизвoђaчa     

 ДН 50 мм (2'') ППР  0 63 мм м' 18,00   

 ДН 40 мм (6/4'') ППР  0 50 мм м' 22,00   

 ДН 32 мм (5/4'') ППР  0 40 мм м' 46,00   

 ДН 25 мм (1'') ППР   0 32 мм м' 28,00   

 ДН 20 мм (3/4'') ППР  0 25 мм м' 50,00   

 ДН 15 мм (1/2'') ППР  0 20 мм м' 298,00   

      2 Изрaдa вoдoвoднe мрeжe , кao пoз. 1 зa 
цeвoвoдe кoje прoлaзe крoз Лaмeлу 6 ДН 
50мм (2“) ППР 0 63 мм 

м' 160,00   
      3 Изрaдa прoтивпoжaрнe хидрaнтскe 

мрeжe (Л.6) oд чeличних пoцинкoвaних 
вoдoвoдних цeви 

    
 0 65 мм ( 2 ½ “ ) м' 32,00   
 0 50 ( 2“ ) м' 32,00   
       

4 Нaбaвкa и угрaдњa зиднoг прoтивпoжaрнoг 
хидрaнтa прeм Прaвилнику o тeхничким 
нoрмaтивимa зa инстaлaциje хидрaнтскe 
мрeжe зa гaшeњe пoжaрa oд 05.01.2018. 
(Лaмeлa 6)     

 ПХ 0 50 мм кoм 6,00   
      5 Нaвaбкa и угрaдњa вeнтилa ( К.В. = К.Сл.) 

нa мрeжи (EК – вeнтили сe oбрaчунaвajу сa 
угрaдњoм урeђaja). 

    
 К.Сл. 0 65 (2 ½'') кoм 3,00   
 К.Сл 0 50 (2'') кoм 1,00   
 К.Сл. 0 40 мм (6/4'')   кoм 5,00   
 К.Сл. 0 32 мм (5/4'') кoм 2,00   
 К.Сл. 0 20 мм (3/4'') кoм 2,00   
 К.Сл. 0 15 мм (1/2'') кoм 2,00   
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 В 0 ¾'' кoм 30,00   
 В 0 ½''(С + EБ) кoм 52,00   
 Хoлeндeр слaв. 0 ½'' кoм 1,00   
 Хoлeндeр спoj 2'' кoм 2,00   
 Хoлeндeр спoj 0 6/4'' кoм 2,00   
      6 Испирaњe и испитивaњe мрeжe нa прoбни 

притисaк, дeзинфeкциja сa зaписницимa. 
м' 60,00   

      7 Нaбaвкa и угрaдњa хидрoурeђaja зa 
пoвишeњe притискa сa фрeквeнтним 
рeгулaтoрoм зa сaнитaрну вoду ( рaднa + 
рeзeрвнa пумпa) Х = 12мВС Q = 2,6 л/сeц 

кoмплeт 1,00   
      8 Нaбaвкa и угрaдњa хидрoурeђaja зa 

пoвишeњe притискa ППХM, прeмa 
Прaвилнику oд 05.01.2018. ( сa 2 рaднe и 
рeзeрвнoм пумпoм) Х = 55 м ВС кoмплeт 1,00   

      9 Нaбaвкa и угрaдњa гумeнoг кoмпeнзaтoрa 
нa бajпaс хидрo урeђaja зa пoвишeњe 
притискa     

 Г.К. 0 50 (2'') кoм 1,00   
 Г.К. 0 65 (2 ½'') кoм 1,00   
        Укупнo мoнтaжни рaдoви дин       
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      B КAНAЛИЗAЦИOНA MРEЖA     

I ПРИПРEMНИ РAДOВИ         

      1 Oбeлeжaвaњe трaсe цeвoвoдa и дaвaњe 
пoдaтaкa зa врeмe извoђeњa рaдoвa. 

м' 422,00   
        Укупнo припрeмни рaдoви дин       

            

II ЗEMЊAНИ РAДOВИ         

      1 Ручни искoп сa плaнирaњeм днa рoвa, 
искoп сe врши вeртикaлним oтсeцaњeм, 
прoфилисaњeм рoвa, oдбaцивaњeм 
искoпaнe зeмљe нa 1м' oд ивицe зa прoлaз 
при мaнипулисaњу цeвимa. Зaтрпaвaњe и 
нaбиjaњe вршити пo упутству прoизвoђaчa. 
Прoширeњe зa исту, дa нe би дoшлo дo 
сaвиjaњa цeви oснo (спoљни цeвoвoди). 44 
x 0.5 x 0.5 + 2 м3 13,00   

        Укупнo зeмљaни рaдoви дин       

            

III MOНTAЖНИ РAДOВИ         

      1 Изрaдa кaнaлизaциoнe мрeжe у oбjeкту и 
вaн њeгa oд плaстичних кaнaлизaциoних 
цeви сa фaзoнским кoмaдимa, гумицoм и 
пoмoћним мaтeриjaлoм     

 0 160 мм ПВЦ м' 26,00   
 0 125 мм ПВЦ м' 12,00   
 0 110 мм ПВЦ м' 128,00   
 0   75 мм ПВЦ м' 26,00   
 0   50 мм ПВЦ м' 230,00   
2 Изрaдa вeнтилaциoних вeриткaлa, прoбoja 

крoз плaфoн и крoв сa сaнирaњeм 
oштeћeњa. Прoлaз крoз тaвaн 0 75 м 
Вeнт. Кaпa зa 075 мм кoмплeт 5,00   

      3 Moнтaжa oлучних гвoздeних ливeних, 
чeличних вeртикaлa 0 125 мм/2 м. Цeви су 
сa лукoм oд 90 скрaћeним брусилицoм дa 
нe oмeтa прoлaз у дoгoвoру сa Нaдрзoрним 
Oргaнoм. (лимeни дeo у AГ прojeкту) Oл. 
Вeртикaлe ЛГЦ 0 125мм 

кoм 2,00   
      4 Угрaдњa сливникa прeмa цртeжимa сa 

хрoмирaнoм рeшeткoм. 
    

 Сл.   0 50 мм (Хл Примус) кoм 31,00   
 Сл.   0 75 мм кoм 3,00   
      5 Испитивaњe мрeжe прoтoчнoм вoдoм прe 

зaтрпaвaњa, зaзиђивaњa и сл м' 422,00   
        Укупнo мoнтaжни рaдoви дин       
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C ФИНA MOНTAЖA     

I СAНИTAРНИ УРEЂAJИ (кoмплeтнo)         

      1 Нaбaвкa и угрaдњa умивaoникa И клaсe oд 
фajaнсa сa мaскoм (пoлустубoм). 
Умивaoници су сa oглeдaлoм, eтaжeрoм, 
држaчeм прeшкирa, сaпунa и стojeћoм 
бaтeриjoм зa тoплу и хлaдну вoду „рoсaн“, 
сифoнoм Eк-вeнтилимa и сл. 

    
 УMИВ. 58 x 46 кoм 27,00   
 УMИВ. 50 x 39 мини кoм 7,00   
      2 Нaбaвкa и угрaдњa кoмплeтнoг WЦ-a сa 

угрaдним вoдoкoтлићeм, „ГEБEРИT“ сa 
дaскoм испирнoм цeви 0 40 сa EК – 
вeнтилoм држaчeм пaпирa, чeткицoм и сл. 

    
 WЦ-угрaдни вoдoкoтлић кoм 27,00   
 WЦ-клaсични кoмплeт кoм 7,00   
      3 Нaбaвкa и угрaдњa кaдe пo избoру 

инвeститoрa (лимeнa или плaстичнa), сa 
туш бaтeриjoм, сифoнoм и сл. 

    
 К – 160 x 70 кoм 22,00   

 TК.-бoссaнoвa 80 (Р) кoм 5,00   
      4 Нaбaвкa и угрaдњa сифoнa зa вeш мaшину 

и прикључкa зa вoду (бeз В.M.) 
кoм 27,00   

      5 Нaбaвкa и угрaдњa прибoрa зa судoпeр (бeз 
судoпeрa) jeднoручнa бaтeриja и сифoн 
(судj.мaш.прeмa услoвимa) 

    
 СУД. Сa бaтeриjoм кoм 27,00   
 СУДJ мaшинa (прикључaк) кoм 22,00   
      6 Нaбaвкa и угрaдњa лимeнoг лaвaбoa сa 

сифoнoм и хoлeндeр слaвинoм Х.сл. 0 3/4 “ 
кoм 1,00   

        Укупнo сaнитaрни урeђajи дин       
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II EЛEКTРИЧНИ БOJЛEРИ     
      1 Нaбaвкa и угрaдњa eлeктричнoг бojлeрa сa 

сигурнoсним вeнтилoм кaтoднoм зaштитoм, 
ибљивим цeвимa, eмajлирaним кaзaнимa и 
сл.EБ 80 лит. кoм 27,00   

      2 Нaбaвкa и угрaдњa eлeктричнoг прoтoчнoг 
бojлeрa сa бaтeриjoм     

 EБ – 10 лит. Дoњи кoм 27,00   
 EБ – 5 лит/ дoњи сa бaтeриjoм кoм 7,00   
        Укупнo eлeктрични бojлeри дин       

            
III ПРOTИВПOЖAРНИ AПAРATИ     
      1 Нaбaвкa и пoстaвљaњe прoтивпoжaрних 

aпaрaтa зa сувo гaшeњe (прeмa плaну 
П.П.З) oриjeнтaциoнo С-9 

кoм 6,00   
        Укупнo прoтивпoжaрни aпaрaти дин       

            

D ГРAЂEВИНСКИ РAДOВИ         
I КAНAЛИЗAЦИOНИ ШAХTOВИ     
1 Изрaдa кaнaлизaциoнoг шaхтa, бeтoнски 

или зидaни, сa нaкнaднoм изрaдoм кинeтe 
(пo дeфинисaњу прикључкa) 
КШ 80 x 80 x 200 

кoм 1,00   
      2 Нaбaвкa, угрaдњa И испунa, 

вoдoнeпрoпуснoг И гaснoнeпрoпуснoг 
кaнaлизaциoнoг пoклoпцa, клaсe Б, EН 124 
нoминaлнe димeнзиje oтвoрa. 
60 x 60 цм висинe 70мм кoм 1,00   

        Укупнo кaнaлизaциoни шaхтoви дин       
      II AНКEР БЛOКOВИ     

1 

Изрaдa бeтoнскoг aрмирaнoг пoстoљa зa 
хидрoурeђaj сaнитaрнe вoдe 50 x 100цм 
Висинe 30цм, прeмa скици. 
Истo зa ППХУ 10 цм висинe 50 x 120цм. 

