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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015, 68/2015 у 

даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС", број 86/15), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности број 16152/2 од 28.12.2017.године  и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку мале вредности број 16152/2 од 28.12.2017. године , припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр.  
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца: Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд 

Адреса: Бул. Франше д`Епереа 5,  11000 Београд  

Лице овлашћено за потписивање уговора: директор Завода др Горан Чолаковић 

Интернет страница наручиоца : www.beograd94.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке ЈН бр 13а/17 су РАДОВИ: Реконструкција мокрих чворова у ул. 

Франше д`Епереа;  
Ознака из општег речника набавки : 44411000 – Санитарни производи; 

45400000 – Завршни  грађевински радови; 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци . 

 

5. Контакт (лице или служба) : 

Милан Неђић, телефон/мобилни: 064/824-3615; е- маил: nedjicm@gmail.com;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beograd94.rs/
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке и назив и ознака из општег речника набавке: 

 

 Предмет јавне набавке ЈН бр 13а/17 су РАДОВИ: Реконструкција мокрих чворова у ул. 

Франше д`Епереа; Јавна набавка није обликована у партије; 

Ознака из општег речника набавки : 44411000 – Санитарни производи; 

45400000 – Завршни  грађевински радови; 

2. Партије 

Предметна  јавна набавка није обликована по партијама.  

3. Процењена вредност за реконструкцију мокрих чворова износи укупно: 2.875.000,00 

динара без ПДВ-а, односно   3.450.000,00 динара са ПДВ-ом 

 

Рекапитулација процена вредности по позицијма дата је у следећим табелама: 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ МОКРИХ ЧВОРОВА ОБЈЕКТА ХИТНЕ ПОМОЋИ 

Р. бр 
ВРСТЕ РАДОВА 

Процењена вредност у 

динарима без ПДВ-а 

1. АРХИТЕКТОНСКО  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 1,261,969.18 

2. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 1,186,388.06 

3. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ  243,642.76 

4. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 68,000.00 

УКУПНО РАДОВИ  2,760,000.00 

Укупан припадајући ПДВ 690,000.00 

УКУПНО РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ПДВом 3,450,000.00 

 

 

III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

3.1. ОПИС РАДОВА 

РАДОВИ: Реконструкција мокрих чворова у ул. Франше д`Епереа.  

3.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

У складу са Спецификацијом. 

3.3.КВАЛИТЕТ 

У складу са Спецификацијом. 

3.4. КОЛИЧИНА И ОПИС 

У складу са захтевима стручне службе Наручиоца . 

3.5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА  

Контрола добара се врши од стране стручне службе Наручиоца . 

3.6. РОК ИЗВРШЕЊА 

У складу са захтевима стручне службе Наручиоца. 

3.7. МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

У складу са захтевима стручне службе Наручиоца , добра се испоручују на адресу наручиоца 

„Градски завод за хитну медицинску помоћ“ Београд,Франше д`Епереа 5. 
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ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

                  Набавка РАДОВА: Реконструкција мокрих чворова у ул. Франше д`Епереа 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ 

РАДОВА 

УЗ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ АДАПТАЦИЈЕ WC БЛОКОВА 

 ОБЈЕКТА ХИТНЕ ПОМОЋИ У БЕОГРАДУ,  

ул. Франше Д´Переа 5 

   Санитарни блок бр.1 

  
ј.м. кол. 

цена по 

ј.м. Укупно 

 
А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 

      

 
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

    1 Рушење свих слојева керамичких плочица  санитарних 

блокова (WC блоку) , тако да се не оштете делови зидова за 

постављање нових цеви водовода са изношењем шута ван 

објекта и смештањем на привремену депонију.Обрачун по м2. 

    

 

 

Зидне плочице..... м2 42,58 x 

 Подне плочице..... м2 18,71 x 

 2 
Демонтажа и обијање  свих слојева пода у WC-има ради 

добијања висине за постављање слојева хидроизолације и 

подлоге за плочице, заједно са изношењем шута на 

привремену депонију. Обрачун по м2. 

     

 м2 18,71 x 

 3 
Демонтажа и рушење преграда WC кабина и преградних 

зидова у санитарним блоковима, са изношењем шута ван 

објекта и смештањем на привремену депонију. Обрачун по 

м2. 

     

 

 м2 19,03 x 

 4 

 

 

Обијање свих слојева малтера  до здравих делова зида ради 

поновног наношења свих слојева зида, са изношењем шута 

ван објекта и смештањем на привремену депонију. Обрачун 

по м2. 

     

 

 м2 42,58 x 

 5 Демонтажа прагова из свих просторија у оквиру WC-а. 

Обрачун по ком. 

     

 

 ком 2,00 x 

 6 Демонтажа постојећих столарских позиција са изношењем и 

слагањем на привремену депонију. Обрачун по ком. 

    

 

 

 

унутрашња врата....... ком 2,00 x 
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7 Утовар и одвоз шута и другог отпадног материјала на градску 

депонију (плаћа се према стварно изведеним количинама) 

удаљеност до 25 км. Обрачун по м3. 

     

 м3 5,13 x 

 

 

   

 

УКУПНО I:   

 
III. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

    1 Малтерисање унутрашњих зидова (крпљење након 

спровођења инсталација и делова зида који су оштећени) 

продужним малтером размере 1:2:5, у два слоја укупне 

дебљине 2 - 2,5 цм. Други слој радити са цеђеним малтером  и 

пердашити. Пре почетка малтерисања све површине 

испрскати цементним млеком. Ценом је обухваћен сав 

потребан материјал, рад, скела и транспорт за ову позицију. 

Обрачун по м1. 

    

 

 

 м1 18,00 x 

 2 Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером 

размере 1:2:5, у два слоја укупне дебљине 2 - 2,5 цм. Други 

слој радити са цеђеним малтером  и пердашити. Пре почетка 

малтерисања све површине испрскати цементним млеком. 

Ценом је обухваћен сав потребан материјал, рад, скела и 

транспорт за ову позицију. Обрачун по м2. 

     

 м2 42,58 x 

 

 

   

 

УКУПНО   III :   

 
   IV. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

    1 
Набавка и уградња бетона МБ 15 и употребом потребне 

арматуре за поправак на местима демонтираних  WC блокова 

и остале санитарне опреме. Обрачун по м3. 

     

 м3 0,50 x 

 2 
Израда цементне кошуљице са додатком фибрина или шулц 

мреже на делу где се демонтирају делови пода  , дебљине 3,0 

цм. Ценом је обухваћен сав потребан материјал, транспорт и 

рад за израду ове позиције. Обрацун по м2. 

     

 м2 42,58 x 

 3 
Израда АБ плоче дебљине до 20цм, на делу демонтаже 

постојеће плоче за водоводни и канализациони прикључак. 

Ценом је обухваћен сав потребан материјал, транспорт и рад 

за израду ове позиције. Обрачун по м2. 

     

 м2 2,00 x 

 

 

   

 

УКУПНО   IV :   

 
V. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

    1 Набавка, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре 

GA 240/360. У цену је урачунат сав рад, материјал и 

транспорт,за постављање арм. мреже фи 6 на15/25цм. 

Обрачун по килограму - усвојено   15 кг арматуре по м2 бруто 

површине основе. 

     

 кг 45,00 x 

 

 

   

 

УКУПНО   V :   

 
VI. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 
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1 Израда преградног дуплоплочаног зида између санитарних 

блокова бр.1 и бр.1a. д=10цм.Преграда се изводи 

влагоотпорним гипс картон плочама на подконструкцији, са 

уграђеном минералном топлотном изолацијом.  

Влагоотпорне гипс картонске ГКБ плоче д=2x1,25цм 

Потконструкција+ минерална вуна густине 40кг/м3 д=5,0цм 

Влагоотпорне гипс картонске ГКБ плоче д=2x1,25цм 

Обрачун по м2 

     

 м2 8,25 x 

 

 

   

 

УКУПНО   VI :   

      

 
Б. ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

      

 VIII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     
1 Израда хоризонталне и вертикалне  хидроизолације  зидова  и 

подова мокрих чворова од следећих слојева: 

      - премаз битулитом 

       - слој полиазбитола 

       - стаклена мрежица     

   - слој полиазбитола 

    уз зидове мокрих чворова хидроизолацију подићи за 20 цм.    

Обрачун по м2. 

     

 м2 38,38 x 

 

 
   

 

УКУПНО   VIII :   

 
IX.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

    

 
ОПШТИ ОПИС: 

    

 

1. Израда, транспорт и монтажа, окивање и дихтовање свих 

позиција у       потпуности 

    

 
2. Застакљивање, дихтовање 

    

 
3. Завршно обрађено 

    

 

4. Трошкови израде радионичких цртежа, сарадње, 

испитивања материјала и готових производа 

    

 

5. Замена оштећених позиција у транспорту или монтажи 

истим неоштећеним 

 

    1 Израда и монтажа унутрашњих врата. Довратник и оквир 

крила је од алуминијум профила без термопрекида, типа 

АЛУМИЛ и сл. Крило од алуминијума са испуном од ал. 

пластифицираног лима у белој боји. Брава укопавајућа,оков 

од  метала, шарке четири по висини. Површинска обрада 

машинска  по избору пројектанта. Обрачун по комаду. 

    

 

 

нова врата дим 81/205... ком 2,00 x 

 нова врата на кабинама дим 81/180... ком 5,00 x 

 2 Израда и монтажа унутрашњих алуминијум преграда WC 

кабина. Преград израдити од ал.профила без термопрекида и 

испуном од ал.пластифицираног лима у белој боји,  профил 

типа АЛУМИЛ и сл. 

Обрачун по м2. 

     

 м2 14,22 x 

 
   

 

УКУПНО   IX :   
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XIII.  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

    1 Поплочавање подова керамичким плочицама (керамику 

обезбеђује Наручилац). Плочице се полажу на лепак, јачи 

типа Цересит ЦМ -9   у слогу фуга д=2мм. По завршеном 

поплочавању извршити фуговање, спојнице испунити 

киселоотпорном фугмасом произвођача типа Мапеи,Церсит 

или Сика у тамно сивој боји, а по извршеном везивању 

површине опрати да буду чисте. Обрачун дат за уградњу и 

материјал за уградњу, а са угаоним лајснама у оквиру 

ентеријерског решења.. 

Обрачун по м2. 

     

 м2 18,38 x 

 2 Облагање зидова керамичким глазираним плоцицама 

(керамику обезбеђује Наручилац), у слогу фуга д=2мм. 

Висина облагања до плафона. По завршеном облагању 

плочице очистити, спојнице попунити  киселоотпорном 

фугмасом произвођача типа Мапеи, Церсит или Сика  у тону 

керамике, а по завршеном везивању плочице оцистити тако да 

буду потпуно чисте. Обрачун дат за уградњу и материјал за 

уградњу, а са угаоним лајснама у оквиру ентеријерског 

решења. 

Обрачун по м2. 

     

 м2 63,27 x 

 3 Полагање металне прелазне лајсне на спојевима плочица и 

пода ходника, а у складу са ентеријерским решењем.   

Обрачун по м1. 

     

 м1 1,80 x 

 

 

   

 

УКУПНО  XIII :   

 
XIV. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

    1 
Молерско глетовање зидова полигитом.На местима поправке 

зидова услед пропадања од влаге користити стаклену 

мрежицу ради боље везе старог и новог дела зида. Глетовање 

изврсити 2 пута полигитом са међубрушењем, тако да се 

добију потпуно равне и глатке површине и оштре и 

вертикалне линије. Обрачун по м2. 

     

 

 м2 32,00 x 

 2 
Бојење  зидова полудисперзивном  бојом у тону по избору 

пројектанта, на већ припремљене зидове. У цену урачунате 

поправке зида до 15% као и припрема подлоге прајмерима. 

Обрачун по м2. 

     

 м2 32,00 x 

 3 
Бојење  плафона полудисперзивном  бојом у тону по избору 

пројектанта, на већ припремљене плафоне. У цену урачунате 

поправке плафона до 15% као и припрема подлоге 

прајмерима. Обрацун по м2. 

     

 м2 18,38 x 

 

 

   

 

УКУПНО  XIV :   

 
XVII. РАЗНИ РАДОВИ 
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1 Набавка и уградња огледала изнад лавабоа. Ивица заобљења 

са израдом фазетом ширине 2 цм 

Обрачун по м2 

    

  

м2 2,80 x 

 

 

   

 

УКУПНО  XVII : 

      

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

    

      

 
А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

    

      

 
I    ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

    

 
III  ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

    

 
IV БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

    

 
V  АРМИРАЧКИ РАДОВИ  

    

 
VI  СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

    

 
   

 

УКУПНО    A :   

      

 
Б. ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

    

      

 
VIII  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

    

 
IX  СТОЛАРСКИ РАДОВИ  

    

 
XIII  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

    

 
XIV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ  

    

 
XVII  РАЗНИ РАДОВИ  

    

 
   

 

УКУПНО    Б :   

 
   

 

САНИТАНИ 

БЛОК бр.1 

УКУПНО A+ Б : 

  

       

 

 

 

Санитарни блок бр. 2 

 

  
ј.м. кол. 

цена по 

ј.м. Укупно 

 
  А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

    

      

 
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

    1 Рушење свих слојева керамичких плочица  санитарних 

блокова (WC блоку) , тако да се не оштете делови зидова за 

постављање нових цеви водовода са изношењем шута ван 

објекта и смештањем на привремену депонију. Обрачун по 

м2. 

    

 

 

Зидне плочице..... м2 92,19 x 

 Подне плочице..... м2 28,25 x 

 2 
Демонтажа и обијање  свих слојева пода у WC-има ради 

добијања висине за постављање слојева хидроизолације и 

подлоге за плочице, заједно са изношењем шута на 

привремену депонију. Обрачун по м2. 
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 м2 48,25 x 

 3 
Демонтажа и рушење преграда WC кабина и преградних 

зидова у санитарним блоковима, са изношењем шута ван 

објекта и смештањем на привремену депонију. Обрачун по 

м2. 

     

 м2 65,50 x 

 4 
Обијање свих слојева малтера  до здравих делова зида ради 

поновног наношења свих слојева зида, са изношењем шута 

ван објекта и смештањем на привремену депонију. Обрачун 

по м2. 

     

 м2 25,08 x 

 5 Демонтажа прагова из свих просторија у оквиру WC-а. 

Обрачун по ком. 

     

 ком 6,00 x 

 6 Демонтажа постојећих столарских позиција са изношењем и 

слагањем на привремену депонију. Обрачун по ком. 

    

 

 

унутрашња врата....... ком 7,00 x 

 7 Утовар и одвоз шута и другог отпадног материјала на градску 

депонију (плаћа се према стварно изведеним количинама) 

удаљеност до 25 км. Обрачун по м3. 

     

 м3 3,70 x 

 

 

   

 

УКУПНО I:   

 
III. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

    1 Зидање преградног зида гитер блоком д=10цм. Ценом је 

обухваћен сав потребан материјал, рад, скела и транспорт за 

ову позицију. Обрачун по м2. 

      

 м2 19,08 x 

 2 
Малтерисање унутрашњих зидова (крпљење након 

спровођења инсталација и делова зида који су оштећени) 

продужним малтером размере 1:2:5, у два слоја укупне 

дебљине 2 - 2,5 цм. Други слој радити са цеђеним малтером  и 

пердашити. Пре почетка малтерисања све површине 

испрскати цементним млеком. Ценом је обухваћен сав 

потребан материјал, рад, скела и транспорт за ову позицију. 

Обрачун по м1. 

     

 м1 35,00 x 

 3 
Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером 

размере 1:2:5, у два слоја укупне дебљине 2 - 2,5 цм. Други 

слој радити са цеђеним малтером  и пердашити. Пре почетка 

малтерисања све површине испрскати цементним млеком. 

Ценом је обухваћен сав потребан материјал, рад, скела и 

транспорт за ову позицију. Обрачун по м2. 

     

 м2 20,60 x 

 

 

   

 

УКУПНО   III :   

 
IV. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
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1 Набавка и уградња бетона МБ 15  и употребом потребне 

арматуре за поправак на местима демонтираних  WC блокова 

и остале санитарне опреме. Обрачун по м3. 

     

 м3 0,50 x 

 2 
Израда цементне кошуљице са додатком фибрина или шулц 

мреже на делу где се демонтирају делови пода  , дебљине 3,0 

цм. Ценом је обухваћен сав потребан материјал, транспорт и 

рад за израду ове позиције. Обрачун по м2. 

     

 м2 27,67 x 

 

 

   

 

УКУПНО   IV :   

   
   

 
Б. ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

       

 VIII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

1 Израда хоризонталне и вертикалне  хидроизолације  зидова  и 

подова мокрих чворова од следећих слојева: 

      - премаз битулитом 

       - слој полиазбитола 

       - стаклена мрежица 

       - слој полиазбитола     

уз зидове мокрих чворова хидроизолацију подићи за 20 цм.    

Обрачун по м2. 

     

 м2 51,67 x 

 

 

   

 

 

УКУПНО   VIII :   

 
IX.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

    

 

ОПШТИ ОПИС: 

    

 

1. Израда, транспорт и монтажа, окивање и дихтовање свих 

позиција у       потпуности 

    

 

2. Застакљивање, дихтовање 

    

 

3. Завршно обрађено 

    

 

4. Трошкови израде радионичких цртежа, сарадње, 

испитивања материјала и готових производа 

    

 

5. Замена оштећених позиција у транспорту или монтажи 

истим неоштећеним 

 

    1 

Израда и монтажа унутрашњих врата. Довратник и оквир 

крила је од алуминијум профила без термопрекида, типа 

АЛУМИЛ и сл. Крило од алуминијума са испуном од ал. 

пластифицираног лима у белој боји. Брава укопавајућа,оков 

од  метала, шарке четири по висини. Површинска обрада 

машинска  по избору пројектанта. Обрачун по комаду. 

    

 

 

нова врата дим 81/205... ком 3,00 x 

 нова врата дим 91/205... ком 2,00 x 

 нова врата на кабинама дим 81/180... ком 7,00 x 
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2 Израда и монтажа унутрашњих алуминијум преграда WC 

кабина. Преград израдити од ал.профила без термопрекида и 

испуном од ал.пластифицираног лима у белој боји,  профил 

типа АЛУМИЛ и сл. 

Обрачун по м2. 

     

 м2 9,50 x 

      

3 
Израда и монтажа унутрашње алуминијум преграде туш 

кабине. Преграду израдити од ал.профила без термопрекида и 

испуном од ал.пластифицираног лима у белој боји, профил 

типа АЛУМИЛ и сл.  Врата израдити у оквиру ал.преграде са 

закључавањем. Обрачун по комаду.  

     

 ком 1,00 x 

 

 

  дим.1.27x1.8... 

 

УКУПНО   IX :   

 
XIII.  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

    1 Поплочавање подова керамичким плочицама (керамику 

обезбеђује Наручилац). Плочице се полажу на лепак, јачи 

типа Цересит ЦМ -16 или Сика 225  у слогу фуга д=2мм. По 

завршеном поплочавању извршити фуговање, спојнице 

испунити киселоотпорном фугмасом произвођача типа 

Мапеи,Церсит или Сика у тамно сивој боји, а по извршеном 

везивању површине опрати да буду чисте.Обрачун дат за 

уградњу и материјал за уградњу, а са угаоним лајснама у 

оквиру ентеријерског решења. 

Обрачун по м2. 

     

 м2 27,67 x 

 2 Облагање зидова керамичким глазираним плоцицама 

(керамику обезбеђује Наручилац) у слогу фуга д=2мм. 

Висина облагања до плафона. По завршеном облагању 

плочице очистити, спојнице попунити  киселоотпорном 

фугмасом произвођача типа Мапеи, Церсит или Сика  у тону 

керамике, а по завршеном везивању плочице оцистити тако да 

буду потпуно чисте. Обрачун дат за уградњу и материјал за 

уградњу, а са угаоним лајснама у оквиру ентеријерског 

решења. 

Обрацун по м2. 

    

 

 

 м2 96,05 x 

 3 
Полагање металне прелазне лајсне на спојевима плочица и 

пода ходника, а у складу са ентеријерским решењем.   

Обрачун по м1. 

    

 

 

 м1 3,30 x 

 

 

   

 

УКУПНО  XIII :   

 
XIV. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

    1 Молерско глетовање зидова полигитом. На местима поправке 

зидова услед пропадања од влаге користити стаклену 

мрежицу ради боље везе старог и новог дела зида. Глетовање 

изврсити 2 пута полигитом са међубрушењем, тако да се 

добију потпуно равне и глатке површине и оштре и 

вертикалне линије. Обрачун по м2. 

    

 

 

 м2 45,08 x 
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2 
Бојење  зидова полудисперзивном  бојом у тону по избору 

пројектанта, на већ припремљене зидове. У цену урачунате 

поправке зида до 15% као и припрема подлоге прајмерима. 

Обрачун по м2. 

    

 

 

 м2 45,08 x 

 3 
Бојење  плафона полудисперзивном  бојом у тону по избору 

пројектанта, на већ припремљене плафоне. У цену урачунате 

поправке плафона до 15% као и припрема подлоге 

прајмерима. Обрацун по м2. 

    

 

 

 м2 27,67 x 

 

 

   

 

УКУПНО  XIV :   

 
XVII. РАЗНИ РАДОВИ 

    1 Набавка и уградња огледала изнад лавабоа. Ивица заобљења 

са израдом фазетом ширине 2 цм 

Обрачун по м2 

    

 

 

 м2 4,20 x 

 

 

   

 

 

УКУПНО  XVII : 

   
   

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

    

       А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

    

      

 
I    ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

    

 
III  ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

    

 
IV БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

    

 
   

 

УКУПНО    A :   

      

 
Б. ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

    

      

 
VIII  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

    

 
IX  СТОЛАРСКИ РАДОВИ  

    

 
XIII  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

    

 
XIV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ  

    

 
XVII  РАЗНИ РАДОВИ  

    

 
   

 

УКУПНО     Б :   

 
   

 

САНИТАРНИ 

БЛОК бр.2 

УКУПНО A+ Б : 
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Санитарни блок бр.3 

 

  
ј.м. кол. 

цена по 

ј.м. Укупно 

 
  А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 

      

 
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

    

      1 Рушење свих слојева керамичких плочица  санитарних 

блокова (WC блоку) , тако да се не оштете делови зидова за 

постављање нових цеви водовода са изношењем шута ван 

објекта и смештањем на привремену депонију. Обрачун по 

м2. 

    

 

 

Зидне плочице..... м2 10 x 

 Подне плочице..... м2 14,62 x 

 2 Демонтажа и обијање  свих слојева пода у WC-има ради 

добијања висине за постављање слојева хидроизолације и 

подлоге за плочице, заједно са изношењем шута на 

привремену депонију. Обрачун по м2. 

     

 м2 18,71 x 

 3 Обијање свих слојева малтера  до здравих делова зида ради 

поновног наношења свих слојева зида, са изношењем шута 

ван објекта и смештањем на привремену депонију. Обрачун 

по м2. 

     

 м2 10,00 x 

 4 Демонтажа прагова из свих просторија у оквиру WC-а. 

Обрачун по ком. 

     

 ком 4,00 x 

 5 Демонтажа постојећих столарских позиција са изношењем и 

слагањем на привремену депонију. Обрачун по ком. 