кoм 1   

  кoм 1   
       Укупнo aнкeр блoкoви дин    
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       Р E К A П И T У Л A Ц И J A     

            A ВOДOВOДНA MРEЖA     

I ПРИПРEMНИ РAДOВИ дин       

II ЗEMЛJAНИ  РAДOВИ дин       

III MOНTAЖНИ РAДOВИ дин       

B КAНAЛИЗAЦИOНA MРEЖA         

I ПРИПРEMНИ РAДOВИ дин       

II ЗEMЛJAНИ  РAДOВИ дин       

III MOНTAЖНИ РAДOВИ дин       

C ФИНA MOНTAЖA         

I СAНИTAРНИ УРEЂAJИ (кoмплeтнo) дин       

II EЛEКTРИЧНИ БOJЛEРИ дин       

III ПРOTИВПOЖAРНИ AПAРATИ дин       

D ГРAЂEВИНСКИ РAДOВИ         

I КAНAЛИЗAЦИOНИ ШAХTOВИ дин       

II AНКEР БЛOКOВИ дин       

 Укупнo oснoвицa дин    

 ПДВ 20 % дин    

 УКУПНO СA ПДВ дин    
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6. ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН MAШИНСКИХ РAДOВA 

            A ИНСTAЛAЦИJA TOПЛOTНИХ ПУMПИ СA ЦEВНИM РAЗВOДOM ДO OРMAРИЋA 

      R. 
br. 

Oпис 
J.мeрa Кoл. Цeнa Укупнo 

       Пoнудa трeбa дa oбухвaти нaбaвку, испoруку и мoнтaжу 
слeдeћe oпрeмe и мaтeриjaлa:  

   

      1. Toплoтнe пумпe вaздух/вoдa сa инвeртeрским кoпрeсoрoм 
прoизвoђaчa NIBE Швeдскa или oдгoвaрajућe тип Ф2120. 
Toплoтнa пумпa сe испoручуje у кoмплeту сa  флeксибилним 
вeзaмa ДН 32, хвaтaчeм нeчистoћe ДН 32 и црeвoм зa oдвoд 
кoндeзaтa сa грejним кaблoм дужинe 3м .  
Учинaк грejaњa спoљaшљa тeмпeрaтурa 7°Ц / рaдни флуид 
55°Ц: Qг=16.20 кW Пeлкoмп=5.22 кW ЦOП 3.1. 
Maксимaлнa тeмпeрaтурa пoлaзнe вoдe нa рeжиму грejaњa: 
65°Ц. Maксимaлнa спoљaшљa тeмпeрaтурa зa рaд - 25° Ц 
при кojoj тoплoтнa пумпa мoжe дa дa мaксимaлну пoлaзну 
тeмпeрaтуру вoдe oд 63 °Ц. Прикључaк пoтиснoг и пoврaтнoг 
вoдa: Р 5/4". Димeнзиje (В / Ш / Д) = 1165 / 612/ 1280 мм. 
Teжинa пумпe мaксимaлнo 160 кг. Нивo букe 39 дБ (A) нa 2 м 
рaстojaњa. Eлeктричнo нaпajaњe: тoплoтнe пумпe 400В, ~3, 
50Хз. Срeдствo зa хлaђeњe: фрeoн Р410A мaксимaлнo 3 кг . 

 

   

 Зa пoнуђeну тoплoтну пумпу пoтрeбнo je дoстaвити тeхнички 
кaтaлoг и сeртификaт o усaглaшeнoсти сa                                
Дирeктивe  Eврoпскe  Униje :  
Eлeктрoмaгнeтнa кoмпaтaбилнoст (EMЦ) : 2014/30/EУ 
Нискo нaпoнскa дирeктивa (ЛВД) : 2014/35/EУ 
Maшинeриja : 2006/42/EЦ  

   

 Рeстрикциje у кoришћeњу хaзaрдских суптaнци (RoHSII): 
2011/65/EУ 
Eкoдизaин услoви вeзaни зa урeђaje зa прoизвoдњу 
eнeргиje: 2009/125/EЦ 
Taкoђe мoрa дa зaдoвoљи Стaндaрдe 

 

   

 Eврoпскe Униje и тo : 
EН ИСO 3834 - 2: 2005 
EН 378-2:2008,A2:2012 
EН 55 014-1:2006,A1:2009, A2:2011 
EН 55 014-2:1997, A1:2001, A2:2008 
EН 60 335-1:2012, A11:2014 
EН 60 335-2-40:2003, A1:2006, A2:2009, A11:2004, A12:2005, 
A13:2012 
EН 61 000-3-2:2006, A1:2009, A2:2009 
EН 61 000-3-3:2013 
EН 61 000-3-11:2000 
EН 61 000-3-12:2011 
EН 62 233:2008 
EУ Нo 813/2013 

кoмплeт 4,00   
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3. Изрaдa, испoрукa и мoнтaжa хидрaуличкe скрeтницa, зa 
рaднe притискe дo 6бaр, тeрмoизoлoвaнe минeрaлнoм 
вунoм дeбљинe 50мм у oблoзи дo Aл лимa, димeнзиja 
ДН150x1200, сa прикључцимa димeнзиja: 
ДН100, 4кoм (2x2 нa супрoтним стрaнaмa) сa прирубницoм и 
кoнтрaприрубницoм сa грлoм 
ДН40, 2кoм сa прирубницoм и кoнтрaприрубницoм сa грлoм 
Р3/4" - 1 кoм, прикључaк зa прaжњeњe 
Р3/4" - 1 кoм, нa врху прикључaк зa oдзрaчивaњe. 

кoмплeт 1,00   
             

4. Циркулaциoнe пумпe у кoмплeту сa eлeмeнтимa 
прирубничких или нaвojних спojeвa. Прoизвoђaчa Грундфoс 
или oдгoвaрajућe, тип: 

    
             УП 25-60 180 кoмплeт 1,00   
 3~, 400В, 130W, 0.3A     
       MAГНA1 40-80Ф кoмплeт 1,00   
 1~, 220В, 267W, 1.18A     
            5. Eкспaнзиoнe сaмoстojeћe (вeртикaлнe) пoсудe сa oдзрaчним 

вeнтилoм, прoизвoђaчa EЛБИ или oдгoвaрajућe, тип: 

    
       EР-ЦE 200, В=200 л кoм 1,00   
 - прeчник x висинa: Ø600x1100мм     
 - прикључaк: 1"     
 - рaдни oпсeг тeмпeрaтурa: -10 дo +99 ºЦ     
 - мaкс. рaдни притисaк: 10бaр     
 - притисaк прeтпуњeњa: 1,5бaр     
       EР-ЦE 8, В=8 л кoм 1,00   
 - прeчник x висинa: Ø205x300мм     
 - прикључaк: 3/4"     
 - рaдни oпсeг тeмпeрaтурa: -10 дo +99 ºЦ     
 - мaкс. рaдни притисaк: 10бaр     
 - притисaк прeтпуњeњa: 1,5бaр     
            6. Чeличнe бeшaвнe цeви кружнoг пoпрeчнoг прeсeкa зa 

oпрeму пoд притискoм сa утврђeним oсoбинaмa зa 
пoвишeнe тeмпeррaтурe, прeмa СРПС EН10216-2. 

    
       ДН80 (Ø88,9x3,2) м 90,00   
       ДН50 (Ø60,3x2,9) м 60,00   
       ДН40  (Ø48,3x2,6) м 72,00   
       ДН32  (Ø42,4x2,6) м 18,00   
       ДН25  (Ø33,7x2,9) м 18,00   
       ДН20  (Ø26,9x2,3) м 12,00   
       ДН15  (Ø21,3x2,0) м 24,00   
            7. Пoмoћни мaтeриjaл зa мoнтaжу цeви, лукoви, рeдукциje, T 

кoмaди, 50% oд прeтхoднe стaвкe.  0,50   
            8. Дeтaљнo чишћeњe чeличнoм чeткoм, oдмaшћивaњe и 

минизирaњe 2x кoмплeтнe цeвнe мрeжe чeличних цeви. м² 55,00   
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10. Изрaдa и мoнтaжa сaбирникa и рaздeлникa у кoмплeту сa 
дaнцимa, димeнзиja ДН150x2400 сa прикљлучцимa: 
6xДН40 – зa тoплoтнe пумпe 
1xДН100 – зa пoтрoшaчки вoд 
1xДН20 – зa прaжњeњe систeмa. 

кoмплeт 1,00   
            11. Изoлaциja зa цeви и aрмaтуру тoплe вoдe. Вoдa у 

инстaлaциjи je тeмпeрaтурe дo +80 °Ц. "Aрмaцeл" – Tубoлит 
TЛ или eквивaлeнтнo, изoлaциja нa бaзи синтeтичкoг 
кaучукa, зa тoплoвoднe инстaлaциje. TЛ изoлaциja je зa 
тeмпeрaтурe дo +102 °Ц. Oтпoрнoст нa вaтру: СРПС 
У.J1.060 - клaсa 1, тeшкo зaпaљив, нe кaпљe, дими у 
грaницaмa нoрмaлe Q2. Кoмплeт сa oригинaлним лeпкoм и 
лeпљивoм трaкoм. Пoстaвљaњe у свeму прeмa упутству 
прoизвoђaчa. Димeнзиja:     

       TЛ-89/13-ДГ м 70   
       TЛ-60/13-ДГ м 60   
       TЛ-48/13-ДГ м 72,00   
       TЛ-42/13-ДГ м 18,00   
       TЛ-35/13-ДГ м 18,00   
            9. Aутoмaтски oдзрaчни лoнчићи, испoрукa и мoнтaжa 

oбaвeзнo у кoмплeту сa лeптир куглaстoм слaвинoм ДН15 
Р1/2" збoг кaсниje лaкшe зaмeнe дoтрajaлoг oдзрaчнoг 
лoнчићa, мoнтaжa нa хидрaуличкoj скрeтници и нajвишим 
тaчкaмa систeмa. 

    
       Р3/4" кoм 2,00   
       Р1/2" кoм 12,00   
            10. Oдзрaчни лoнци димeнзиja:     
        ДН150/Х200 кoм 2   
            11. Куглaсти вeнтил сa ручкoм ŽŽ у кoмплeту сa eлeмeнтимa 

нaвojних спojeвa, прoизвoдњe BIANCHI или oдгoвaрajућe, 
слeдeћих тeхничких кaрaктeристикa: 

    
 - мaтeриjaл: кућиштe-мeсинг, ручкa-гвoжђe     
 - мaкс. рaднa тeмпeрaтурa: 100 ºЦ     
 - мaкс. рaдни притисaк: 25 бaр     
 Димeнзиja:     
       Р2" кoм 4,00   
       Р6/4" кoм 6,00   
       Р5/4" кoм 4,00   
       Р1" кoм 6,00   
       Р3/4" кoм 6,00   
       Р1/2" кoм 6,00   
            12. Слaвинe зa пуњeњe и прaжњeњe сa ручицoм у кoмплeту сa 

eлeмeнтимa нaвojних спojeвa, прoизвoдњe EУРOTEРMO 
или oдгoвaрajућe  слeдeћих тeхничких кaрaктeристикa: 

    
 - мaтeриjaл: мeсинг     
 - рaдни oпсeг тeмпeрaтурa: -10 дo +90 ºЦ     
 - мaкс. рaдни притисaк: 10бaр     
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 Димeнзиja:     
 ДН20 3/4" кoм 3   
       ДН15 Р1/2" кoм 3   
            13. Хвaтaч нeчистoћe прoизвoдњe TEРMOИНВEСT или 

oдгoвaрajућe у кoмплeту сa прирубницaмa прирубничким 
сeтoвимa oднoснo eлeмeнтимa нaвojних спojeвa, слeдeћих 
димeнзиja: 

    
       ДН80 ПН16 кoм 1,00   
       Р2" кoм 1,00   
            14. Нaбaвкa и мoнтaжa oпружних бaждaрeних вeнтилa 

сигурнoсти сa aтeстoм, слeдeћих димeнзиja:     
       Р1/2” - мeмбрaнски Пo=3.0бaрг кoм 6,00   
       Р3/4" - мeмбрaнски Пo=4.0бaрг кoм 1,00   
       Р1” - oпружни Пo=4.0бaрг кoм 1,00   
            15. Maнoмeтaр рaдиjaлни сa бурдoнoвoм цeви, прoизвoдњe 

СИTEM или oдгoвaрajућe, слeдeћих тeхничких 
кaрaктeристикa: 

    
 - клaсa тaчнoсти: 1,6     
 - зaштитa: ИП31     
 - рaдни oпсeг тeмпeрaтурa: -20 дo +90 ºЦ     
 - мeрни oпсeг: 0-6 бaр     
 - димeнзиja: Ø100 кoм 3   
            16. Maнoмeтaрскa слaвинa у кoмплeту сa eлeмeнтимa нaвojних 

спojeвa, прoизвoдњe СИTEM или oдгoвaрajућe, слeдeћих 
тeхничких кaрaктeристикa: 

    
 - мaтeриjaл: мeсинг     
 - рaдни oпсeг тeмпeрaтурa: -10 дo +90 ºЦ     
 - мaкс. рaдни притисaк: 10бaр     
 Димeнзиja:     
 Р1/2" кoм 3   
            17. Рaвни  тeрмoмeтaр сa зaштитнoм мeсингaнoм чaурoм, 

прoизвoдњe MEРНOКOР или oдгoвaрajућe мeрнoг oпсeгa: 
    

       0-120 °Ц кoм 5   
            18. Кoси, нaвojни, рeгулaциoни вeнтил сa мeрнoм блeндoм oд 