    

 

 

унутрашња врата....... ком 4,00 x 

 7 
Утовар и одвоз шута и другог отпадног материјала на градску 

депонију (плаћа се према стварно изведеним количинама) 

удаљеност до 25 км. Обрачун по м3. 

     

 м3 2,50 x 

 

 

   

 

УКУПНО I:   

 
III. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

    1 
Малтерисање унутрашњих зидова (крпљење након 

спровођења инсталација и делова зида који су оштећени) 

продужним малтером размере 1:2:5, у два слоја укупне 

дебљине 2 - 2,5 цм. Други слој радити са цеђеним малтером  и 

пердашити. Пре почетка малтерисања све површине 

испрскати цементним млеком. Ценом је обухваћен сав 

потребан материјал, рад, скела и транспорт за ову позицију. 

Обрачун по м1. 

     

 м1 20,00 x 
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2 Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером 

размере 1:2:5, у два слоја укупне дебљине 2 - 2,5 цм. Други 

слој радити са цеђеним малтером  и пердашити. Пре почетка 

малтерисања све површине испрскати цементним млеком. 

Ценом је обухваћен сав потребан материјал, рад, скела и 

транспорт за ову позицију. Обрачун по м2. 

     

 м2 20,22 x 

 

 

   

 

УКУПНО   III :   

 
   IV. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

    1 Набавка и уградња бетона МБ 15  и употребом потребне 

арматуре за поправак на местима демонтираних  WC блокова 

и остале санитарне опреме. Обрачун по м3. 

     

 м3 1,00 x 

 2 
Израда цементне кошуљице са додатком фибрина или шулц 

мреже на делу где се демонтирају делови пода  , дебљине 3,0 

цм. Ценом је обухваћен сав потребан материјал, транспорт и 

рад за израду ове позиције. Обрачун по м2. 

     

 м2 14,65 x 

 

 

   

 

УКУПНО   IV :   

 
VI. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

    1 

Израда касетираног спуштеног плафона-поправка 

демонтираног постојећег, од плоча дим.60x60цм на 

подконструкцији.Спуштен плафон извести од акустичних 

упуштених минералних плоча типа ,,Армстронг,, или 

еквивалентно, димензија 60x60 цм и металне 

потконструкције. Плоче су специјално дизајниране за звучну 

апсорпцију, а на полеђини плоча је налепљен филц за упијање 

звука.  Слог плоча и одабир завршне обраде у свему према 

одабиру пројектанта. Обрачун по м2 уграђеног плафона 

     

 

 м2 3,00 x 

 

 

   

 

УКУПНО   VI :   

       Б. ЗАНАТСКИ РАДОВИ  

      

 VIII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

1 Израда хоризонталне и вертикалне  хидроизолације  зидова  и 

подова мокрих чворова од следећих слојева: 

      - премаз битулитом 

      - слој полиазбитола 

      - стаклена мрежица 

  - слој полиазбитола 

    уз зидове мокрих чворова хидроизолацију подићи за 20 цм.    

Обрачун по м2. 

     

 м2 24,65 x 

 

 

   

 

УКУПНО   VIII :   

 
IX.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

    

 

ОПШТИ ОПИС: 
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1. Израда, транспорт и монтажа, окивање и дихтовање свих 

позиција у       потпуности 

    

 

2. Застакљивање, дихтовање 

    

 

3. Завршно обрађено 

    

 

4. Трошкови израде радионичких цртежа, сарадње, 

испитивања материјала и готових производа 

    

 

5. Замена оштећених позиција у транспорту или монтажи 

истим неоштећеним 

    1 
Израда и монтажа унутрашњих врата. Довратник и оквир 

крила је од алуминијум профила без термопрекида, типа 

АЛУМИЛ и сл. Крило од алуминијума са испуном од ал. 

пластифицираног лима у белој боји. Брава укопавајућа,оков 

од  метала, шарке четири по висини. Површинска обрада 

машинска  по избору пројектанта. Обрачун по комаду. 

    

 

 

нова врата дим 81/205... ком 3,00 x 

 2 Израда и монтажа спољашњих врата (улаз из ходника у 

санитарни блок)Довратник и оквир крила је од алуминијума , 

типа АЛУМИЛИ и сл. Крило од алуминијума са испуном од 

ал. пластифицираног лима. Брава укопавајућа,оков од  метала, 

шарке три по висини. Површинска обрада машинска  по 

избору пројектанта. Обрачун по комаду. 

    

 

 

нова врата дим 91/205... ком 1,00 x 

 

 

   

 

УКУПНО   IX :   

 
XIII.  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

    1 Поплочавање подова керамичким плочицама (керамику 

обезбеђује Наручилац). Плочице се полажу на лепак, јачи 

типа Цересит ЦМ -9 или Сика 225  у слогу фуга д=2мм. По 

завршеном поплочавању извршити фуговање, спојнице 

испунити киселоотпорном фугмасом произвођача типа 

Мапеи, Церсит или Сика у тамно сивој боји, а по извршеном 

везивању површине опрати да буду чисте. Обрачун дат за 

уградњу и материјал за уградњу, а са угаоним лајснама у 

оквиру ентеријерског решења. 

Обрачун по м2. Обрачун по м2. 

     

 м2 14,65 x 

 2 Облагање зидова керамичким глазираним плоцицама 

(керамику обезбеђује Наручилац). у слогу фуга д=2мм. 

Висина облагања до плафона. По завршеном облагању 

плочице очистити, спојнице попунити  киселоотпорном 

фугмасом произвођача типа Мапеи, Церсит или Сика  у тону 

керамике, а по завршеном везивању плочице оцистити тако да 

буду потпуно чисте. Обрачун дат за уградњу и материјал за 

уградњу, а са угаоним лајснама у оквиру ентеријерског 

решења.. 

Обрацун по м2. 

    

 

 

 м2 61,45 x 

 3 
Полагање металне прелазне лајсне на спојевима плочица и 

пода ходника, а у складу са ентеријерским решењем.   

Обрацун по м1. 

     

 м1 0,90 x 

 

 

   

 

УКУПНО  XIII :   
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XIV. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

    1 Молерско глетовање зидова полигитом.На местима поправке 

зидова услед пропадања од влаге користити стаклену 

мрежицу ради боље везе старог и новог дела зида. Глетовање 

изврсити 2 пута полигитом са међубрушењем, тако да се 

добију потпуно равне и глатке површине и оштре и 

вертикалне линије. Обрачун по м2. 

    

  

м2 25,00 x 

 2 
Бојење  зидова полудисперзивном  бојом у тону по избору 

пројектанта, на већ припремљене зидове. У цену урачунате 

поправке зида до 15% као и припрема подлоге прајмерима. 

Обрацун по м2. 

    

 

 

 м2 25,00 x 

 3 
Бојење  плафона полудисперзивном  бојом у тону по избору 

пројектанта, на већ припремљене плафоне. У цену урачунате 

поправке плафона до 15% као и припрема подлоге 

прајмерима. Обрацун по м2. 

    

  

м2 14,65 x 

 

      

 

   

 

УКУПНО  XIV :   

 
XVII. РАЗНИ РАДОВИ 

    1 Набавка и уградња огледала изнад лавабоа. Ивица заобљења 

са израдом фазетом ширине 2 цм 

Обрачун по м2 

    

  

м2 2,10 x 

 

 
   

 

УКУПНО  XVII : 

   
   

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

    

      

 
А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

    

      

 
I    ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

    

 
III  ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

    

 
IV БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

    

 
VI  СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

    

 
   

 

УКУПНО    A :   

      

 
Б. ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

    

      

 
VIII  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

    

 
IX  СТОЛАРСКИ РАДОВИ  

    

 
XIII  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

    

 
XIV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ  

    

 
XVII  РАЗНИ РАДОВИ  

    

 
   

 

УКУПНО     Б:   

 
   

 

САНИТАРНИ 

БЛОК бр.3 

УКУПНО A+ B : 
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Санитарни блок бр.4 

 

  
ј.м. кол. 

цена по 

ј.м. Укупно 

 
А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 

      

 
I. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

    1 Рушење свих слојева керамичких плочица  санитарних 

блокова (WC блоку) , тако да се не оштете делови зидова за 

постављање нових цеви водовода са изношењем шута ван 

објекта и смештањем на привремену депонију. Обрачун по 

м2. 

    

 

 

Зидне плочице..... м2 18,09 x 

 Подне плочице..... м2 6,03 x 

 2 
Демонтажа и обијање  свих слојева пода у WC-има ради 

добијања висине за постављање слојева хидроизолације и 

подлоге за плочице, заједно са изношењем шута на 

привремену депонију. Обрачун по м2. 

     

 м2 6,03 x 

 3 
Обијање свих слојева малтера  до здравих делова зида ради 

поновног наношења свих слојева зида, са изношењем шута 

ван објекта и смештањем на привремену депонију. Обрачун 

по м2. 

     

 м2 18,09 x 

 4 Демонтажа прагова из свих просторија у оквиру WC-а. 

Обрачун по ком. 

     

 ком 2,00 x 

 5 Демонтажа постојећих столарских позиција са изношењем и 

слагањем на привремену депонију. Обрачун по ком. 

    

 

 

унутрашња врата....... ком 4,00 x 

 7 Утовар и одвоз шута и другог отпадног материјала на градску 

депонију (плаћа се према стварно изведеним количинама) 

удаљеност до 25 км. Обрачун по м3. 

     

 м3 2,50 x 

 

 

   

 

УКУПНО I:   

 
III. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

    1 Малтерисање унутрашњих зидова (крпљење након 

спровођења инсталација и делова зида који су оштећени) 

продужним малтером размере 1:2:5, у два слоја укупне 

дебљине 2 - 2,5 цм. Други слој радити са цеђеним малтером  и 

пердашити. Пре почетка малтерисања све површине 

испрскати цементним млеком. Ценом је обухваћен сав 

потребан материјал, рад, скела и транспорт за ову позицију. 

Обрачун по м1. 

     

 м1 20,00 x 
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2 Малтерисање унутрашњих зидова продужним малтером 

размере 1:2:5, у два слоја укупне дебљине 2 - 2,5 цм. Други 

слој радити са цеђеним малтером  и пердашити. Пре почетка 

малтерисања све површине испрскати цементним млеком. 

Ценом је обухваћен сав потребан материјал, рад, скела и 

транспорт за ову позицију. Обрачун по м2. 

    

 

 

 м2 18,09 x 

 

 

   

 

УКУПНО   III :   

 
   IV. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

    1 
Набавка и уградња бетона МБ 15  и употребом потребне 

арматуре за поправак на местима демонтираних  WC блокова 

и остале санитарне опреме. Обрачун по м3. 

     

 м3 0,50 x 

 2 
Израда цементне кошуљице са додатком фибрина или шулц 

мреже на делу где се демонтирају делови пода  , дебљине 3,0 

цм. Ценом је обухваћен сав потребан материјал, транспорт и 

рад за израду ове позиције. Обрачун по м2. 

     

 м2 18,09 x 

 

 

   

 
УКУПНО   IV :   

       B. ЗАНАТСКИ РАДОВИ  

      

 
VIII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

    1 Израда хоризонталне и вертикалне  хидроизолације  зидова  и 

подова мокрих чворова од следећих слојева: 

      - премаз битулитом 

      - слој полиазбитола 

      - стаклена мрежица 

  - слој полиазбитола 

    уз зидове мокрих чворова хидроизолацију подићи за 20 цм.    

Обрачун по м2. 

     

 м2 28,09 x 

 

 

   

 

УКУПНО   VIII :   

 
IX.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

    

 

ОПШТИ ОПИС: 

    

 

1. Израда, транспорт и монтажа, окивање и дихтовање свих 

позиција у       потпуности 

    

 

2. Застакљивање, дихтовање 

    

 

3. Завршно обрађено 

    

 

4. Трошкови израде радионичких цртежа, сарадње, 

испитивања материјала и готових производа 

    

 

5. Замена оштећених позиција у транспорту или монтажи 

истим неоштећеним 

    1 Израда и монтажа унутрашњих врата. Довратник и оквир 

крила је од алуминијум профила без термопрекида, типа 

АЛУМИЛ и сл. Крило од алуминијума са испуном од ал. 

пластифицираног лима у белој боји. Брава укопавајућа,оков 

од  метала, шарке четири по висини. Површинска обрада 

машинска  по избору пројектанта.  

Обрачун по комаду. 
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нова врата дим 81/205... ком 2,00 x 

 2 Израда и монтажа спољашњих врата (улаз из ходника у 

санитарни блок)Довратник и оквир крила је од алуминијума , 

типа АЛУМИЛИ и сл. Крило од алуминијума са испуном од 

ал. пластифицираног лима. Брава укопавајућа,оков од  метала, 

шарке три по висини. Површинска обрада машинска  по 

избору пројектанта. Обрачун по комаду. 

    

 

 

нова врата дим 91/205... ком 2,00 x 

 

 

   

 

УКУПНО   IX :   

 
XIII.  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

    1 Поплочавање подова керамичким плочицама (керамику 

обезбеђује Наручилац). Плочице се полажу на лепак, јачи 

типа Цересит ЦМ -9 или Сика 225  у слогу фуга д=2мм. По 

завршеном поплочавању извршити фуговање, спојнице 

испунити киселоотпорном фугмасом произвођача типа 

Мапеи, Церсит или Сика у тамно сивој боји, а по извршеном 

везивању површине опрати да буду чисте. Обрачун дат за 

уградњу и материјал за уградњу, а са угаоним лајснама у 

оквиру ентеријерског решења. 

 Обрачун по м2. 

     

 м2 5,72 x 

 2 Облагање зидова керамичким глазираним плоцицама 

(керамику обезбеђује Наручилац), у слогу фуга д=2мм. 

Висина облагања до плафона. По завршеном облагању 

плочице очистити, спојнице попунити  киселоотпорном 

фугмасом произвођача типа Мапеи, Церсит или Сика  у тону 

керамике, а по завршеном везивању плочице оцистити тако да 

буду потпуно чисте. Обрачун дат за уградњу и материјал за 

уградњу, а са угаоним лајснама у оквиру ентеријерског 

решења. 

Обрачун по м2. 

     

 м2 17,16 x 

 3 Полагање металне прелазне лајсне на спојевима плочица и 

пода ходника, а у складу са ентеријерским решењем.   

Обрачун по м1. 

     

 м1 1,80 x 

 

 

   

 

УКУПНО  XIII :   

 
XIV. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

    1 Молерско глетовање зидова полигитом.На местима поправке 

зидова услед пропадања од влаге користити стаклену 

мрежицу ради боље везе старог и новог дела зида. Глетовање 

изврсити 2 пута полигитом са међубрушењем, тако да се 

добију потпуно равне и глатке површине и оштре и 

вертикалне линије. Обрачун по м2. 

     

 м2 18,00 x 

 2 Бојење  зидова полудисперзивном  бојом у тону по избору 

пројектанта, на већ припремљене зидове. У цену урачунате 

поправке зида до 15% као и припрема подлоге прајмерима. 

Обрачун по м2. 

     

 м2 18,00 x 
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3 Бојење  плафона полудисперзивном  бојом у тону по избору 

пројектанта, на већ припремљене плафоне. У цену урачунате 

поправке плафона до 15% као и припрема подлоге 

прајмерима. Обрацун по м2. 

     

 м2 5,72 x 

 

 

   

 

УКУПНО  XIV :   

 
XVII. РАЗНИ РАДОВИ 

    1 Набавка и уградња огледала изнад лавабоа. Ивица заобљења 

са израдом фазетом ширине 2 цм 

Обрачун по м2 

    

 

 

 м2 1,80 x 

       

 

   

 

УКУПНО  XVII : 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

    

      

 
А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

    

      

 
I    ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

    

 
III  ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

    

 
IV БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

    

 
   

 

УКУПНО    A :   

      

 
Б. ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

    

      

 
VIII  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

    

 
IX  СТОЛАРСКИ РАДОВИ  

    

 
XIII  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

    

 
XIV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ  

    

 
XVII  РАЗНИ РАДОВИ  

    

 
   

 

УКУПНО    Б :   

 
   

 

САНИТАРНИ 

БЛОК бр.4 

УКУПНО A+ Б : 

  

   
   

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

 

1. БЛОК Б- санитарна јединица бр.1 дин.   

2. БЛОК Б- санитарна јединица бр.2 дин.   

3. БЛОК Ц- санитарна јединица бр.3 дин.   

4. БЛОК Ц- санитарна јединица бр.4 дин.   

УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ дин.   
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Завод за Хитну медицинску помоћ  

  Ул.Франше Д’Епереа бр.5  
  

Поз. ОПИС РАДОВА J.M 
количи

на 

јед.цена 

(РСД) 
Износ (РСД) 

  

    СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН, УЗ ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 

  

      БЛОК Б - санитарна јединица бр.1         
  

    1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 

    1.1 Демонтажа постојећих санитарних уређаја, 

са свим пратећим елементима (арматурама, 

вентилима, сифонима..). Обрачун по 

комаду. 

    

 

 

WC шоља ком 5,00     

умиваоник ком 3,00     

писоар ком 4,00     

1.2 Демонтажа постојећих бојлера са свом 

пратећом опремом. Обрачун по комаду. 

    

 

нискомонтажни бојлер 10л 
ком 2,00     

1.3 

 

 

 

Демонтажа постојећих подних сливника у 

санитарним чворовима. 

     
ком 2,00     

1.4 Демонтажа комплетне галантерије у свим 

санитарним просторијама (сушачи за руке, 

држачи убруса, дозери за сапун, држачи за 

тоалет папир, гардеробне куке..). Обрачун 

паушално. 

     пауш

. 1,00     

1.5 Демонтажа постојеће водоводне мреже. 

Позицијом су обухваћени:                                                

- утврђивање положаја постојећих 

вертикала и развода по санитарним 

чворовима                                                            

- штемовање зидова и разбијање АБ плоче у 

сврху демонтаже инсталација                                             

- демонтажа комплетног цевовода са 

пратећом арматуром.                                            

Обрачун паушално. 
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 пауш

. 1,00     

1.6 Демонтажа постојеће канализационе мреже. 

Позицијом су обухваћени:                                                         

- утврђивање положаја постојећих 

вертикала и развода по санитарним 

чворовима                                                            

- штемовање зидова и разбијање АБ плоче у 

сврху демонтаже инсталација                                           

- демонтажа комплетног цевовода са 

пратећим елементима.                                             

Обрачун паушално. 

пауш

. 1,00     

 

 

  УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 

    2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (уколико се укаже 

потреба за заменом канализационе 

вертикале од трокадера до везе са 

шахтом) 
    2.1 Обележавање  трасе пројектованих 

инсталација ВиК, сагласно приложеном 

ситуационом плану, са обележавањем 

положаја водоводних шахтова и 

ревизионих силаза. Обрачун по м'. 

     

 м1 8,00     

2.2 

 

 

 

 

Машинско сечење постојећих асфалтних и 

бетонских површина, платоа и тротоара. 

Обрачун по м1. 

     
м1 16,00     

2.3 

 

 

 

 

 

 

Разбијање, уклањање и транспорт до 

депоније слоја асфалта или бетона са 

постојећих асфалтних и бетонских 

саобраћајних површина, платоа и тротоара. 

Обрачун по м1. 

     
м3 6,50     

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручни и машински ископ земљишта 2. и 3. 

категорије за ровове водоводних и 

канализационих цеви и за шахтове. Ширина 

рова за водовод је 0,8м а за канализацију 

1,0м. Дубине рова преко 1,0м обавезно 

обезбедити подградом. Обрачун по м3 

ископане земље. 

     
м3 10,00     

2.5 Грубо и фино планирање дна рова са 

истовременим откопом од 0.03 м3 на м2 

планираног терена.Планирање извршити са 

тачношћу ± 1 цм.Обрачун по м2 

испланиране површине. 

     

 м2 8,00     
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2.6 Набавка, транспорт и уграђивање песка 

испод, са стране и изнад цеви. После 

постављања цеви на постељицу извршити 

затрпавање цеви песком најмање 10цм 

изнад темена цеви по целој ширини рова 

осим код спојева. Насипање вршити ручно 

у слојевима од највише 30цм са 

истовременим подбијањем испод цеви и 

набијањем слојева ручним набијачима. 

Максимална величина зрна песка не сме 

прећи гранулацију од 3мм. Плаћа се по м³ 

уграђеног песка у ров. 

     

 м3 2,50     

     

2.7 Затрпавање ровова шљунком природне 

гранулације.  

После насипања слојева од 20 цм вршити 

набијање земље ручним набијачем тежине 

10-12 кг, с тим што се сваки слој мора 

добро набити, да не би касније дошло до 

слегања земље. 

Обрачун по м3 комплет затрпаног рова. 

     

 м3 7,50     

2.8 

  

Транспорт вишка земље из ископа на 

даљину преко 500 м. до 3 км.У цену 

коштања улази утовар, транспорт до места 

депоније и распланирање материјала по 

депонији. Обрачун по м3 пренете земље у 

растреситом стању (1.25 %). 

     

 м3 10,00     

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

    3 САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА 

    3.1 Извршити набавку и монтажу 

полипропиленских водоводне цеви типа 

Акватерм и сл.са свим одговарајућим 

фитинзима. Цеви за зидове морају бити 

причвршћене обујмицама на потребном 

размаку према упутству производјача. 

Развод у зиду обавезно монтирати у 

жљебове, спречити појаву кондеза.  

Целокупна водоводна инсталација пре 

затварања жљебова и малтерисања мора 

бити испитана на притисак, према важећим 

прописима. Цеви су ПН20 и за температуре 

до 60˚Ц. 

Обрачун по м1 монтиране и испитане цеви. 

    

 

DN 15 (d20mm) м1 9,00     

DN 20 (d25mm) м1 23,00     

DN 32 (d40mm) м1 9,00     
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3.2 Набавка, испорука  и уградња термичке 

изолације за водоводне цеви, од материјала 

класе горивости мин Б1 који не испушта 

отровне материје. 

Позицијом обухваћен целокупан развод 

положен ван зидова. Обрачун по м1.     

    

 

 

d40-дебљина изолације 13mm м1 9,00     

3.3 Набавка, испорука  и уградња 

антикондензационе изолације-од 

синтетичке гуме за водоводне цеви 

положене у зидовима. 

Позицијом обухваћен целокупан развод 

положен  у зидове. 

    

 

 

d20-дебљина изолације 4mm м1 9,00     

     

d25-дебљина изолације 4mm м1 23,00     

3.4 Набавка, транспорт и монтажа  вентила са 

капом типа Акватерм и сл. и розетном,на 

разводним цевима, односно код санитарних 

објеката,  за радни притисак до 10 бара.  

Обрачун по комаду комплет уграђеног и 

испитаног вентила. 

    

 

 

DN15 (1/2") ком 2,00     

DN 20 (3/4") ком 2,00     

DN15 (1/2")-EK ком 12,00     

3.5 Набавка транспорт и монтажа равних 

пропусних вентила типа Акватерм и 

сл.(НП=10 бар-а) са точкићем заједно са 

пратећим материјалом за уградњу. Обрачун 

по комаду комплет уграђеног и испитаног 

вентила одговарајућег пречника. 