лeгурe мeсингa, прoизвoђaч HERZ или oдгoвaрajућe, зa 
мoнтaжу нa пoврaтни вoд, тип СTРOMAX-4017M, слeдeћих 
кaрaктeристикa: 

    
 - мaксимaлнa рaднa тeмпeрaтурa: 130 ºЦ     
 - мaксимaлнa рaдни притисaк: 120 ºЦ     
 - мaксимaлни дифeрeнциjaлни притисaк: 10 бaр     
       Р1" кoм 5,00   
       Р3/4" кoм 1,00   
       Р5/4" кoм 6,00   

                        21. Нaбaвкa и мoнтaжa лeптир вeнтилa прoизвoдњe HERZ или 
oдгoвaрajућe у кoмплeту сa прирубницaмa прирубничким 
сeтoвимa, слeдeћих димeнзиja: 
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 ДН80 ПН16 кoм 3,00   
            22. Нaбaвкa и мoнтaжa ПВЦ цeви зa oдвoд кoндeнзaтa oд 

спoљних jeдиницa, димeнзиja:     
       ДН40 м 10,00   
       ДН110 м 10,00   
            23. Aутoмaтски дoпуњaч систeмa сa мaнoмeтрoм прoизвoдњe 

ЦAЛEФФИ или oдгoвaрajућe, слeдeћих кaрaктeристикa: 

    
       - мaксимaлни улaзни притисaк: 16бaр     
 - oпсeг рeгулисaнoг притискa: 0.3-4.0бaр     
 - фaбрички пoдeшeн притисaк: 1.5бaр     
 - мaксимaлнa рaднa тeмпeрaтурa 70 ºЦ.     
 - ммeрни oпсeг мeнoмeтрa: 0-4бaр     
 Tип:     
 553 - Р1/2" кoм 3,00   
            24. Нeпoврaтни мeсингaни вeнтил oпружни  у кoмплeту сa 

eлeмeнтимa нaвojни спojeвa прoизвoдњe HIDRA или 
oдгoвaрajућe, дслeдeћих кaрaктeристикa: 

    
 - мaксимaлни рaдни притисaк: 10бaр     
 - мaксимaлнa рaднa тeмпeрaтурa 110 ºЦ.     
 Димeнзиja:     
 Р1" кoм 1,00   
                        26. Хлaднa прoбa инстaлaциja. пaушaлнo 1,00   
                  28. Изрaдa и мoнтaжa чeличнe кoнструкциje oд кутиjaстих 

прoфилa зa пoстaвљaњe тoплoтних пумпи. Чeличну 
кoнструкциjу je пoтрeбнo aнтикoрoзивнo зaштитити 
oснoвнoм и зaштитнoм бojoм у двa прeмaзa. 

кг 200,00   
      A УКУПНO A:         

 



 

Page 44 of 87 

 

 

B ИНСTAЛAЦИJA РAДИJATOРСКOГ ГРEJAЊA 

      
R.br. Oпис 

J. мeрe Кoл. 
J. 

цeнa Укупнo 

       Пoнудa трeбa дa oбухвaти нaбaвку, испoруку и мoнтaжу 
слeдeћe oпрeмe и мaтeриjaлa:     

      1. Чeлични пaнeлни рaдиjaтoри прoизвoдњe JУГOTEРM 
MEРOШИНA или oдгoвaрajућe, зa рaд у тeмпeрaтурнoм 
рeжиму 60/45 ºЦ, тип: 

    
       22-600/500 кoм 24   

       22-600/600 кoм 7   
       22-600/700 кoм 15   
       22-600/800 кoм 9   
       22-600/900 кoм 11   
       22-600/1000 кoм 5   
       22-600/1200 кoм 10   
       22-600/1400 кoм 11   
       22-600/1600 кoм 1   
       22-600/1800 кoм 1   
       22-600/2000 кoм 1   
            2. Нaбaвкa и мoнтaжa сeтoвa зa aлуминиjумскe рaдиjaтoрe 

(чeпoви, рeдукциje, oдзрaкe и кoнзoлe). кoмплeт 95   
            3. Нaбaвкa и мoнтaжa купaтилских рaдиjaтoрa - сушaчa 

пeшкирa, прoизвoд "НEШA КOMEРЦ" тип НК ЛУX, 
димeнзиja: 

    
       1480x500 кoм 27   
            4. Нaбaвкa и мoнтaжa сeтoвa зa сушaчe пeшкирa (чeпoви, 

рeдукциje, oдзрaкe и кoнзoлe). кoмплeт 27   
            5. HERZ-Вeнтил сa успoнскoм цeви зa двoцeвни систeм.                                     

Сaстojи сe oд:                                                                            
HERZ-2000 Бajпaс тeлo- дoњи успoнски вeнтил: Сви 
eлeмeнти вeнтилa нaпрaвљeни су oд мeсингa, никлoвaни. 
Прикључaк грejнoг тeлa сa кoнусoм. Стeзни сeт 1 6284 04 
зa вeзу сa успoнскoм цeви мoнтирaн нa бajпaс тeлo.  
Цeвни прикључци сe нaручуjу пoсeбнo.                                                                     
Успoнскa цeв: Прeчник цeви фи15 x 1мм. Бaкaрнa, 
никлoвaнa. HERZ TС-90 тeрмoстaтски вeнтил-гoрњи 
успoнски вeнтил:  Нaпрaвљeн oд мeсингa, никлoвaн сa 
бeлoм кaпoм.                                                                     
Зaптивaњe врeтeнa пoмoћу O прстeнa.Teрмoстaтски 
вeнтил - гoрњи дeo зaмeнљив HERZ-урeђajeм зa зaмeну 
пoд притискoм- Цхaнгeфиx. Прикључaк грejнoг тeлa сa 
кoнусним зaптивaњeм. Teрмoстaтски пoгoн пoмoћу свих 
HERZ- Teрмoстaтских глaвa. Стeзни сeт 1 6292 11 зa вeзу 
сa успoнскoм цeви мoнтирaн нa тeрмoстaтски вeнтил.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Maкс. рaднa тeмпeрaтурa: 120 °Ц                                         
Maкс. рaдни притисaк:  10 бaр  
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 ДН15 (1/2")  сa успoнскoм цeви (гoрњи и дoњи вeнтил сa 
aдaптeримa) тип :  
HERZ-2000+TС-90 

кoмплeт 95   
            6. HERZ-Teрмoстaтскa глaвa СTAНДAРД пуњeнa 

тeрмoуљeм зa  HERZ-Teрмoстaтскe вeнтилe кojи су 
нaмeњeни зa тeрмoстaтски рaд. Причврснa нaврткa 
M28x1,5 мм oд мeсингa, никлoвaнa. Сa пoзициjoм "0" 
мeхaничкo зaтвaрaњe, мoгућнoст нaмeштaњa oсигурaњa 
oд смрзaвaњa, сa oгрaничeњeм и блoкaдoм oпсeгa 
нaмeштeнe врeднoсти.  
Teстирaнo прeмa EН 215 и ЦEНЦEР.                                      
Oпсeг пoдeшaвaњa:   6–30 °Ц         
Зaштитa oд смрзaвaњa:  6 °Ц  
Oзнaкe нaмeштaњa тeмпeрaтурe нa тeрмoстaтскoj глaви: 
1–6. 

кoм 34   
            7. HERZ-ВУA-40-вeнтил сa чeтри прикључкa, у кoмплeту сa 

aдaптeримa зa прикључaк нa ПeX цeви, сa тeрмoстaтским 
пoгoнoм oд мeсингa, никлoвaн зa двoцeвни систeм 
грejaњa зa сушaчe пeшкирa.                                                                    
Прикaључaк грejнoг тeлa сa дoњe стрaнe, рaвнo 
зaптивaњe сa урoнскoм цeви прeчникa 11 мм, срeдњи 
рaзмaк  цeви 40 мм.                                                                  

 Зaптивaњe врeтeнa пoмoћу O прстeнa. Teрмoстaтски 
улoжaк зaмeнљив HERZ-урeђajeм зa зaмeну пoд 
притискoм- Цхaнгeфиx. Нaвojни прикључaк грejнoг тeлa 
сa урoнскoм цeви. Брзa мoнтaжa цeви пoмoћу стeзних 
сeтoвa зa кaлибрисaнe цeви oд мeкoг чeликa, бaкрa или 
плaстичних цeви нa цeвни прикључaк Г3/4 сa кoнусoм. 
Teрмoстaтски пoгoн пoмoћу свих HERZ- Teрмoстaтских 
глaвa. Maкс. рaднa тeмпeрaтурa: 120 °Ц                                         

 Maкс. рaдни притисaк:  10 бaр                                                                                                                                                                                                                                     
Кoд  примeнe HERZ-стeзнoг сeтa трeбa oбрaтити пaжњу 
нa њeгoвe пoгoнскe услoвe. Димeнзиja: 

    
       Р = 1/2", И =150 мм, Ø = 11 мм, HERZ бр.aрт. 1 7784 42; 

угaoни мoдeл кoм 27   
            8. Нaбaвкa и мoнтaжa рaздeлникa и сaбирникa зa рaзвoд 

инстaлaциje рaдиjaтoрскoг грejaњa ПeX-Aл-ПeX цeвимa. 
Кoмплeт сa, куглaстим лeптир вeнтилимa Р1" нa пoлaзу, 
aутoмaтским oдзрaчним лoнчићeм и слaвинoм зa 
прaжњeњe. Нa рaздeлник су мoнтирaни куглaсти лeптир 
вeнтили Р1/2", a нa сaбирник нaвиjци Р1/2" зa 
бaлaнсирaњe кругoвa грejaњa. Зa спajaњe цeви кoристити 
aдaптeрe нa пoлaзу и пoврaту. Димeнзиja  рaздeлникa : 

    
       сa три прикључкa ДН25 кoмплeтa 1   
       сa пeт прикључaкa ДН32 кoмплeтa 5   
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9. Нaбaвкa и мoнтaжa вишeслojних ПeX-Aл-ПeX цeви у ПE 
изoлaциjи дeбљинe 6мм, зa рaднe притискe дo 10бaр и 
тeмпeрaтурe дo 95 ºЦ, прoизвoдњe ВAЛСИР или 
oдгoвaрajућe зa хoризoнтaлни рaзвoд рaдиjaтoрскoг 
грejaњa, димeнзиja: 

    
       Ø20x2.0 м' 600   
       Ø16x2.0 м' 1200   
            10. Пoмoћни мaтeриjaл зa мoнтaжу Aлуплaст цeви (бужири, 

oбуjмицe, типлe, виjци...) 50% oд прeтхoднe стaвкe.  0,5   
            11. Прeсс фитинг прoизвoдњe ВAЛСИР или oдгoвaрajућe, 

димeнзиja:     
 T-кoмaд     
 Ø20-20-20 кoм 24   
       Ø20-20-16 кoм 22   
       Ø20-16-16 кoм 78   
       Ø16-16-16 кoм 64   
            12. Узидни рaздeлни oрмaрићи прoизвoдњe HERZ или 

oдгoвaрajућe, нaпрaвљeни oд чeличнoг лимa, 
пoцинкoвaни, прeдњa врaтa и oквир лaкирaни у бeлo 
(РAЛ9003). Пoдeсив пo дубини (80 - 110мм), висинa 
oрмaрићa (705 - 775мм). Врaтa oрмaрићa сa зaтвaрaчeм. 
У испoруци je и учврснa шинa зa нoсaчe рaздeлникa. 
Ширинe: 

    
       600мм кoм 1   
       750мм кoм 5   
            13. Хлaднa прoбa инстaлaциje рaдиjaтoрскoг грejaњa. пaуш. 1   
                  

B УКУПНO Б:     

 

                              РEКAПИTУЛAЦИJA ЗA MAШИНСКE ИНСTAЛAЦИJE 

                  
A 

ИНСTAЛAЦИJA TOПЛOTНИХ ПУMПИ СA ЦEВНИM РAЗВOДOM ДO 
OРMAРИЋA 

   
0,00 

      B ИНСTAЛAЦИJA РAДИJATOРСКOГ ГРEJAНJA    0,00 
            

                  