    

 

 

DN32 (5/4") ком 1,00     

3.6 Дезинфекција целокупне водоводне мреже 

хлорним раствором (30 гр активног хлора 

на 1 м3 воде). Дезинфекција приближно 

траје око 3 часа. Након извршене 

дезинфекције, целокупну водоводну мрежу 

треба добро испрати чистом водом, док се 

не изгуби мирис хлора. Обрачун по м1 цеви 

која се дезинфикује. 

     

 м1 41,00     

3.7 

  

Испитивање цевовода на пробни притисак 

према приложеном упуству и важећим 

техничким прописима. 

     

 м1 41,00     
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УКУПНО ВОДОВОД 

     

4 

 

КАНАЛИЗАЦИЈА 
    4.1 Набавка, испорука  и уградња  

полипроиленских PP канализациних цеви 

са фазонским комадима типа Геберит и сл. 

(за фекални канализациони развод). Цеви 

спајати помоћу гумених дихтунга. 

Позицијом обухваћен: сав употребљени 

материјал са растуром, припремно завршни 

радови, пренос материјала до места 

монтаже, размеравање водова по плану, 

пробијање отвора кроз зидове и 

међуспратне конструкције, израда жљебова 

у зидовима за полагање цеви, и евентуално 

обзиђивање. 

Обрачун се врши по м’ комплет уграђене, 

испране и испитане канализационе цеви. 

    

 

 

Ø 50 м1 10,00     

Ø 75 м1 12,00     

Ø 110 м1 4,00     

4.2 Набавка и уградња ПВЦ канализационих 

цеви SN8 за спољни развод. Цеви спајати 

помоћу гумених дихтунга. Позицијом 

обухваћен: сав употребљени материјал са 

растуром, припремно завршни радови, 

пренос материјала до места монтаже, 

размеравање водова по плану. 

Обрачун по м1. 

    

 

 

Ø160 - SN8 ком 11,00     

4.3 Набавка, транспорт и монтажа PE подног 

сливника, са решетком од нерђајућег 

челика. Посебну пажњу посветити обради 

површине око сливника. Сливници се 

заливају бетонском масом и пластичним 

двокомпонентим китом 2 цм. Позицијом је 

обухваћен сав потребан материјал за 

уградњу. 

    

 

 

Ø 50-вертикални ком 4,00     

4.4 

  

Испитивање канализационе мреже на 

вододрживост, према важећим прописима. 

Обрачун по метру дужном испитане и 

дезинфиковане мреже.  

     

 м1 37,00     

УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА 

    5 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 

    



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 13а/17 

 Реконструкција мокрих чворова у ул. Франше д`Епереа  

Страна 27 од 79 

 

5.1 Набавка и монтажа комплет 

слободностојеће WC шоље, типа Идеал 

Стандард и сл. Позицијом обухваћени: WC 

шоља од керамике 1. класе са седиштем и 

поклопцем. 

Обрачун по комаду комплет монтиране и 

испитане WC шоље. 

     

 ком 6,00     

5.2 Набавка и монтажа нискомонтажног  

водокотлића за слободностојећу WC шољу 

типа Геберит и сл. Позицијом обухваћени: 

нискошумни водокотлић  за испирање, са 

вентилом и тастером.  

Обрачун по комаду комплет  

монтираног и испитаног водокотлића..  

     

 ком 6,00     

5.3 Набавка, пренос и монтажа комплетног 

умиваоника у купатилима, типа Идеал 

Стандард и сл., облика и боје по избору 

пројектанта унутрашњег уређења који се 

састоји од:  -керамичког уградног 

умиваоника И класе, вел. цца 50x40 цм с 

пониклованим сифоном с испустом д32;- 

комплет с  одводним коленом д50 мм и 

сифонском дихтунгом 44/32 мм, вијцима за 

учвршћење керамике и свим потребним 

причврсним прибором и спојним 

материјалом. Обрачун по комаду. 

     

 ком 5,00     

5.4 Монтажа једноручне батерије за умиваоник 

(батерију обезбеђује Инвеститор).У цену 

урачунато и два флексибилна црева R⅜" за 

прикључак воде. Обрачунава се и плаћа по 

монтираном комплету. 

     

 ком 5,00     

5.5 Набавка, транспорт и монтажа зидних 

писоара са ручним испирањем и 

повезивањем на канализацију, типа Идеал 

Стандард и сл. Позицијом обухваћен сав 

потребан материјал за нормално 

функционисање комплет монтираног и 

испитаног писоара.                                   

Обрачунава се и плаћа по комаду. 

     

ком 3,00     
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5.6 Набавка, транспорт и монтажа  електричног 

акумулационог бојлера  са сигурносним 

вентилом и пратећим материјалом за 

уградњу, прохром казаном, типа Аристон и 

сл. 

Обрачун по комаду комплет монтираног и 

испитаног бојлера. 

    

 

 

V=5l - нискомонтажни ком 1,00     

V=10l - нискомонтажни ком 2,00     

  УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 
    

 

  

6 ОСТАЛИ РАДОВИ 

    6.1 Пробијање отвора на лицу места, за пролаз 

инсталација кроз АБ зидове и међуспратне 

конструкције и просецање подне плоче 

приземља за постављање нових 

канализационих развода. Обрачун 

паушално. 

     пауш

. 1,00   

   УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ     

 

  

      

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - БЛОК Б 

Санитарна јединица бр.1 

   

    1 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ дин.       

            

2 САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА дин.       
            

3 КАНАЛИЗАЦИЈА дин.       
            

4 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ дин.       

            

5 ОСТАЛИ РАДОВИ дин.       
   

      

УКУПНО- БЛОК Б- санитарна јединица бр.1 
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 БЛОК Б - санитарна јединица бр.2         

 

     1. 

 

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 
    1.1 Демонтажа постојећих санитарних уређаја, 

са свим пратећим елементима (арматурама, 

вентилима, сифонима..). Обрачун по 

комаду. 

    

 

 

WC шоља ком 2,00     

умиваоник ком 2,00     

туш када ком 4,00     

писоар ком 3,00     

1.2 Демонтажа постојећих бојлера са свом 

пратећом опремом. Обрачун по комаду. 

    

 

нискомонтажни бојлер 10л ком 2,00     

 високомонтажни бојлер 80л ком 1,00     

1.3 Демонтажа постојећих подних сливника у 

санитарним чворовима. 

      

 ком 2,00     

1.4 Демонтажа комплетне галантерије у свим 

санитарним просторијама (сушачи за руке, 

држачи убруса, дозери за сапун, држачи за 

тоалет папир, гардеробне куке..). Обрачун 

паушално. 

     пауш

. 1,00     

1.5 Демонтажа постојеће водоводне мреже. 

Позицијом су обухваћени:                                                    

- утврђивање положаја постојећих 

вертикала и развода по санитарним 

чворовима                                                            

- штемовање зидова и разбијање АБ плоче у 

сврху демонтаже инсталација                                           

- демонтажа комплетног цевовода са 

пратећом арматуром.                                             

Обрачун паушално. 

     пауш

. 1,00     

1.6 

  

Демонтажа постојеће канализационе мреже. 

Позицијом су обухваћени:                                                    

- утврђивање положаја постојећих 

вертикала и развода по санитарним 

чворовима                                                            

- штемовање зидова и разбијање АБ плоче у 

сврху демонтаже инсталација                                            

- демонтажа комплетног цевовода са 

пратећим елементима.                                              

Обрачун паушално. 

     пауш

. 1,00     

УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 
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2 САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА 

    2.1 Извршити набавку и монтажу 

полипропиленских водоводне цеви типа 

Акватерм и сл.са свим одговарајућим 

фитинзима. Цеви за зидове морају бити 

причвршћене обујмицама на потребном 

размаку према упутству производјача. 

Развод у зиду обавезно монтирати у 

жљебове, спречити појаву кондеза.  

Целокупна водоводна инсталација пре 

затварања жљебова и малтерисања мора 

бити испитана на притисак, према важећим 

прописима. Цеви су ПН20 и за температуре 

до 60˚Ц. 

Обрачун по м1 монтиране и испитане цеви. 

    

 

DN 15 (d20mm) м1 14,00     

DN 20 (d25mm) м1 29,00     

DN 25 (d32mm) м1 2,00     

2.2 Набавка, испорука  и уградња термичке 

изолације за водоводне цеви, од материјала 

класе горивости мин Б1 који не испушта 

отровне материје.Позицијом обухваћен 

целокупан развод положен ван зидова. 

Обрачун по м1.     

    

 

 

d32-дебљина изолације 9mm м1 2,00     

2.3 Набавка, испорука  и уградња 

антикондензационе изолације-од 

синтетичке гуме за водоводне цеви 

положене у зидовима. 

Позицијом обухваћен целокупан развод 

положен  у зидове. 

    

 

 

d20-дебљина изолације 4mm м1 14,00     

d25-дебљина изолације 4mm м1 29,00     

2.4 Набавка, транспорт и монтажа месинганих 

вентила са капом и розетном,на разводним 

цевима, односно код санитарних објеката,  

за радни притисак до 10 бара.  

Обрачун по комаду комплет уграђеног и 

испитаног вентила. 

    

 

 

DN15 (1/2") ком 5,00     

DN 20 (3/4") ком 1,00     

DN15 (1/2")-EK ком 16,00     
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2.5 Набавка транспорт и монтажа равних 

пропусних вентила (НП=10 бар-а) са 

точкићем заједно са пратећим материјалом 

за уградњу. Обрачун по комаду комплет 

уграђеног и испитаног вентила 

одговарајућег пречника. 

    

 

 

DN25 (1") ком 2,00     

2.6 Дезинфекција целокупне водоводне мреже 

хлорним раствором (30 гр активног хлора 

на 1 м3 воде). Дезинфекција приближно 

траје око 3 часа. Након извршене 

дезинфекције, целокупну водоводну мрежу 

треба добро испрати чистом водом, док се 

не изгуби мирис хлора.Обрачун по м1 цеви 

која се дезинфикује. 

     

 м1 45,00     

2.7 

  

Испитивање цевовода на пробни притисак 

према приложеном упуству и важећим 

техничким прописима. 

     

 м1 45,00     

УКУПНО ВОДОВОД 

    3 КАНАЛИЗАЦИЈА 

    3.1 Набавка, испорука  и уградња  

полипроиленских PP канализациних цеви 

са фазонским комадима типа Геберит и сл.  

(за фекални канализациони развод). Цеви 

спајати помоћу гумених дихтунга. 

Позицијом обухваћен: сав употребљени 

материјал са растуром, припремно завршни 

радови, пренос материјала до места 

монтаже, размеравање водова по плану, 

пробијање отвора кроз зидове и 

међуспратне конструкције, израда жљебова 

у зидовима за полагање цеви, и евентуално 

обзиђивање. 

Обрачун се врши по м’ комплет уграђене, 

испране и испитане канализационе цеви. 

    

 

 

Ø 50 м1 8,00     

Ø 75 м1 12,00     

Ø 110 урачуната замена вертикала FV1 и 

FV2) м1 28,00 

  3.2 Набавка, транспорт и монтажа PE подног 

сливника, са решетком од нерђајућег 

челика. Посебну пажњу посветити обради 

површине око сливника. Сливници се 

заливају бетонском масом и пластичним 

двокомпонентим китом 2 цм.Позицијом је 

обухваћен сав потребан материјал за 

уградњу. 
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Ø 50-вертикални ком 4,00     

 

 
    3.3 Набавка и монтажа вакумске вентилационе 

капе (одзрачници). Тип HL900 или 

еквивалентно. Обрачун по комаду. 

    DN 110 ком 1,00     

 

 
    3.4 Испитивање канализационе мреже на 

вододрживост, према важећим прописима. 

Обрачун по метру дужном испитане и 

дезинфиковане мреже.  

     

 м1 48,00     

  УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА 

    4 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 

    4.1 Набавка и монтажа комплет 

слободностојеће WC шоље, типа Идеал 

Стандард и сл.Позицијом обухваћени: WC 

шоља од керамике 1. класе са седиштем и 

поклопцем. 