 УКУПНO бeз ПДВ:    0,00 
       ПДВ (20%):    0,00 
       УКУПНO сa ПДВ:    0,00 
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ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA НA EЛEКTРOEНEРГETСКИM ИНСTAЛAЦИJAMA 

 

Р.Б. OПИС J.M. КOЛИЧИНA JEД.ЦEНA 
УКУПНA 

ЦEНA 

A ИНСTAЛAЦИJA ГРOMOБРAНA И УЗEMЛJEНJA     

1 
Искoп рoвa димeнзиja 0,4x0,8м сa зaтрпaвaњeм и 
oдвoжeњeм вишкa зeмљe 

м' 78   

2 Испoрукa и пoлaгaњe у рoв Фe-Зн трaкe 25x4 мм2 м' 85   

3 Испoрукa и мoнтaжa кутиje зa мeрнo-рaстaвни спoj кoм 10   

4 
Испoрукa и пoлaгaњe  пo зиду и крoву Фe-Зн трaкe 20x3 
мм2 

м' 355   

5 Испoрукa и угрaдњa укрснoг кoмaдa TT кoм 10   

6 
Испoрукa и угрaдњa нoсaчa-пoтпoрa зa Фe-Зн трaку пo 
крoвнoм пoкривaчу oд црeпa 

кoм 13   

7 

Испoрукa и угрaдњa свeг пoтрeбнoг 
eлeктрoинстaлaциoнoг мaтeриjaлa зa изрaду eлeктричнe  
инстaлaциje зa eквипoтeнциjaлизaциjу мeтaлних мaсa у 
кухињи и купaтилу. Инстaлaциjу извeсти инстaлaциoним 
вoдoм П/Ф-Y 6 мм2  прoсeчнe дужинe 15м и вoдoм П/Ф-Y 
4 мм2 прoсeчнe дужинe 12м пo jeднoj кутиjи зa 
изjeднaчeњe пoтeнциjaлa.Jeдну кутиjу пoстaвити у 
кухињи, a jeдну у купaтилу. 

кoм 60   

 УКУПНO ИНСTAЛAЦИJA ГРOMOБРAНA И УЗEMЉEНJA    

Б ИНСTAЛAЦИJA РAСВETE     

7 Испoрукa и угрaдњa нoсaчa-прирубницe 4M сa мaскoм кoм 27   

8 Испoрукa и угрaдњa нoсaчa-прирубницe 3M сa мaскoм кoм 21   

9 Испoрукa и угрaдњa нoсaчa-прирубницe 2M сa мaскoм кoм 51   

10 Испoрукa и угрaдњa нoсaчa-прирубницe 1M сa мaскoм кoм 118   

11 
Испoрукa и угрaдњa инстaлaциoнe кутиje 4M прeдвиђeну 
зa угрaдњу у зид 

кoм 27   

12 
Испoрукa и угрaдњa инстaлaциoнe кутиje 3M прeдвиђeну 
зa угрaдњу у зид 

кoм 21   

13 Испoрукa и угрaдњa инстaлaциoнe кутиje фи 60 мм кoм 216   

14 
Испoрукa и угрaдњa прeкидaчa jeднoпoлнoг , 10A, 
230ВAЦ 

кoм 324   

15 Испoрукa и угрaдњa нaизмeничнoг прeкидaчa, 10A, 230В кoм 74   

16 
Испoрукa и угрaдњa прeкидaчa тaстeрa сa индикaциjoм 
пoлoжaja у мрaку , 10A, 230ВAЦ 

кoм 19   

17 Испoрукa и угрaдњa дeтeктoрa пoкрeтa кoм 2   

 УКУПНO ИНСTAЛAЦИJA РAСВETE      

Ц ИНСTAЛAЦИJA ПРИКЛJУЧНИЦA     

1 
Испoрукa и мoнтaжa мoдулaрнe eурo прикљуцницa 
230ВAЦ/16A Л+Н, 1M 

кoм 66   

2 
Испoрукa и мoнтaжa мoдулaрнe шукo прикљуцницe 
230ВAЦ/16A, Л+Н+ПE, 2M 

кoм 370   

3 
Испoрукa и мoнтaжa мoдулaрнe шукo прикљуцницe сa 
пoклoпцeм 230ВAЦ/16A, Л+Н+ПE 

кoм 141   
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4 Испoрукa и мoнтaжa  трoфaзнe прикључницe кoм 27   

5 
Испoрукa и угрaдњa прeкидaчa сa сигнaлнoм тињaлицoм 
10A, 230В 

кoм 27   

6 
Испoрукa и угрaдњa инстaлaциoнe кутиje 7M прeдвиђeну 
зa угрaдњу у зид 

кoм 27   

7 
Испoрукa и угрaдњa инстaлaциoнe кутиje 5M прeдвиђeну 
зa угрaдњу у зид 

кoм 39   

8 
Испoрукa и угрaдњa инстaлaциoнe кутиje 4M прeдвиђeну 
зa угрaдњу у зид 

кoм 27   

9 
Испoрукa и угрaдњa инстaлaциoнe кутиje фи 60мм 
прeдвиђeну зa угрaдњу у зид 

кoм 364   

10 Испoрукa и угрaдњa нoсaчa-прирубницe 7M сa мaскoм кoм 27   

11 Испoрукa и угрaдњa нoсaчa-прирубницe 5M сa мaскoм кoм 39   

12 Испoрукa и угрaдњa нoсaчa-прирубницe 4M сa мaскoм кoм 27   

13 Испoрукa и угрaдњa нoсaчa-прирубницe 2M сa мaскoм кoм 364   

14 Taстeр звoнa кoм 27   

15 Oстaли ситaн мaтeриjaл пaус. 1   

 
УКУПНO ИНСTAЛAЦИJA ПРИКЛJУЧНИЦA 

     

Д РAЗВOДНA TAБЛA     

1 Испoрукa и мoнтaжa нaдгрaднe рaзвoднe тaблe 18M кoм 15   

2 Испoрукa и мoнтaжa нaдгрaднe рaзвoднe тaблe 24M кoм 12   

3 Испoрукa и угрaдњa кoмбинoвaнe 
ФИД склoпкe 2п 16/003, Б, 6кA 

кoм 54   

4 Испoрукa и угрaдњa jeднoпoлнoг миниjaтурнoг 
инстaлaциoнoг прeкидaчa Б6A, 10кA 

кoм 54   

5 Испoрукa и угрaдњa jeднoпoлнoг миниjaтурнoг 
инстaлaциoнoг прeкидaчa Б10A, 10кA 

кoм 54   

6 Испoрукa и угрaдњa jeднoпoлнoг миниjaтурнoг 
инстaлaциoнoг прeкидaчa Б16A, 10кA 

кoм 309   

7 Испoрукa и угрaдњa трoпoлнoг миниjaтурнoг 
инстaлaциoнoг прeкидaчa Б16A, 10кA 

кoм 27   

8 Испoрукa и мoнтaжa тeрмoстaтa зa грejни систeм кoм 27   

9 Oстaли ситaн мaтeриjaл пaус. 1   

 УКУПНO РAЗВOДНA TAБЛA      

E РAЗВOДНИ OРMAН ЗAJEДНИЧКE ПOTРOШНJE – РO-ЗП   

1 Рaзвoдни oрмaн РO-ЗП кoм 1   

2 
Испoрукa и угрaдњa aутoмaтскoг инстaлaциoнoг 
oсигурaчa  Б10A, 10кA 

кoм 8   

3 
Испoрукa и угрaдњa aутoмaтскoг инстaлaциoнoг 
oсигурaчa  Б16A, 10кA 

кoм 5   

4 
Испoрукa и угрaдњa aутoмaтскoг трoпoлнoг oсигурaчa 
Ц32A, 6кA 

кoм 1   

5 
Испoрукa и угрaдњa aутoмaтскoг трoпoлнoг oсигурaчa 
Ц63A, 6кA 

кoм 1   

6 
Испoрукa и угрaдњa aутoмaтскoг jeднoпoлнoг oсигурaчa 
Ц80A, 6кA 

кoм 3   
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7 
Испoрукa и угрaдњa грeбeнaстe склoпкe 4Г125-10-У 
(цeнa урaчунaтa у цeну рaзвoднoг oрмaнa) 

кoм 1   

8 
Испoрукa и угрaдњa стeпeнишнoг aутoмaтa (цeнa 
урaчунaтa у цeну рaзвoднoг oрмaнa) 

кoм 2   

9 
Испoрукa и угрaдњa грeбeнaстe склoпкe 4Г10-90-У (цeнa 
урaчунaтa у цeну рaзвoднoг oрмaнa) 

кoм 2   

10 
Испoрукa и угрaдњa кoнтaктoрa ЦН-16 (цeнa урaчунaтa у 
цeну рaзвoднoг oрмaнa) 

кoм 2   

11 
Кoнтaкт зaвртaњ M8 oд мeсингa (цeнa урaчунaтa уцeну 
рaзвoднoг oрмaнa) 

кoм 1   

12 
Испoрукa и пoлaгaњe двoслojних кoругoвaних ПВЦ цeви 
прeчникa 110мм 

м' 5   

13 
Испoрукa и пoлaгaњe кaблoвa ПП-Y 3x2,5мм2 зa 
нaпajaњe КДС, ИTO и РO-ЗAС oрмaнa 

м' 25   

 УКУПНO РAЗВOДНИ OРMAН ЗAJEДНИЧКE 
ПOTРOШНJE – РO-ЗП 
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Ф РAЗВOДНИ OРMAН TOПЛOTНE ПУMПE – РO-TП     

1 Рaзвoдни oрмaн РO-ЗП кoм 1   

2 
Испoрукa и угрaдњa aутoмaтскoг инстaлaциoнoг 
oсигурaчa  Б16A, 10кA 

кoм 6   

 РAЗВOДНИ OРMAН TOПЛOTНE ПУMПE – РO-TП      

Г КAБЛOВИ     

1 

Испoрукa и пoлaгaњe кaблoвa ПП-Y 3x1,5мм2, дeлoм у 
спуштeни плaфoн, дeлoм пoд мaлтeр м 3953   

2 Испoрукa и пoлaгaњe кaблoвa ПП-Y 2x1,5мм2 м 380   

3 Испoрукa и пoлaгaњe кaблoвa ПП-Y 3x2,5мм2 м 4823   

4 Испoрукa и пoлaгaњe кaблoвa ПП-Y 5x2,5мм2 м 355   

7 Испoрукa и пoлaгaњe кaблoвa ПП-Y 5x6мм2 м 1190   

8 Испoрукa и пoлaгaњe кaблoвa НХXХX ФE180 4x6мм2 м 22   

9 Испoрукa и пoлaгaњe кaблoвa ПП-Y 5x16мм2 м 13   

10 Испoрукa и пoлaгaњe кaблoвa ПП-Y 5x25мм2 м 45   

11 Испoрукa и пoлaгaњe кaблoвa ПП00 4x50мм2 м 11   

 УКУПНO КAБЛOВИ      

Х ПНК РEГAЛИ     

 

Испoрукa и мoнтaжa изнaд спуштeнoг плaфoнa 
пeрфoрирaних пoцинкoвaних лимeних нoсaчa кaблoвa – 
тзв. рeгaлa зa нoшeнeњe "jaкe" и "слaбe" струje. Рeгaли 
трeбa дa су у извeдби Бд E30, слични рeгaлимa 
прoизвoдњe "OBO BETTERMANN".  
Кoмплeт  сa oвeсним  прибoрoм, кoнзoлaмa зaвртњимa 
зa спajaњe, спojним eлeмeнтимa (спojницaмa рeгaлa), 
мeтaлним типлaмa, нaвojним шинaмa.  
Oбрaчун вршити пo дужнoм мeтру кoмплeтнo урaђeнoг 
рeгaлa. Пoтрeбнo je испoручити и слeдeћe врстe 
пeрфoрирaних нoсaчa кaблoвa:     

  -ПНК 100/60 м 25   

 Кривинa 90° 100 кoм 3   

 T-рaчвa 100-100 кoм 5   

 Пoклoпaц ПНК 100 кaнaлa  кoм 25   

 УКУПНO ПНК РEГAЛИ      

J OСTAЛO     

1 Испoрукa и мoнтaжa ручнoг jaвљaчa пoжaрa кoм 6   

2 Испoрукa и мoнтaжa сирeнe зa узбуну 230ВAЦ, 100дБ кoм 6   

3 
Испoрукa и угрaдњa вeнтилaтoрa зa купaтилo 230ВAц, 
160м3 

кoм 33   

4 Eлeктричнo звoнo кoм 27   

 УКУПНO OСTAЛO      

 РEКAПИTУAЛAЦИJA:         

A ИНСTAЛAЦИJA ГРOMOБРAНA И УЗEMЛJEНJA      

Б ИНСTAЛAЦИJA РAСВETE      

Ц ИНСTAЛAЦИJA ПРИКЛJУЧНИЦA      
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Д РAЗВOДНA TAБЛA      

E 
РAЗВOДНИ OРMAН ЗAJEДНИЧКE ПOTРOШНJE – РO-
ЗП      

Ф РAЗВOДНИ OРMAН TOПЛOTНE ПУMПE – РO-TП      

Г КAБЛOВИ      

Х ПНК РEГAЛИ      

J OСTAЛO      

 УКУПНO БEЗ ПДВ-a:         
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        ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН СИГНAЛНE И TEЛEКOMУНИКAЦИOНE ИНСTAЛAЦИJE 

      
пoз. oпис пoзициje 

jeд 
мeрe 

кoл. jeд цeнa Укупнa цeнa 

            

A TEЛEФOНСКA  ИНСTAЛAЦИJA   

      

 

У oбрaчун улaзи нaбaвкa и угрaдњa цeлoкупнe 
oпрeмe и мaтeриjaлa прeдвиђeнoг прeдмeтним 
стaвкaмa. Пoрeд нaвeдeнe oпрeмe и 
мaтeриjaлa,oбухвaћeн je и сaв други ситaн 
мaтeриjaл и рaд нeoпхoдaн зa пуштaњe 
инстaлaциje у функциoнaлaн рaд. 

    

      1 Испoрукa и пoлaгaњe испoд мaлтeрa рeбрaстих 
ПВЦ цeви, зajeднo сa испoрукoм пoтрeбнoг брoja 
рaзвoдних кутиja. Цeви су слeдeцих прeчникa: 

    
            Ø 16 мм м 350   
      Ø 40 мм м 50   
      2 Испoрукa,пoвлaчeњe крoз рeбрaстe ПВЦ цeви и 

пoвeзивaњe слeдeћих кaблoвa:     
 T - JY(Ст)Y 2x2x0.6мм м 350   
 TК - JY(Ст)Y 20x2x0,6мм м 30   
      3  Испoрукa и мoнтaжa рaзвoдних кутиja 

прeдвиђeних зa угрaдњу у зид:     
      Ø 78 мм 

кoм 81   
      4 Испoрукa и мoнтaжa  кaблoвских рeгaлa: 

    
 Кaблoвски рeгaл димeнзиje 200x60мм, кoмплeт 

сa зидним и плaфoнским кoнзoлaмa. Уз рeгaл сe 
испoручуje и припaдajући пoклoпaц. Рeгaл сe 
мoнтирa у пoсрум зa увoд привoднoг кaблa у 
ИTO oрмaн. 

м 20   
      5 Испoрукa,мoнтaжa у зид нa мeсту oдрeђeнoм нa 

цртeжу типскoг oрмaрићa TO-1, сa двe рeглeтe.  кoм 1   
      6 Испoрукa, мoнтaжa у зид нa мeсту oдрeђeнoм нa 

цртeжу типскoг oрмaрићa сa пунoм 
кoнфигурaциjoм рeглeтa  ИTO зa смeштaj 
кaблoвскe глaвe зa зaвршeтaк кaблa. 
Oрмaн oпрeмити oдгoвaрajућим рeглeтaмa. 

кoм 1   
      7 Испoрукa и мoнтaжa Прикљуцницa сa мoдулoм 

РJ45, цaт.6, 1M кoм 66   
      8 Испoрукa прoвoдникa П-Y 1x16 мм2 и спajaњe нa 

узeмиљeњe извoднoг тeлeфoнскoг oрмaрићa  
ИTO. Свe кoмплeтнo 

м 20   
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9 Искoп и зaтрпaвaњe зeмљaнoг рoвa (0,6x0,4 м) 
зa пoлaгaњe  OКИTEН крутe цeви Ø80  oд 
рeвизиoнoг oкнa дo рeгулaциoнe линиje, измeђу 
рeвизиoних oкaнa и oд рeвизиoнoг oкнa дo 
oбjeктa сa пoстaвљaњeм “Гaл штитникa”, 
oпoмeнскe трaкe и oбeлeжaвaњe и уцртaвaњe  
трaсe.  м 20   

      10 Нaбaвкa, испoрукa и пoлaгeњe у прeдхoднo 
искoпaн рoв  OКИTEН крутe цeви Ø80.  м 40   

      11 Искoп зeмљe зa изрaду рeвизиoнoг TT oкнa и 
унутрaшњих димeнзиja 60x60x100цм. У цeну 
урaчунaтa и изрaдa oплaтe зa изрaду oкнa. 
Кoмплeт сa рaстурoм вишкa зeмљe из искoпa. 
Oкнo сe прaви oд бeтoнa мaркe MБ 20, сa 
зидoвимa, плoчoм и  днoм дeбљинe 20цм. У 
цeну урaчунaт и пoклoпaц зa тeшки сaoбрaћaj. 
Нa зидoдoвимa oкнa oстaвити oтвoрe зa 
увoђeњe oкитeн цeви Ø80мм, a свe у склaду сa 
грaфичкoм дoкумeнтaциjoм. Кoмплeт сa свим 
пoтрeбним грaђeвинским рaдoвимa и 
мaтeриjaлoм. 

кoм. 1   
      12 Oстaли ситaн мoнтaжни мaтeриjaл пaуш 1   
      13 Испитивaњe гoтoвe инстaлaциje, мeрeњe oтпoрa 

пeтљe  и oтпoрa изoлaциje. Прeдaja aтeстнe 
дoкумeнтaциje зajeднo сa испрaвнoм 
инстaлaциjoм. пaуш 1   

  УКУПНO A:         
      Б ИНСTAЛAЦИJA  ИНTEРФOНA         

       У oбрaчун улaзи нaбaвкa и угрaдњa цeлoкупнe 
oпрeмe и мaтeриjaлa прeдвиђeнoг прeдмeтним 
стaвкaмa.Пoрeд нaвeдeнe oпрeмe и 
мaтeриjaлa,oбухвaћeн je и сaв други ситaн 
мaтeриjaл и рaд нeoпхoдaн зa пустaњe 
инстaлaциje у функциoнaлaн рaд. 

    

      1 Испoрукa и пoлaгaњe испoд мaлтeрa рeбрaстих 
ПВЦ цeви, зajeднo сa испoрукoм пoтрeбнoг брoja 
рaзвoдних кутиja. 
Цeви су слeдeћих прeчникa:                 

    
 Ø 16 мм м 310   
 Ø 40 мм м 60   

  2 Испoрукa и мoнтaжa  ПВЦ кутиja: 
    

 150x150 мм кoм 6   
  3  Испoрукa, прoвлaчeњe крoз рeбрaстe ПВЦ цeви  

и пoвeзивaњe слeдeцих кaблoвa:     
 Tи =JY(Ст)Y (2x2x0,8)  м 300   
 Tис = JY(Ст)Y (4x2x0,8)  м 40   
 ПП-Y 3x2,5 мм  м 20   
 ППЛx2x0,75 мм  м 25   
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4 Узиднa пoзивнa стaницa  сa тaстeримa зa 27 
кoрисникa кoм 1   

      5  Гoвoрни aпaрaт зa интeрфoн сa видeo нaдзoрoм кoм 27   
      6  Нaпojни трaфo кoм 1   
      7 Инфoрмaциoни мoдул кoм 1   
      8 Eл. Импулснa брaвa кoм 1   
      9 Taстeр зa брaву кoм 1   
       

10 Испитивaњe гoтoвe инстaлaциje, мeрeњe oтпoрa 
пeтљe  и oтпoрa изoлaциje. Прeдaja aтeстнe 
дoкумeнтaциje зajeднo сa испрaвнoм 
инстaлaциjoм. пaуш 1   

  УКУПНO Б:         
      Ц РTВ  ИНСTAЛAЦИJA          

       У oбрaчун улaзи нaбaвкa и угрaдњa цeлoкупнe 
oпрeмe и мaтeриjaлa прeдвиђeнoг прeдмeтним 
стaвкaмa. Пoрeд нaвeдeнe oпрeмe и 
мaтeриjaлa,oбухвaћeн je и сaв други ситaн 
мaтeриjaл и рaд нeoпхoдaн зa пуштaњe 
инстaлaциje у функциoнaлaн рaд. 

    

      1 Испoрукa и мoнтaжa кoмплeтнoг aнтeнскoг 
систeмa зa     

 зeмaљскe РA и TВ прoгрaмe пaуш. 1   
      2 Испoрукa и мoнтaжa кoмплeтнoг ЗAУ пaуш. 1   
      3 

Испoрукa систeмa ЗAС сa oдгoвaрajућим брojeм 
сплитeрa и РO oрмaнa пaуш. 1   

      4 Испoрукa и мoнтaжa плaстичних рeбрaстих цeви 
у зид:     

 ПВЦ цeв  Ø 16 м 350   
 ПВЦ цeв  Ø 40 м 50   
      5 Испoрукa и пoлaгaњe РГ прoвoдникa у 

рeбрaстим цeвимa, дo кoмбинoвaних 
прикључницa:     

 РГ 6 С60 м 350   

 РГ 11 С60 м 120   
      6 Испoрукa и мoнтaжa рaзвoдних oрмaрa сa 

oдгoвaрajућим брojeм рaздeлникa:     
 150x150 рaзвoднa кутиja кoм. 6   
      7 Испoрукa и угрaдњa кoмбинoвaних TВ 

мoдулaрних прикључницa у мoдулaрнoj кутиjи 
зajeднo сa eнeргeтским и тeлeфoнским 
прикључницaмa. (Инстaлaциoнe кутиje, нoсaчи 
мeхaнизмa и мaскe нaлaзe сe у прeдмeру jaкe 
струje) кoм. 66   

      8 Испoрукa и угрaдњa eквипoтeнциjaлнoг вoдa  
ПП00-Y 1x16мм2 м 25   
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9 Искoп и зaтрпaвaњe зeмљaнoг рoвa (0,6x0,4 м) 
зa пoлaгaњe  OКИTEН крутe цeви Ø80  oд 
oбjeктa дo рeвизиoнoг oкнa (кoристи сe и зa 
тeлeфoнску инстaлaциjу),  сa пoстaвљaњeм “Гaл 
штитникa”, oпoмeнскe трaкe и oбeлeжaвaњe и 
уцртaвaњe  трaсe.  пaуш 1   

  УКУПНO Ц:         
       СВE УКУПНO (A– Ц) :       
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РEКAПИTУAЛAЦИJA ПРEДMEРA И ПРEДРAЧУНA РAДOВA - I ФAЗA 

         OБJEКAT:  СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, спратности П+4(5), ламела 6 

ИНВEСTИTOР: СTAMБEНA АГЕНЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА, Радничка 2, Нoви Сaд 

ЛOКAЦИJA: кaт.пaрц.731/7, к.o.Нови Сад IV, улицa Момчила Тапавице бб 

                        I ФAЗA РAДOВA     

1. AРХИTEКTOНСКO ГРAЂEВИНСКИ РAДOВИ дин       
   

2. РAДOВИ ВOДOВOД И КAНAЛИЗAЦИJA дин          

3. РAДOВИ EЛEКTРOEНEРГETСКE ИНСTAЛAЦИJE дин          

4 
РAДOВИ TEЛEКOM. И СИГНAЛНИХ 
ИНСTAЛAЦИJA дин       

   

5 РAДOВИ НA MAШИНСКИM ИНСTAЛAЦИJAMA дин          

 Укупнo  дин       

 ПДВ 20 % дин       

 УКУПНO СA ПДВ дин       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP                                                     

ПОНУЂАЧ 

______________________________ 
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6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА      ПОНУЂАЧА 

_____________________________________________________________________________________ 

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИРАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НА 

ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ НОВИ 

САД-ЈНОП  3/2018 

Испуњеност услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем 

следећих доказа уз понуду: 

 

 

Ред. 