Обрачун по комаду комплет монтиране и 

испитане WC шоље. 

     

 ком 7,00     

4.2 Набавка и монтажа нискомонтажног 

водокотлића за слободностојећу WC шољу 

типа Геберит и сл.Позицијом обухваћени: 

нискошумни водокотлић  за испирање,  

са вентилом и тастером.  

Обрачун по комаду комплет монтираног и 

испитаног водокотлића.  

     

 ком 7,00     

4.3 Набавка, пренос и монтажа комплетног 

умиваоника у купатилима,типа Идеал 

стандард и сл. облика и боје по избору 

пројектанта унутрашњег уређења који се 

састоји од:   

-керамичког уградног умиваоника И класе, 

вел. цца 50x40 цм с пониклованим сифоном 

с испустом д32; 

- комплет с  одводним коленом д50 мм и 

сифонском дихтунгом 44/32 мм, вијцима за 

учвршћење керамике и свим потребним 

причврсним прибором и спојним 

материјалом. Обрачун по комаду. 

     

 kom 6,00     

4.4 Монтажа једноручне батерије за умиваоник 

(батерију обезбеђује Инвеститор).У цену 

урачунато и два флексибилна црева R⅜" за 

прикључак воде. Обрачунава се и плаћа по 
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монтираном комплету. 

 

 ком 6,00     

4.5 Монтажа туш каналице, са решетком од 

прохрома дужине 850мм (каналицу 

обезбеђује Инвеститор).Посебну пажњу 

посветити обради површине око решетке. 

Позицијом је обухваћен сав потребан 

материјал за уградњу. 

     

 ком 1,00     

4.6 Набавка, транспорт и монтажа зидних 

писоара ручним испирањем, типа Идеал 

Стандард и сл. (ИЦ сет- батеријско 

напајње) и повезивањем на канализацију.                                        

Обрачунава се и плаћа по комаду 

     

 ком 3,00     

4.7 Трокадеро од керамике 1. класе високе 

чврстоће, типа Идеал Стандард и сл., беле 

боје, са хоризонталним одводом и са 

покретном иноx решетком. Обрачун по 

комаду. 

     

 ком 1,00     

4.8 Монтажа зидне поникловане славине за 

хладну и топлу воду која се уграђује уз 

трокадеро (славину обезбеђује 

Инвеститор). Обрачун по комаду. 

     

 ком 1,00     

4.9 Набавка, транспорт и монтажа  електричног 

акумулационог бојлера  са сигурносним 

вентилом и пратећим материјалом за 

уградњу, типа Аристон и сл, са прохром 

казаном. 

Обрачун по комаду комплет монтираног и 

испитаног бојлера. 

    

 

V=10l - нискомонтажни ком 2,00     

V=80l - високомонтажни ком 1,00     

  УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ     

 

  

5 ОСТАЛИ РАДОВИ 

    5.1 Пробијање отвора на лицу места, за пролаз 

инсталација кроз АБ зидове и међуспратне 

конструкције. Обрачун по комаду 

изведеног отвора. 

      

 ком 22,00     

  УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ 

      

    



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 13а/17 

 Реконструкција мокрих чворова у ул. Франше д`Епереа  

Страна 34 од 79 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - БЛОК Б   Санитарна јединица бр.2 

1 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ дин.       

 
 

    2 САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА дин.       
  

    3 КАНАЛИЗАЦИЈА дин.       
  

    4 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ дин.       

 
 

    5 ОСТАЛИ РАДОВИ дин.       
   

  

  

   

УКУПНО- БЛОК Б - санитарна јединица бр.2 
        

  

       

БЛОК Ц-санитарна јединица бр.3 

         

1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 

    1.1 Демонтажа постојећих санитарних уређаја, 

са свим пратећим елементима (арматурама, 

вентилима, сифонима..). Обрачун по 

комаду. 

    

 

 

 WC шоља ком 2,00     

 умиваоник ком 2,00     

1.2 Демонтажа постојећих бојлера са свом 

пратећом опремом. Обрачун по комаду. 
    нискомонтажни бојлер 10л 

     

 ком 2,00     

1.3 Демонтажа постојећих подних сливника у 

санитарним чворовима. 

     

 ком 2,00     

1.4 Демонтажа комплетне галантерије у свим 

санитарним просторијама (сушачи за руке, 

држачи убруса, дозери за сапун, држачи за 

тоалет папир, гардеробне куке..). Обрачун 

паушално. 

     пауш

. 
 1,00 
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1.5 Демонтажа постојеће водоводне мреже. 

Позицијом су обухваћени:                                                     

- утврђивање положаја постојећих 

вертикала и развода по санитарним 

чворовима                                                            

- штемовање зидова и разбијање АБ плоче у 

сврху демонтаже инсталација                                        

- демонтажа комплетног цевовода са 

пратећом арматуром.                                               

Обрачун паушално. 

 

 

   пауш

. 
1,00 

  1.6 Демонтажа постојеће канализационе мреже. 

Позицијом су обухваћени:                                                     

- утврђивање положаја постојећих 

вертикала и развода по санитарним 

чворовима                                                            

- штемовање зидова и разбијање АБ плоче у 

сврху демонтаже инсталација                                           

- демонтажа комплетног цевовода са 

пратећим елементима.                                             

Обрачун паушално. 

 

 

   пауш

. 
1,00 

  

   УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ     

 

  

2 САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА 

    2.1 Извршити набавку и монтажу 

полипропиленских водоводне цеви типа 

Акватерм и сл.са свим одговарајућим 

фитинзима. Цеви за зидове морају бити 

причвршћене обујмицама на потребном 

размаку према упутству производјача. 

Развод у зиду обавезно монтирати у 

жљебове, спречити појаву кондеза.  

Целокупна водоводна инсталација пре 

затварања жљебова и малтерисања мора 

бити испитана на притисак, према важећим 

прописима. Цеви су ПН20 и за температуре 

до 60˚Ц. 

Обрачун по м1 монтиране и испитане цеви. 

    

 

 DN 15 (d20mm) м1 7,50     

 DN 20 (d25mm) м1 11,00     

2.2 Набавка, испорука  и уградња 

антикондензационе изолације-од 

синтетичке гуме за водоводне цеви 

положене у зидовима. 

Позицијом обухваћен целокупан развод 

положен  у зидове. 

    

 

 

d20-дебљина изолације 4mm м1 7,50     

d25-дебљина изолације 4mm м1 11,00     
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2.3 Набавка, транспорт и монтажа месинганих 

вентила са капом и розетном,на разводним 

цевима, односно код санитарних објеката,  

за радни притисак до 10 бара.  

Обрачун по комаду комплет уграђеног и 

испитаног вентила. 

    

 

 

DN15 (1/2") ком 1,00     

DN 20 (3/4") ком 1,00     

DN15 (1/2")-EK ком 6,00     

2.4 Дезинфекција целокупне водоводне мреже 

хлорним раствором (30 гр активног хлора 

на 1 м3 воде). Дезинфекција приближно 

траје око 3 часа. Након извршене 

дезинфекције, целокупну водоводну мрежу 

треба добро испрати чистом водом, док се 

не изгуби мирис хлора.Обрачун по м1 цеви 

која се дезинфикује. 

     

 м1 18,50     

2.5 Испитивање цевовода на пробни притисак 

према приложеном упуству и важећим 

техничким прописима. 

     

 м1 18,50   

   УКУПНО ВОДОВОД     

 

  

3 КАНАЛИЗАЦИЈА 

    3.1 Набавка, испорука  и уградња  

полипроиленских PP канализациних цеви 

типа Геберит и сл. са фазонским комадима 

(за фекални канализациони развод). Цеви 

спајати помоћу гумених дихтунга. 

Позицијом обухваћен: сав употребљени 

материјал са растуром, припремно завршни 

радови, пренос материјала до места 

монтаже, размеравање водова по плану, 

пробијање отвора кроз зидове и 

међуспратне конструкције, израда жљебова 

у зидовима за полагање цеви, и евентуално 

обзиђивање. 

Обрачун се врши по м’ комплет уграђене, 

испране и испитане канализационе цеви. 

    

 

 

Ø 50 м1 3,00     

Ø 75 м1 6,00     

Ø 110 м1 6,00     
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3.2 Набавка, транспорт и монтажа PE подног 

сливника, са решетком од нерђајућег 

челика. Посебну пажњу посветити обради 

површине око сливника. Сливници се 

заливају бетонском масом и пластичним 

двокомпонентим китом 2 цм.Позицијом је 

обухваћен сав потребан материјал за 

уградњу. 

    

 

 

Ø 50-вертикални ком 1,00     

3.4 Испитивање канализационе мреже на 

вододрживост, према важећим прописима. 

Обрачун по метру дужном испитане и 

дезинфиковане мреже.  

     

 м1 15,00   

   УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА     

 

  

4 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 

    4.1 Набавка и монтажа комплет 

слободностојеће WC шоље. Позицијом 

обухваћени:  WC шоља од керамике типа 

Идеал Стандард и сл. 1. класе са седиштем 

и поклопцем. 

Обрачун по комаду комплет монтиране и 

испитане WC шоље. 

     

 ком 3,00     

4.2 Набавка и монтажа нискомонтажног 

водокотлића за слободностојећу WC шољу 

типа Геберит и сл.Позицијом обухваћени: 

нискошумни водокотлић  за испирање,  

са вентилом и тастером.  

Обрачун по комаду комплет монтираног и 

испитаног водокотлића.  

     

 ком 3,00 

  4.3 Набавка, пренос и монтажа комплетног 

умиваоника у купатилима,типа Идеал 

Стандард и сл. облика и боје по избору 

пројектанта унутрашњег уређења који се 

састоји од:   

-керамичког уградног умиваоника И класе, 

вел. цца 50x40 цм с пониклованим сифоном 

с испустом д32; 

- комплет с  одводним коленом д50 мм и 

сифонском дихтунгом 44/32 мм, вијцима за 

учвршћење керамике и свим потребним 

причврсним прибором и спојним 

материјалом. Обрачун по комаду. 

     

 ком 3,00     
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4.4 Монтажа једноручне батерије за умиваоник 

(батрију обезбеђује Наручилац) . У цену 

урачунато и два флексибилна црева R⅜" за 

прикључак воде. Обрачунава се и плаћа по 

монтираном комплету. 

     

 ком 3,00     

4.5 Набавка, транспорт и монтажа  електричног 

акумулационог бојлера типа Аристон и сл. 

са сигурносним вентилом и пратећим 

материјалом за уградњу, прохром 

казан.Обрачун по комаду комплет 

монтираног и испитаног бојлера. 

    

 

 

V=10l - нискомонтажни ком 1,00     

 УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 
        

5 ОСТАЛИ РАДОВИ 

    5.1 Пробијање отвора на лицу места, за пролаз 

инсталација кроз АБ зидове и међуспратне 

конструкције. Обрачун по комаду 

изведеног отвора. 

     

 ком 8,00   

   УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ     

 

  

      

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - БЛОК Ц               Санитарна јединица бр.3 

1 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ дин.       

 
 

    2 САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА дин.       
  

    3 КАНАЛИЗАЦИЈА дин.       
  

    4 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ дин.       

 
 

    5 ОСТАЛИ РАДОВИ дин.       
   

      

УКУПНО- БЛОК Ц - санитарна јединица бр.3 
        

  

      БЛОК Ц -санитарна јединица бр.4         
  

    1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 

    1.1 Демонтажа постојећих санитарних уређаја, 

са свим пратећим елементима (арматурама, 

вентилима, сифонима..). Обрачун по 

комаду. 
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WC шоља ком 2,00     

умиваоник ком 2,00     

1.2 Демонтажа постојећих бојлера са свом 

пратећом опремом. Обрачун по комаду. 

    нискомонтажни бојлер 10л ком 2,00 

   

       

1.3 Демонтажа постојећих подних сливника у 

санитарним чворовима. 

     

 ком 2,00     

1.4 Демонтажа комплетне галантерије у свим 

санитарним просторијама (сушачи за руке, 

држачи убруса, дозери за сапун, држачи за 

тоалет папир, гардеробне куке..). Обрачун 

паушално. 

     пауш

. 1,00     

1.5 Демонтажа постојеће водоводне мреже. 

Позицијом су обухваћени:                                                    

- утврђивање положаја постојећих 

вертикала и развода по санитарним 

чворовима                                                            

- штемовање зидова и разбијање АБ плоче у 

сврху демонтаже инсталација                                            

- демонтажа комплетног цевовода са 

пратећом арматуром.                                              

Обрачун паушално. 

     пауш

. 1,00     

1.6 Демонтажа постојеће канализационе мреже. 

Позицијом су обухваћени:                                                     

- утврђивање положаја постојећих 

вертикала и развода по санитарним 

чворовима                                                            

- штемовање зидова и разбијање АБ плоче у 

сврху демонтаже инсталација                                           

- демонтажа комплетног цевовода са 

пратећим елементима.                                                   

Обрачун паушално. 

     пауш

. 1,00     

  УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 
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2 САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА 

    2.1 Извршити набавку и монтажу 

полипропиленских водоводне цеви типа 

Акватерм и сл. са свим одговарајућим 

фитинзима. Цеви за зидове морају бити 

причвршћене обујмицама на потребном 

размаку према упутству производјача. 

Развод у зиду обавезно монтирати у 

жљебове, спречити појаву кондеза.  

Целокупна водоводна инсталација пре 

затварања жљебова и малтерисања мора 

бити испитана на притисак, према важећим 

прописима. Цеви су ПН10 и за температуре 

до 60˚Ц. 

Обрачун по м1 монтиране и испитане цеви. 

    

 

DN 15 (d20mm) м1 3,00     

DN 20 (d25mm) м1 6,00     

2.2 Набавка, испорука  и уградња 

антикондензационе изолације-од 

синтетичке гуме за водоводне цеви 

положене у зидовима. 

Позицијом обухваћен целокупан развод 

положен  у зидове. 

    

 

 

d20-дебљина изолације 4mm m1 3,00     

d25-дебљина изолације 4mm m1 6,00     

2.3 Набавка, транспорт и монтажа месинганих 

вентила са капом и розетном,на разводним 

цевима, односно код санитарних објеката,  

за радни притисак до 10 бара.  

Обрачун по комаду комплет уграђеног и 

испитаног вентила. 

    

 

 

DN 20 (3/4") ком 1,00     

DN15 (1/2")-EK ком 2,00     

2.4 Дезинфекција целокупне водоводне мреже 

хлорним раствором (30 гр активног хлора 

на 1 м3 воде). Дезинфекција приближно 

траје око 3 часа. Након извршене 

дезинфекције, целокупну водоводну мрежу 

треба добро испрати чистом водом, док се 

не изгуби мирис хлора. Обрачун по м1 цеви 

која се дезинфикује. 

     

 м1 9,00     

2.5 Испитивање цевовода на пробни притисак 

према приложеном упуству и важећим 

техничким прописима. 

     м1 9,00     
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 УКУПНО ВОДОВОД 

    3 КАНАЛИЗАЦИЈА 

    3.1 Набавка, испорука  и уградња  

полипроиленских PP канализациних цеви, 

типа Геберит и сл.са фазонским комадима 

(за фекални канализациони развод). Цеви 

спајати помоћу гумених дихтунга. 

Позицијом обухваћен: сав употребљени 

материјал са растуром, припремно завршни 

радови, пренос материјала до места 

монтаже, размеравање водова по плану, 

пробијање отвора кроз зидове и 

међуспратне конструкције, израда жљебова 

у зидовима за полагање цеви, и евентуално 

обзиђивање. 

Обрачун се врши по м’ комплет уграђене, 

испране и испитане канализационе цеви. 

    

 

 

Ø 50 м1 3,00     

 Ø 75 м1 7,00     

 Ø 110 м1 5,00     

3.2 Набавка, транспорт и монтажа PE подног 

сливника, са решетком од нерђајућег 

челика. Посебну пажњу посветити обради 

површине око сливника. Сливници се 

заливају бетонском масом и пластичним 

двокомпонентим китом 2 цм. Позицијом је 

обухваћен сав потребан материјал за 

уградњу. 

    

 

 

Ø 50-вертикални ком 2,00     

3.4 Испитивање канализационе мреже на 

вододрживост, према важећим прописима. 

Обрачун по метру дужном испитане и 

дезинфиковане мреже.  

     

 м1 15,00     

  УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА 

    4 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 

    4.1 Набавка и монтажа комплет 

слободностојеће WC шоље,типа Идеал 

Стандард и сл. Позицијом обухваћени: WC 

шоља од керамике 1. класе са седиштем и 

поклопцем. 

Обрачун по комаду комплет монтиране и 

испитане WC шоље. 

     

 ком 2,00     
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4.2 Набавка и монтажа нискомонтажног 

водокотлића за слободностојећу WC шољу 

типа Геберит и сл.Позицијом обухваћени: 

нискошумни водокотлић  за испирање,  

са вентилом и тастером.  

Обрачун по комаду комплет монтираног и 

испитаног водокотлића. 

     

 ком 2,00     

4.3 Набавка, пренос и монтажа комплетног 

умиваоника у купатилима, типа Идеал 

Стандард и сл.облика и боје по избору 

пројектанта унутрашњег уређења који се 

састоји од:   

-керамичког уградног умиваоника И класе, 

вел. цца 50x40 цм с пониклованим сифоном 

с испустом д32; 

- комплет с  одводним коленом д50 мм и 

сифонском дихтунгом 44/32 мм, вијцима за 

учвршћење керамике и свим потребним 

причврсним прибором и спојним 

материјалом. Обрачун по комаду. 

      

    ком 2,00     

4.4 Монтажа једноручне батерије за умиваоник 

(батерију обезбеђује Наручилац). У цену 

урачунато и два флексибилна црева R⅜" за 

прикључак воде. Обрачунава се и плаћа по 

монтираном комплету. 

     

 ком 2,00     

4.5 Набавка, транспорт и монтажа  електричног 

акумулационог бојлера  са сигурносним 

вентилом и пратећим материјалом за 

уградњу. 

Обрачун по комаду комплет монтираног и 

испитаног бојлера. 

    

 

 

V=5l - нискомонтажни ком 2,00     

  УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ     

 

  

5 ОСТАЛИ РАДОВИ 

    5.1 Пробијање отвора на лицу места, за пролаз 

инсталација кроз АБ зидове и међуспратне 

конструкције. Обрачун по комаду 

изведеног отвора. 

     

 ком 8,00     

  УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - БЛОК Ц              Санитарна јединица бр.4 

1 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ дин.       

2 САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА дин.       

3 КАНАЛИЗАЦИЈА дин.       

4 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ дин.       

5 ОСТАЛИ РАДОВИ дин.       

  

УКУПНО- БЛОК Ц- санитарна јединица бр.4 дин 

  

  

  
  

    
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

1. БЛОК Б- санитарна јединица бр.1 дин. 

   2. БЛОК Б- санитарна јединица бр.2 дин. 

   3. БЛОК Ц- санитарна јединица бр.3 дин. 

   4. БЛОК Ц- санитарна јединица бр.4 дин.       

 УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  дин.   

  

      

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ   

Бр. 

Поз. 
ВРСТЕ РАДОВА 

Ј.М

ере 

Коли

чина 

Јед. Цена 

(дин) 

Укупно 

(дин) 

0.1. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ         

0.1.1. Демонтaжа постојећих видних и полу укопаних напојних и 

инсталационих каблова и предаја Инвеститору. 
пауш

ално 
1,00     

0.1.2. Демонтажа постојећих светлосних тела, прекидача и утичница и 

предаја Инвеститору 
пауш

ално 
1,00     

  
    

1 КАБЛОВИ         

  Позиција обухвата везу разводних ормана и прикључница и 

фиксних извода опште и технолошке намене. Каблови се полажу 

на обујмице изнад спуштеног плафона и у зиду, у ПВЦ каналице 

са поклопцем ,  и зидовима испод малтера. Позиције обухватају 

набавку, испоруку, полагање и повезивање наведеног кабла на 

оба краја. 

        

 

 

  КАБЛОВИ ЗА НАПАЈАЊЕ ПРИКЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ 

ИЗВОДА 
        

  Каблови су типа и пресека како следи са бакарним жилама и 

изолацијом од безалогеног, ватроотпорног, умреженог 

полиетилена. У цену материјала урачунати само кабл и 

неопходан растур. У цену рада урачунати све остале зависне 

трошкове. 
        

 

 

1.1. N2XH 3x2,5 mm² м1 420,00     

  КАБЛОВИ ЗА НАПАЈАЊЕ СВЕТИЉКИ          
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  Каблови су типа и пресека како следи са бакарним жилама и 

изолацијом од безалогеног, ватроотпорног, умреженог 

полиетилена. У цену материјала урачунати само кабл и 

неопходан растур. У цену рада урачунати све остале зависне 

трошкове 
        

 

 

1.2. N2XH  3x1,5 mm2  м1 290,00     

3 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ         

3.1 ПВЦ каналице са поклопцем 40x20 м 0     

3.2 ПВЦ каналице са поклопцем 30x20 м 30     

3.3 ПВЦ каналице са поклопцем 17x17 м 40     

      

4 СВЕТИЉКЕ         

  Позиције обухватају набавку, испоруку, складиштење и монтажу 

светиљки. 
        

4.1 Надградна светиљка за кружног облика IP43,  сл. типу  ETEA D 

1080 Lm 15W 840 FO 

White, произвођача "Intra Lighting" 
ком 24,00     

  

    

5 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ          

5.1 Монофазна  утичница  P+N+T 250V, 16A , за уградњу у зид са 

ПВЦ разводном кутијом и ϴ 60mm   ком 0,00     

5.2 Монофазна  утичница P+N+T 250V, 16A са поклопцем IP 43, за 

уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом и ϴ 60mm   ком 9,00     

5.3 Обични прекидачи, 250V 10A,  за уградњу у зид са ПВЦ 

разводном кутијом  ϴ 60mm   ком 10,00     

5.4 Серијски прекидачи, 250V 10A,  за уградњу у зид са ПВЦ 

разводном кутијом ϴ  60mm   ком 0,00     

5.5 Наизменични прекидачи, 250V 10A,  за уградњу у зид са ПВЦ 

разводном кутијом ϴ  60mm  ком 2,00     

5.6 КИП прекидач, 250V 16A,  са сигналном сијалицом за уградњу у 

зид са ПВЦ разводном кутијом ϴ 60mm  ком 10,00     

  
    

6 ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА         

6.1 

  

Израда бакарних обујмица и повезивање помоћу оловних 

подметача цеви грејања, водовода и канализација са PS-49 

кутијом. за изједначење потенцијала каблом P/F-Y 1x4 мм2. . 

Кабал се полаже јеним делом у зид испод малтера, на обујмице 

изнад спуштеног плафона. 

        

  

 
м1 250,00     

6.2 

  

Испорука материјала и израда инсталације за уземљења металних 

маса у мокром чвору  каблом P/F 1x10 мм2 ,од локалног РО до 

PS-49 кутије за изједнацење потенцијала. Кабал се полаже јеним 

делом у зид испод малтера, на обујмице изнад спуштеног 

плафона, у ПВЦ канале са поклопцем у делу ходника. Позиција 

обухвата и повезивање кабла на оба краја 

        

  

 
м1 100,00     

6.3 

  

Набавка, испорука и уградња PS-49 кутије за изједнацење 

потенцијала за уградњу у зид.         