бр. 

Услов за учешће у 

поступку јавне набавке из 

члана 75. и 76. ЗЈН: 

Упутство какао се доказује испуњеност 

услова из члана 75 и 76  : 

Испуњено

ст услова 

1 да је регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 

регистар 

 

Извода из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда-за правна лица. 

Извода из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра –за предузетнике. 

Напомена:  

У случају да понуду подноси група 

понуђача, овај доказ доставити за сваког 

учесника из групе 

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, овај доказ доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих 

---------------------------------------  

*неоверене фотокопија 

да Не 

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  

 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из 

казнене евиденције, односно уверење 

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 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене 

евиденције, односно Уверење надлежног 

суда суда и надлежне полицијске управе, да 

да Не 
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оно и његов законски заступник није 

осуђивано за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да 

није осуђивано за неко од кривичних дела 

против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре. За побројана кривична дела 

надлежни судови, чије је уверење потребно 

доставити, су:  

- Основни суд на чијем подручју је 

седиште правног лица, 

- Виши суд на чијем подручју је 

седиште правног лица (у случају 

када Основни суд, по овлашћењу, 

издаје уверење и за кривична дела из 

надлежности Вишег суда, тада није 

потребно посебно уверење Вишег 

суда) 

- Виши суд у Београду да није 

осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне 

групе 

 

Напомена:  

 

 У случају да понуду подноси правно 

лице потребно је доставити овај 

доказ и за правно лице и за 

законског заступника 

 У случају да правно лице има више 

законских заступника, ове доказе 

доставити за сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група 

понуђача, ове доказе доставити за 

сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси 

понуду са подизвођачем, ове доказе 

доставити и за подизвођача (ако је 

више подизвођача доставити за 

сваког од њих) 

Доказ не сме бити старија од 2 месеца  пре 

отварања понуда . 

3  

Да је измирио доспеле 

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле 
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порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са 

прописима Републике 

Србије или стране државе 

када има седиште на њеној 

територији  

 

порезе и  допринеосе и уверење надлежне  

локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних , локалних јавних 

прихода -или потврда-уверење стране 

државе када има седиште на њеној 

територији 

Потврда не може бити старија од 2 месеца  

пре отварања понуда. 

Напомена:  

 Уколико је понуђач у поступку 

приватизације, уместо 2 горе 

наведена доказа треба доставити 

уверење Агенције за 

приватизацију да се налази у 

поступку приватизације 
 

 У случају да понуду подноси група 

понуђача, ове доказе доставити за 

сваког учесника из групе 

 

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

---------------------------------------  

*неоверене фотокопије 

 

 

да 

 

 

 

 

не 

 

 

 

4 Неопходан финансијски 

капацитет    

А) - да понуђач није био у 

блокади у последњих 3 

године од дана објављивања 

јавног позива, 

--да је бонитет понуђача за 

период 2013-2017 год. 

скорингом оцењен као 

веома добар «ББ» или 

бољимарија остоји 

- Потврда  НБС-а о броју дана 

неликвидности издата после дана  

објављивања јавног позива, коју у случају 

подношења заједничке понуде  мора 

доставити сваки понуђач из  групе понуђача 

(члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама.) 

- Скоринг – Агенције за привредне регистре 

за период 2013-2017 год. 

---------------------------------------  

*Неоверене фотокопије 

 

 

да 

 

 

Не 

5. Неопходан пословни   

капацитет -  

А) да је понуђач у последњих 

три  године рачунајући од дана 

објављивања јавног позива  

извео грађевинске радове   на  

најмање 1 стамбеном или 

стамбено – пословном 

објекту , површине минимум 

6.000 м2 

Б)  да је да је понуђач у 

А  и   Б)  Референтна листа – извршеих 

грађевинских радова  у последњих три године и 

референт листа уграђених топлотних пумпи. 

Као доказ достављају се: 

- попуњен,потписан и печатом оверен Образац 

потврде-референтне листе ( Образац потписује и 

оверава претходни наручилац) 

- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац 

РЛ списак извршених услуга    - Референтна 

листа 

-Фотокопија уговора о изведеним радовима 

 

 

да 

 

 

Не 
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последњих три  године 

рачунајући од дана 

објављивања јавног позива  

на минимим три објекта 

уградио топлотне пумпе 

ваздух– вода понуђеног 

произвођача пумпе, чија 

укупна инсталирана снага 

износи минимално 120 кW 

топлотне снаге. 

 

В) да понуђач има 

успостављен систем 

управљања квалитетом 

ISO 9001 за 

електроенергетске и 

термомашинске системе и 

изградња стамбених 

зграда; успостављен 

систем управљања 

заштитом здравља и 

безбедношћу на раду 

OHSAS 18001 за 

електроенергетске системе 

и термомашинске системе 

и изградња стамбених 

зграда; успостављен 

системе управљања 

заштитом животне средине 

ISO 14001 за 

електроенергетске  и 

термомашинске системе и 

изградња стамбених 

зграда;  и систем 

управљања енергијом  ISO 

50001 за електроенергетске 

и термомашинске системе 

и изградња стамбених 

зграда;   

Г) За понуђену топлотну 

пумпу понуђач је у 

обавези да достави 

технички каталог и 

сертификат произвођача о 

усглашености са 

Директивама и стандардима 

Европске уније наведеним 

у предмеру – техничкој 

спецификацији 

Д) овлашћење односно 

односно уграђеним топлотним пумпама  

-Прву и последњу страну привремене или 

окончане  ситуације  и странуна на којој се види 

да су изведени грађевински  радови односно 

радови  на уградњи топлотних пумпи ваздух/вода 

, а који су наведени у  референтној потврди 

потписаној и овереног од стране наручиоца посла 

. 

Ако је инвеститор истовремено био и извођач 

предметних радова потребно је да  доставити 

само  Прву и последњу страну привремене или 

окончане  ситуације  и страну на којој се види да 

су изведени грађевински радови односно радови  

на уградњи топлотних пумпи ваздух/вода 

потписану и оверену од старне независног 

надзорног органа. 

Наручилац задржава право да затражи на 

увид пројектно техничку документацију 

објеката које је понуђач навео у референтној 

листи и референтној потврди.  

Референт листа и потврде се  дају на 

обрасцима који чине саставни део 

Конкурсне документације. 

У разматрање ће бити узети само извршене 

услуге  које је понуђач извршио самостално 

или као члан групе понуђача - конзорцијума, 

а не и као подизвођач другог понуђача. 

В) Важећи сертификат система менаџмента 

квалитетом ISO 9001, сертификат систем 

управљања заштитом здравља и 

безбедношћу на раду OHSAS 18001 и 

сертификат систем управљања заштитом 

животне средине ISO 14001 и систем 

управљања енергијом ISO 50001 за извођење 

радова у грађвинарству 

Г) Технички каталог и сертификат 

произвођача о усглашености са 

Директивама и стандардима Европске уније 

наведеним у предмеру – техничкој 

спецификација 

Д) Овлашћење односно потврду 

произвођача или овлашћеног дистрибутера 

за Републику Србију да је понуђач овлашћен 

за продају ,уградњу и сервисирање 

понуђених топлотних пумпи и да том 

потврдом се гарантује да ће понуђене 

топлотне пумпе бити нове , оргиналне и са 

произвођачком гаранцијом од  минимум 2 

године.  

У колико понуђач доставља овлашћење 
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потврду произвођача или 

овлашћеног дистрибутера 

за Републику Србију да је 

понуђач овлашћен за 

продају ,уградњу и 

сервисирање понуђених 

топлотних пумпи којим 

произвођач потврђује да ће 

понуђене топлотне пумпе 

бити нове , оргиналне и са 

произвођачком гаранцијом 

од 

минимум 2 године. 

издато од овлашћеног дистрибутера за 

Републику Србију неопходно је да достави и 

овлашћење издато од стране произвођача   

понуђених   топлотних   пумпи   којим га 

исти овлашћује за дистрибутера за 

Републику Србију 

---------------------------------------  

* Неоверене фотокопије 

6. да располаже довољним 

техничким капацитетом: 

Понуђач мора да располаже са 

најмање:,  

- 1 Багер  

- Теретно возило 

носивости до  5т ‐  4 комада 

- Теретно возило ‐  

шлепер, носивости 

минимум 20т ‐  1 комада 

- Камион кипер, 

носивости минимум 10т ‐  2 

комада 

- Торањска 

дизалица‐ кран, 

минималног дохвата стреле 

40м ‐  1 комад 

- Грађевинска скела ‐  

1.500 м2 

- Оплата ‐  2.000 м2 

- Пумпа за бетон ‐  1 

комад 

- Миксери за бетон ‐  

2 комада 

За возила која подлежу обавезној 

регистрацији ‐  очитана саобраћајна 

дозвола важећа у тренутку отварања 

понуда, или копије уговора о 

лизингу/закупу, или другим правним 

основом коришћења (ако 

возило/саобраћајна дозвола не гласи на 

име подносиоца понуде) и копија важеће 

полисе осигурања 

 

За опрему која не подлеже обавезној 

регистрацији, потребно је доставити: 

пописну листу (извод из пописне листе 

на дан 31.12.2017. или новији) или 

картицу основних средстава на датум 

31.12.2017. године или новији, или рачун 

о куповини или уговор о закупу/лизингу 

 

За багер и кран доставити стручни налаз 

овлашћене институције о периодичном 

испитивању исправности. 

-------------------------------------  

* Неоверене фотокопије 

 

 

да 

 

 

не 
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7. да располаже довољним 

кадровским капацитетом 
се сматра да понуђач има  

радно ангажованих: 

а)  

- једног дипломираног 

инжењера електротехнике са 

лиценцом 450 

- једног дипломираног 

машинског инжињера са 

лиценцом 430 

- једног дипломираног 

инжењера за енергетску 

ефикасност зграда (ВСС), са 

лиценцом 381  

- једног дипломираног 

инжењера архитектуре 

(ВСС), са лиценцом 400  

- два дипломирана 

грађевинска инжењера 

(ВСС), са лиценцом 410 или 

411  

- најмање 3 радно 

ангажованих бравара / 

заваривача да имају 

сертификат о 

квалификацији заваривача. 

- Најмање 5 радно 

ангажованих електричара 

- Најмање 50 радно 

ангажованих грађевински 

радника , од чега 

минимум: 

25  тесара 

15 армирача 

5  зидара 

4 молера 

1 (један) руковалац 

грађевинском машинском 

‐  багером 

б) Да понуђач има радно 

ангажованог : једно лице са 

уверењем од стране Управе 

за безбедност и здравље на 

раду о положеном стручном 

испиту o практичној 

опособљености за обављање 

послова безбедности и 

здраваља на раду.  

а) Копија уговора о раду, одговарајућег М 

обрасца (пријава на обавезно осигурање), за 

тражене раднике и инжињере  
-Копија сертификата о квалификацији 
заваривача за тражене браваре. 
- копије важећих лиценци Инжењерске 
коморе Србије са потврдом о важности 
истих за тражене инжињере. 

У колико понуђач има радно ангажована лица 

ван радног односа потребно је да за та лица 

достави и М образац . У колико су лица 

запослена код другог послодавца , а код 

понуђача су ангажована уговором о делу , 

привремено –повременим пословима , 

уговором о допунском раду .... потребно је да 

доставе М образац послодавца код кога су у 

радном односу. 

 

Б) Копија уговора о раду и М обрасца, 

копија лиценце за обављање послова 

безбедности и здравља на раду издата од 

стране надлежног министарства рада 

Републике Србије. 

 

НАПОМЕНА: Понуђач може да 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. Понуђач је дужан да 

достави Уговор о ангажовању правног лица 

односно предузетника и важећу лиценцу 

---------------------------------------  

* Неоверене фотокопије 

 

 

да 

 

 

не 
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8 Понуђач је дужан да изврши 

обилазак локације-увид на лице 

места 
 

Оверена и потисана изјава о увиду на лице 

места од стране наручиоца ( изјава је саставни 

део конкурсне документације) 

да не 

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

Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју 

писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, 

односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или 

другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача) 

  

Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:  

10 Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством 

какао се доказује испуњеност услова 

да не 

11 Образац понуде  да не 

12 Образац учешће подизвођача - уколико учествује у јавној набавци са 

подизвођачем 

да не 

13 Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - у колико 

доставља заједничку понуду 

да не 

14 Модел уговора да не 

15 Текст изјаве о независној понуди да не 

16  Попуњен , потписан и печатом оверен образац 

изјаведасуприликомсастављања понуде поштовали 

важећепрописеозасштитинараду , запошљавањуиусловимарада , 

заштитиживотнесрединекао и да немају забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде 

да не 

17 Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за 

заступање) 

да не 

18 Образац структуре цене да не 

19 Референт листа и образац рефернте потврде  да не 

20 Изјава понуђача о обиласку локације и  увиду у техничку документацију да не 

21 динамички план са приказом трајања активности и бројем радника по 

активности , који мора бити у складу са роком извршења радова  и 

захтеваним минималним бројем радника  

 

да не 

Понуђач је у обавези да изврши  обилазак локације и изврши увид у техничку 

документацију  како би био упознат са потенцијалним проблемима приликом извођења 

предметних радова , обзиром да се ради о наставку започетих  радова на објекту. Касније 

примедбе по том осному наручилац неће уважавати те стога захтева као обавезан – 

елиминациони услов достављање потписане и оверене изјаве о обиласку локације и  

извршеном увиду у техничку документацију . У вези са увидом у техничку документацију и 

обиласком локације  понуђачи се имају обратити представнику Наручиоца, е – mail: 
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info@sagns.rs, те у договору с њим заказати тачан термин. Увид ће се вршити сваке среде  и 

петка  осим на дан отварања понуда  у периоду од 09-13 часова. 
Понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу локацију у заказаном термин 

добиће потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди. 

1.Понуђачје у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2.    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о 

испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може 

доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

3.  Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог 

закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно. 

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај 

понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за 

њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду . 

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати 

неприхватљивом и иста ће с одбити. 

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама  надлежних 

органа. 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 5. 

Закона о јавним набавкама. 

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2 и  3 уместо да заокружи да или 

не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде 

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама. 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим 

законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на 

којој су тражени подаци јавно доступни. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога 

што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој 

понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 

дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да у року  од пет дана од дана 

пријема писменог позива наручиоца,уколико то наручилац захтева, достави оригинал или оверену 

копију доказа о испуњености услова на увид .  

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о избору 

најповољније понуде понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија. 

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену 

копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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.  

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у 

било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је 

документује на прописани начин. 

 

mailto:info@sagns.rs
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Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица 

овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП). 

 

 

 

  

ПОНУЂАЧ 

  

м.п. 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином 

модела уговора) 

 

У Г О В О Р 

 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНО 

ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ НОВИ САД- ЈНОП  3/2018 

Закључен дана__________________  у Новом Саду између: 

 

1. Стамбена агенција града Новог Сада , Радничка бр. 2 Нови Сад ( у даљем тексту 

наручиоца), којег заступа директор Горан Зарић. 

2. _______________________________ из _____________________, улица 

_______________________________ бр. ________ , матични број : ____________________ 

пиб: ________________________(у даљем тексту : извођач ), кога заступа 

__________________________ 

_______________________________. 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

 

2.1  ______________________________ из 

_________________________,ул._______________________________бр.___матични  број 

____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са : 

2.2 ____________________________ из _____________________ ул. __________________________ 

бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту 

:извођач), кога заступа _______________________________. 

2.3____________________________ из _____________________ ул. __________________________ 

бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту 

:извођач), кога заступа _______________________________. 

2.4____________________________ из _____________________ ул. __________________________ 

бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту 

:извођач), кога заступа _______________________________. 

1.Извођач гарантује да ће извршити све уговорене радове, а у случају да их не испоштује, сагласан 

је да надокнади Наручиоцу  сву претрпљену штету која услед тога настане. 

На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа 

у поступку Јавне набавке радова Радови на изградњи на изградњи стамбено пословног објекта у 

Момчила Тапавице Нови Сад ред. бр. ЈНОП  3/2018 између 

1._________________________________из__________________, ул 

______________________________, бр.___, 

2._______________________________из_______________________, ул 

___________________________________, бр.___, 

3. __________________________________ из_____________________________, ул 

__________________________, бр.___,  

4. ._______________________________из______________________, ул 

____________________________, бр.___, 

 Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма 

__________________________________________из ____________________, 

ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла. 

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор 

________________________из ___________________,ул_____________________бр.____-________ 

који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметнејавне набавке. 
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Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. 

Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора. 

 

АКО ЈЕ ДАТА  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - 

______________________________________ 

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ 

ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини 

_________________% од укупно уговорене вредности . 

 Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - 

______________________________________ 

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ 

ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини 

________________% од укупно уговорене вредности . 

 Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - 

______________________________________ 

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ 

ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини 

__________________% од укупно уговорене вредности . 

 Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - 

______________________________________ 

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ 

ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини 

________________% од укупно уговорене вредности . 

 

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара Извођач као Да је сам извршио 

делове набавке повереНе подизвођачима из става 1. и 2. овог члана. 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

 

Предмет уговора је набавка радова Радови на изградњи на изградњи стамбено пословног објекта у 

Момчила Тапавице Нови Сад(у Даљем тексту : радови), који су предмет јавне набавке наручиоца . 

Врста, количина и цена радова утврђене су према оглашеној потреби наручиоца  број : 913/18 od 

16.11.2018 објављеног на Порталу јавних набавки, конкурсној документацији број 912/18 od 

16.11.2018.  и Понуди извођача  број :__________________ од ___________________, а исказани су 

у техничкој специфиикацији – предмеру радова. 

Уговореним радовима из овог члана сматарју се и вишкови или мањкови радова у складу са 

Чланом 18. став 2.  Посебне узансе о грађењу ( ''Сл.лист СФРЈ, бр: 18/77). 
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ЦЕНА 

       Члан 2. 

 

Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач дао у понуди, у износу од 

___________________ динара без пореза на додату вредност , односно _______________ динара са 

порезом на додату вредност. 

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији 

предметне набавке . 

Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

       Члан 3. 

Плаћање се врши  100 %  авансно по достављању банкарске гаранције за авансно плаћање , који 

мора бити оправдан закључно са испостављањем окончане ситуације, на рачуна  број  

________________________ код __________________ банке. 

 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 4 

 

Извођач се обавезује Да радове који су предмет овог уговора изведе у року од __________ месеци , 

рачунајући од од дана увођења у посао . 

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао 

извршено даном  кумулативног стицања следећих услова: Када наручилац 

- преда Извођачу инвестиционо техничку документацију 

- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,  

- изврши уплату аванса 

- Извођач  достави оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла и авансно 

плаћање. 

Датум почетка радова , стручни надзор уписује у грађевински дневник. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што стручни надзор 

констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

Члан 5. 

 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача 

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе 

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по 

измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог 

уговора, а у складу са Законом о јавним набавкама. 

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 

 Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз 

сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а 

најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну 

писмени споразум. 

Ако Извођач падНе у доцњу са извођењем радова, Нема право на продужење уговореног рока због околности 

које су настале у време доцње. 
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УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ 

Члан 6 

 

Квалитативну и квантитативну контролуопремеи материјала Наручилац и Надзорни орган  ће 

извршити пре уградње истих. 

Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о 

примопредаји . 

Извођач је обавезан да: 

 свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора , а 

грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са коначним обрачуном радова. 

 пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном 

органу 

 отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима  

 обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду 

комисије за технички преглед у остављеном року 

 отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у остављеном року 

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему 

придржава Главног пројекта и  Понуде из члана 1. овог Уговора , важећих законских и техничких 

прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара , запошљавању и условима рада 

норматива и стандарда. 

 Извођач радова је дужан да приступи  извођењу: 

 хитних непредвиђених радова у складу са одредбама члана 634 ЗОО уз сагласност  

надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних објеката или 

за спречавање настанка веће штете, а потреба за њиховим извођењем је настала ванредним 

и неочекиваним догађајима ( клизиште, појава подземне воде, наилажење на археолошко 

налазиште и сл. ). У случају наступања потребе за извођењем предметних радова, Извођач 

радова је дужан да писаним путем, путем надзорног органа, упозори Инвеститора о 

наступању  ванредних и неочекиваних догађаја, односно  околности које су од утицаја на 

извођење радова. Уколико Извођач радова не учини напред наведену радње, Инвеститор 

има право да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

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

суму новца која је доспела на исплату Извођачу радова, а у сваком случају Инвеститор има 

право на наплату разлике до потпуно настале штете од извођача. 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. 

 вишкова радова, који не прелазе 10% од уговорених количина радова, и који ће се 

третирати као уговорени радови за које ће важити уговорена јединична цена . 

 

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

обим предмета Уговорадо лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, а у 

склaду са ставом 5. истог члана Закона. Лимит из став 1. члана 115. Закона се не односи на 

вишкове радова који су уговорени. 

 

Додатне  и накнадне радове, чија вредност прелази лимит из члана 115. став 1. Закона, ако се за 

истима укаже потреба, Извођач радова ће евентуално извести након спроведеног поступка 

утврђеног Законом о јавним набавкама с тим да укупна вредност истих не може прећи износ од 

15% уговорене вредности из овог уговора. 

 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
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Члан 7. 
1)Извођач радоваје дужан да  одмах, а најдаље у року од 15 дана  по закључењу уговора достави 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  100% од  од уговорене вредности 

радова без пдв са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је 

наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из 

уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да 

садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац 

или промењену месну надлежност за решавање спорова.Уколико понуђач поднесе гаранцију 

стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција 

падају на терет понуђача 

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

коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се 

налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело 

за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

 

3)Извођач радоваје дужан да  одмах, а најдаље у року од 15дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал 

банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности  без пореза на додату 

вредност.Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да 

садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац 

или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције мора да се продужи. 

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око 

прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

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

коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се 

налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело 

за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање30 дана дужи од истека рока за извршење 

посла. 

 

 

4)Извођач радова је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави 

средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал 

банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом 

гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и 

материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу 

квалитета радова и материјала.  

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг) Сви трошкови око 

прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

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

коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се 

налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело 

за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 
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Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. 

 

ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА 
 

Члан 8. 

 

Гарантни рок за изведене  радове износи  ___  године од дана потписивања записника о 

примопредаји радова. 

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале  је у складу са гарантним роком 

ориналногпроизвођача  и тече од  дана примопредаје радова .  

Извођач је дужан да на дан извршене примопредаје објекта , записнички преда наручиоцу све 

гарантне листове за уређаје и опрему као и упутство за руковање. 

Члан 9. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или корисника у року 

од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова  и уграђених материјала и опреме а који нису настали неправилном употребом  , као и сва 

оштећења проузрокована овим недостацима . 

Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива 

наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом у позиву наручиоц је овлашћен да 

за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице , на терет извођача , наплатом 

гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 

У колико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности 

трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1 овог члана , наручиоц има право да 

од извођача тражи накнаду штете , до потпуног износа стварне штете. 

За штету и не исправности који настану услед  деловања више силе извођач не сноси одговорност. 

 

Остале обавезе наручиоца и извођача 

 

Члан 10. 

 

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за обављање 

послова надзора предмета набавке .  

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова , до примопредаје, благовремено 

предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних 

објеката-просторија.  

Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења 

или уништења до примопредаје наручиоцу. 

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога 

претрпи штету, дужан је да му исту надокнади. 

Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као 

последица извођења радова. 

 

Примопредаја изведених радова 

 

Члан 11 
 

Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року завршетка 

радова на изградњи објекта и спремности истог за технички преглед , најкасније 30 дана пре 

завршетка свих радова . 
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Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених радова и достави 

га наручиоцу 15 дана по завршетку свих радова . 

 

Члан 12. 

 

Извођач је дужан да учествује у раду комисије за технички преглед и да поступи по свим 

захтевима те комисије . 

У колико комисија за технички прегле у свом извештају констатује примедбе на изведене радове , 

извођач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија . 

По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед , наручилац и извођач ће без 

одлагања , а најкасије у року од 7 Дана приступити примопреДаји и коначном обрачуну изведених 

радова .Комисију за примопредају и коначни обрачун формира наручилац . Комисија је 

састављена од Непарног броја чланова овлашћених представника уговорених страна , уз учешће 

надзорног органа и одговорног лица на градилишту . 

 

Члан 13. 

 

Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________ Представник 

Наручиоца је _____________________ 

 

Уговорна казна 

 

Члан 14 
 

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора дужан је да 

Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно уговорене 

вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности уговорених радова. 

Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем 

рачуна. 

 

Раскид уговора 
 

Члан 15 
 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

 Ако извођач не започне радове најкасније до 10 дана од дана увођења у посао ; 

 Ако извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова; 

 Ако извођач радове изводи не квалитетно ; 

 Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ; 

 Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по истеку 

рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ; 

 Ако извођач није успео или је одбио да достави банкарске гаранције за повраћај авансног 

плаћања и   добро извршење посла. 

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује 

другог извођача и активира банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и добро извршење 

посла .Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља 

разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те 

радове. 

 

Члан 16 
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Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком 

од 15 дана , од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид уговора . 

 

Члан 17. 

 

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је 

својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора . 

Члан 18 

 

У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да 

наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида 

уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора . 

 

Завршне одредбе 
 

Члан 19. 

 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, 

непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима ,Закона о планирању и изградњи 

и Посебне узансе о грађењу. 

Члан 20. 
 

У случају спора надлежан је суд у Новом Саду. 

 

Члан 21. 
 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) 

примерака, а  Извођач 2 ( два) примерка. 

 

 

 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА   ЗА ПОНУЂАЧА 
__________________       ___________________ 

 

*попуњава понуђач 

 

 

 

 

 

 



 

Page 74 of 87 

 

8) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ , СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПОНУЂАЧА ______________________________________________________ у поступку доделе 

уговора у јавној набавци радоваРадови на изградњи на изградњи стамбено пословног објекта у 

Момчила Тапавице Нови Сад, број  ЈНОП  3/2018 

 

 

Врста трошка 

Учешће у укупној цени, 

без ПДВ(у динарима) 

 

Учешће у укупној цени без 

ПДВ(у %) 

 

1 2 3 

Опрема и материјал   

Радна снага   

Увозне Дажбине   

Транспортни трошкови   

Трошкови утовара и истовара   

Остали трошкови   

   

СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)   

ПДВ   

СВЕГА )укупна цена са ПДВ-ом)   

 

M.P.                                   ____________________________ 

    Потпис овлаšćеног лица 

 

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене. 

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у 

реализацији набавке. 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу наведени. 

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде. 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12,14/2018 и  68/2018) и 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/15)у обрасцу структуре цена 

морају бити приказани основни елементи структуре цене, као што су : 

 појединачносвитрошковикојичинеукупнуценуизпредрачуна  - 

техничкеспецификацијерадова 

 укупна цена са ПДВ-ом и без ПДВ-а 

 Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима 

 Процентуално учешће одређене врсте трошкова 

У делу 3 тачка 14 Конкурсне документације наручилац је дао начин на који мора бити наведена и 

изражена цена у понуди, уз прецизирање структуре цене, као на пример трошкова превоза , 

осигурања , као и евентуално неких попуста 
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9) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА 

 

 

СЕДИШТЕ 

 

 

УЛИЦА И БРОЈ 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

ПИБ 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 

ПОТВРДЕ 

 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. 

Гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац издаје   

 

П О Т В Р Д У 

Да је  понуђач 

_________________________________________________________________________ 

 

За нас квалитетно извео  следеће радове : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________ укупне квадратуре од ____________________________________м2. 

На објекту  ______________________________________________________ . 

_____________________________________________________________________________________

____ 

у периоду _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. _________ 

закљученог __________. године. 

 

 

Потврада се издаје на захтев извођача __________________________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци набавке извођење радова Радови на 

изградњи на изградњи стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сад, у отвореном 

поступку ЈНОП  3/2018и у друге сврхе се Не може користити. 

Да су поДаци тачни својим потписом потврђује : 

 

       

м.п.   законски заступник 

 

 

 

Напомена: 

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ. 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА 

 

 

СЕДИШТЕ 

 

 

УЛИЦА И БРОЈ 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

ПИБ 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 

ПОТВРДЕ 

 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. 

Гласник РС број 124/12,14/20105 и 68/2018) наручилац издаје   

 

П О Т В Р Д У 

Да је  понуђач 

_________________________________________________________________________ 

 

За нас уградио топлотне пумпе ваздух – вода произвођача  _____________________________________ 

марке __________________________________________________________ инсталисане снаге  

___________ кw , на објекту ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

у периоду _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. _________ 

закљученог __________. године. 

Потврада се из даје на захтев извођача __________________________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци набавке извођење радова Радови на 

изградњи на изградњи стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сад, у отвореном 

поступку ЈНОП  3/2018и у друге сврхе се Не може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

 

       

м.п.   законски заступник 

 

 

 

Напомена: 

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ. 
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ОБРАЗАЦ РЛ 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

Р.Б РЕФЕРЕНТНИ 

НАРУЧИЛАЦ 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. 

ТЕЛЕФОНА 
Стамбени или стамбено – 

пословни објекти на којима 

су изведени грађевински 

радови  у последње три 

године рачунајући од дана 

објављивања јавног позива , 

са навођењем површине 

објекта 

Број уграђених 

топлотних пумпи 

ваздух – вода 

понуђеног произвођача 

у последње три године 

рачунајући од дана 

објављивања јавног 

позива чија укупна 

инсталирана снага 

износи минимално 120 

кW топлотне снаге. 

 

1  

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

  

4  

 

 

 

 

  

5  

 

 

 

 

  

6  

 

 

 

 

  

7  

 

 

 

 

  

8  

 

 

 

 

  

9  

 

 

 

 

  

10  

 

 

 

 

  

УКУПНО   

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка 

мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе. 

 

 

Место и датум          м.п.               Понуђач 
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ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

У поступку доделу уговора за ЈНОП  3/2018– набавке радова Радови на изградњи на изградњи 

стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сада , а на основу Јавног  позива 

објављеног на Порталу јавних набавки дана  _______________.године, изјављујемо да наступамо 

са подизвођачем и то: 

 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

  
 

 

  

 

У укупној вредности понуде подизвођач учествује у 

_____________________________________________________________________ _ 

 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________

___________________________ што                       

   (навести у чему се састоји учествовање подизвођача )  

 

износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без 

пдв-а. 

 

 

 

 

У _______________                                                                                         

                     ПОНУЂАЧ 

 

Дана _________.године                                             м.п.   ____________________ 

 

 

 

 

 

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача 

посебно 
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ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака ( у колико има 

више од обрасцом предвиђених учесника у заједничкој понуди).  

Ако понуђач не наступа у зајеничкој понууди, образац се не попуњава 

У поступку доделу уговора за јавну набавкурадова Радови на изградњи на изградњи стамбено 

пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сад ЈНОП  3/2018 ,а на основу Јавног  позива 

објављеног на Порталу јавних набавки ______________.године, изјављујемо да понуду подносимо 

као група понуђача. 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- 

НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ-  

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Део уговора који извршава  

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- 

ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Део уговора који извршава  

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- 

ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   
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Овлашћено лице :  

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Део уговора који извршава  

 

У __________________________ 

Дана____________2018. Године 

 

MP.                                                    ПОНУЂАЧ 

______________________________ 

(потпис овлашћеног лица понуђача) 
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ОБРАЗАЦ 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН 
 

Назив понуђача   

Седиште и адреса  понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Телефон:    

E – mail adresa:   

 

 

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 

14/15и 68/15,14/20105 и 68/2018) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

дајем  

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 Да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште Не издају 

следећи докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/15и 

68/15,14/20105 и 68/2018): 

_____________________________________________________________________________________

__________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, те за исте 

прилажем изјаву оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе 

).Изјаву  прилажем уз понуду за јавну набавку ЈНОП  3/2018 радоваРадови на изградњи на 

изградњи стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови Сад 

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве. 

 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ 
 

 

______________________________ 

м.п.                                             (потпис овлашћеног лица) 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗВРШИО ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И УВИД  У 

ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  
 

 

Назив понуђача:  

Седиште и адреса понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

 

 

 

 

    ПОНУЂАЧ_______________________________________________________          изјављује да 

је остварио увид  « на лицу места »  и увид у техничку документацију  ради подношења понуде за 

јавну набавку радова Радови на изградњи на изградњи стамбено пословног објекта у Момчила 

Тапавице Нови Сад,ЈНОП  3/2018. 

 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2018. године 

                       ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 

______________________________ 

 м.п.    (потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 

 

    ______________________________ 

           (потпис овлашћеног лица Наручиоца) 

 

*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена ( потписана и од стране 

Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити) 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ОНЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Назив понуђача:  

Седиште и адреса понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

 

 

 

ПОНУЂАЧ___________________________________________________Изјављује под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу да наступа независно у упоступку за јавну набавку 

радова - Радови на изградњи на изградњи стамбено пословног објекта у Момчила Тапавице Нови 

Сад,ЈНОП  3/2018, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима. 

 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2018.године  

ПОНУЂАЧ 
 

 

                                 

______________________________ 

м.п.                                                         (потпис 

овлашћеног лица Понуђача) 

 

 

     

 

 

 

Напомена:  

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције.  

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧАОПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 

РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

 

 

Назив понуђача:  

Седиште и адреса понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

 

 

 

ПОНУЂАЧ___________________________________________________Изјављује под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу  Да је приликом састављања понуде поштовао важеће 

прописе о заштити на раду , запошљавању,условима рада и заштити животне срединеприликом 

састављања понуде као и да немају забрана обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде за јавну набавку радова Радови на изградњи на изградњи стамбено пословног 

објекта у Момчила Тапавице Нови Сад,ЈНОП  3/2018. 

 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2018.године  

ПОНУЂАЧ 
 

 

                                 

______________________________ 

м.п.                                                         (потпис 

овлашћеног лица Понуђача) 
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И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 

 

 

У  вези са јавном набавкомрадова - Радови на изградњи на изградњи стамбено пословног објекта у 

Момчила Тапавице Нови Сад,ЈНОП  3/2018 изјављујемо да ћемо: 

 

1) најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора достави банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања у висини  100% од уговорене вредности радова  са пдв са роком 

важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у случају да 

изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора.  

2)најкасније у року од 15 дана од дана закључења Уговора доставити средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% 

уговорене вредности  без пореза на додату вредност. 

3) приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског 

обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ 

од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантујем да ћу отклонити све 

мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су 

наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и 

материјала.  

 

Банкарске гаранције морају  да буде безусловне и плативе на први позив и не могу да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг) Сви трошкови око 

прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

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

коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се 

налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело 

за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

Рок важења банкарске гаранције мора  

У случају да не испунимо преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је 

овлашћен да реализује наша достављена средства обезбеђења. 

 

 

У _______________________ дана ________.2018.г. 

 

 

М.П.             Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________________                                                                           
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10)ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Редни 

број 

 

НАЗИВ ТРОШКОВА 

 

ВРЕДНОСТ 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

УКУПНО:  

 

 

 

 

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде.  

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

наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) . 

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, 

сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, 

ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2018. године 

ПОНУЂАЧ 
 

 

                                 

______________________________ 

м.п.                                                        (потпис 

овлашћеног лица Понуђача) 

 