  

 
ком 7,00     

7 ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА ИНВЕСТИТОРУ       

7.1. По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна 

прописима предвиђена испитивања као:         

  

  

мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја 

појединачне и целокупно изведене инсталације           
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испитивање функционалности појединих уређаја и опреме као и 

функционалности целокупне инсталације         

мерење падова напона на прикључку потрошача         

мерење прелазних отпора уземљења и слично.         

Након извршених мерења извођач ће направити протокол и 

доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених 

вредности. 

        

  пау

шал

но 

1,00     

УКУПНА ЦЕНА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА (дин)   

    

 

ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА     

    
 ОПШТИ ДЕО   

    

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ     

 

01 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ     

 

01.01 Опште прелиминарне напомене     

 

У принципу, сви делови система морају бити испоручени и  састављен на основу 

општеприхвац́еним правилима и  захтева произвођача опреме. 

Дужност извођача радова је да у случају измене пројектованог решења, или било 

ког његовог дела, обавести представника инвеститора и достави му образложење, 

као и комплетан прорачун измењеног дела система 

Штавише, има дужност да обавести инвеститора о свим стварима које могу 

утицати на процес извођења инсталације.  Накнада за додатне услуге које су 

настале као резултат неправилног и неблаговременог обавештавања неће бити 

признате.  

  

 

01.02 Захтеви     

 

 

  

 

Императив при изради инстација је поштовање прописа свих служби надлежних за 

овај тип објекта. 

Сва правила и прописи, као и посебне захтеве надлежних органа треба да се узму 

у обзир, чак и ако то доводи до одступа од тренутног пројекта, уз претходно 

писано обавештење представника инвеститора. 

Све мере потребне за безбедност и заштиту здравља људи ц́е бити укључени у 

цене. 

  

 

01.03 Рокови     

 

Извођач, након доделе уговора, треба спровести детаљну координацији са 

представницима инвеститора, а у вези рокова изградње. Такође је потребно 

припремити детаљан динамички план са роковима (испорука материјала и израде 

инсталација по фазама). 

  

 

01.04 Прилози     

 

Ако је то неопходно, при превозу машина, материјала и сл, или у току рада истих, 

да се  привремено блокирају саобраћајнице, одн. привремено уклањају 

инсталације, Извођач ће бити у потпуности одговоран за безбедност људи и 

добара. Такође је обавеза извођача да након завршетка претходно наведеног све 

врати у првобитно стање. Сви ови радови се могу обављати тек након добијања 

свих потребних дозвола од стране надлежних институција. 

  

 

01.05 Стварне димензије на цртежима     

 

Све димензије у цртеже и описе које нису обавезујуће. 

Извођач ће стога стварне димензије проверити на градилишту у најкрачем могућем 

року и израдити извештај. Извештај се доставља представнику инвеститора. Свака 

накнадна измена неће бити прихваћена. 
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01.06 Конструктивни захтеви     

 

"На основу пројекта, потребно је да избуши, одн. просече отворе у грађевинској 

конструкцији. Ово се односи на све отворе који нису предвиђени планом оплате. 

Извођач је у обавези да благовремено достави спецификацију свих потребних 

отвора, потребних за инсталацију опреме, материјала." 

  

 

01.07 Информације о припреми градилишта      

 

Пре подношења понуде, Извођач треба да прикупља информације о градилишту са 

лица места, као и из пројектне документације, посебно у односу на могуће путеве 

приступа, превоз, тешки транспорт, скеле, итд…  

Ако су документи недовољни, Извођач нема право да тражии додатне захтеве, као 

резултат тога. 

  

 

01.08 Извођачки детаљи      

 

Извођач радова је у обавези да благовремено припреми извођачке детаље, 

неопходне за израду инсталације. 

Извођач ће спровести квантитативну проверу свих димензија цеви и др. материјала, 

наведених у пројекту и исправити их, ако је потребно. 

Извођач ће благовремено припремити следецће докумената у координацији са 

пројектима других инсталација (електро пројекат, пројекат БМС, пројекат водовода 

и канализација и др.) и доставити их на одобрење:  

  

 

Све потребне цртеже и детаље потребне за монтажу, у одговарајућој размери, у 

четири примерка, одштампане у боји, израђене на основу главног пројекта и 

доступних прорачуна. 

  
 

Све потребне прорачуне 
  

 Све потребне електричне податке и одговарајуће дијаграме.   

 

За сваку измену у току израде инсталације потребно је доставити одговарајућу 

графичку и текстуалну документацију. 

  

 

Сву потребну документацију (графичку и текстуалну ) потребну за технички 

пријем и добијање употребне дозволе као и свих свих осталих  планских 

докумената.   

 

Графичку документацију са уцртаним ревизијоним отворима, неопходним за 

контролу и сервисирање опреме. 

   Финални синхрон план свих пројеката.   

    

 

01.09 Извођење инсталација       

 

Извођење ће се обављати искључиво уз одобрене цртеже од стране представника 

инвеститора. 

У случају непридржавања, Извођач је одговоран за било какве промене и сноси све 

индиректне и додатне трошкове. 

Извођач радова је у обавези да кроз редовне, али и ванредне извештаје, обавештава 

представника инвеститора о извршеним али и планираним радовима .  Такође је 

кроз динамички план потребно назначити да ли се поштује распоред или постоје 

кашњења. Ако постоје кашњења потребно је дати објашњење за иста. 

Обавеза извођача радова је да извршене радове и уграђену опрему заштити од 

оштећења до тренутка док инвеститор не преузме објекат . 

  

 

Трошкови истовара свих делова система, укључујуц́и и прибора, као и комплетан 

транспорт у згради до тачке инсталације, укључујуц́и и све трошкове, паковање, 

осигурање, евентулног враћања пошиљке,  као и евентулну промену положаја 

унутар зграде, итд, који нису специфицирани посебно. 

  

 

Трошкови правилног складиштења материјала и заштиту од крађе истог , који 

нису специфицирани посебно. 

  

 

Простор у који се складишти материјал мора бити сува просторија. Такође, сав 

ускладиштени материјал мора бити сложен на одговарајуће полице.  
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Сав отпадни материјал, шут, остаци помоћног материјала, морају бити 

уклоњени из зграде и однешени на место предвиђено за такву врсту материјала. 

Дозвољено је привремено складиштење тог материјала (највише 7 дана), које ће 

се затим односити  на место предвиђено за такву врсту материјала или на место 

које одреди инвеститор.Инвеститор може захтевати од извођача радова  доказ 

о  начину и месту одлагања отпада.Било који материал који се не може 

идентификовати     као извођачев материјал це бити уклоњен по налогу  

представника инвеститора и трошкове ће сносити пропорционално све фирме 

укључене у изградњу објекта. 

  

 

Трошкови за сав потребан ситан материјал за монтажу, спајање и рад система, 

који није специфициран посебно. 

  

 

Трошкови скеле до висине од 5м раде, укључујуцћи и превоз, подешавање и 

уклањање. 

  

 

Трошкови за спровођење свих неопходних мера да се очува несметан рад у току 

зимских месеци 

  

 

Трошкови при заштити извшених радова и уграђене опреме, насталих  од стране 

запослених или тећег лица.  

  

 

Трошкови испитивања на притисак и заптивеност, као и функционалне пробе, ако 

нису посебно специфицирани. 

  

 

Трошкови при стартовању система, пробном раду, подешавању, балансирању 

инсталације, мерењима утрошка ел. енергије, изради елабората, записника и др., 

ако нису специфицирани посебно. 

  

 

Трошкови израде упутстава, као и обучавање особа које одеди инвеститор, ако 

нису специфицирани посебно. 

  

 
01.10  Достављање узорака 

  

 

Извођач радова је сагласан , да ће на захтев инвеститора, или његовог 

представника, доставити узорке опреме предвиђене за уградњу, као И да ће 

учествовати у изради огледне собе.   

 

01.11 Квалитет материјала      

 

По завршетку рада на инсталацији, извођач је дужан да изврши стартовање 

система.    

Сва потребна документација и оперативни материјали потребни за стартовање 

система, ће бити благовремено достављени представнику инвеститора и назорном 

органу. 

Пре, током и након иницијалног стартовања система, као и за време пробног рада, 

потребно је извршити обучавање особља одређеног од стране инвеститора. 

Пробни период траје најмање 14 дана у континуитету. 

Пробни рад ц́е бити спроведен од стране извођача радова, под његовим 

руководством, наџором и одговорношћу. 

Ако се у току пробног рада појаве кварови који онемогућују нормалан рад система, 

пробни период ц́е поново почети након отклањања узрока квара. 

  

 

У пробном периоду, одговорно лице овлашћено од стране извођача радова, мора 

бити присутно или доступно путем телефона.  

Неопходно је да на објекту, за време пробног рада, постоји екипа за хитне 

интервенције. 

  

 

01.12 Документација (Пројекат изведеног  објекта) 
  

 

Сва потребна документација се сачињава у четири примерка и потребно је да 

садржи следеће : 

- Основе свих спратова, у у истој размери као и све друге фазе пројекта. Сви 

елементи на цртрежима морају бити котирани и јасно обележени. Сви цтрежи 

морају бити одштампани у боји.  

- Диспозиције опреме у машињској сали и топлотној подстаници са одговарајућим 

пресецима. 

- Шеме функционисања система. 

- Шеме функционисања система за постављање у објекту морају бити урамљене са   



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 13а/17 

 Реконструкција мокрих чворова у ул. Франше д`Епереа  

Страна 48 од 79 

 

стаклом и одштампане на папиру који не бледи. 

- Апликативне шеме. Један сет се мора предвидети за постављање на ормане 

аутоматике. 

- Све цртеже је потребно доставити и у електронској форми – CAD- dwg  формат 

(најстарија прихватљива верзија је ACAD 14). 

 

 

Резултате хладних и топлих проба, испитивање заптивености инсталације, као и 

резултате мерења и балансирања и др. Такође је потребно доставити и резултате 

пробног рада. 

- Све потребне сертификате везане за  уграђену опрему. Такође је потребно 

доставити и детаљан технички опис функционисања система са уписаним 

уграђеним елементила система. 

- Упутство за употребу са детаљима у случају хаварије, гашења система и др. Сва 

документа  ће бити  достављена у фолдерима  са насловним странама и садржајем. 

- Листу резервних делова и магацинских резерви, као и листу добављача опреме са 

адресама и телефонима. 

Извођач ће бити одговоран за све штете проузроковане у систему због нејасних 

упутстава за одржавање и упутства за употребу , или због одсуства истих, 

укључујуц́и и све додатне и индиректне трошкове . 

   01.13 Прихватљивост система   

 

За инвеститора ће HVAC системи бити прихватљиви после пробног 

периода, комплетирања документације, као и писаног извештаја о 

завршетку и комплетирању свега претходно поменутог. 

Из претходно наведеног завршетак пробног периода не значи да се систем 

може предати инвеститору на руковање. 

Инвеститор је обавезан да преузме руковођење системом након 

достављања све потребне документације, као и након завршеног пробног 

периода који је прошао без било каквог квара и хаварије, а који 

онемогућују нормалан рад система . 

Било какве недостатке у току предаје објекта инвеститору, наџорни орган 

мора да пријави у писаној форми и дефинисаном року. 

За поновљену инспекцију у периоду предаје објекта, извођачу радова ће се 

наплатити трошкови поновног доласка и контроле представника 

инвеститора.   

 

01.14 Гаранција       

 

Сва уграђена опрема као и сви извршени радови на њеном постављању и довођењу 

у стање „све спремно за рад“ морају бити покривени гарантним роком у дужини 

који не може бити краћи од 24 месеца. 

 

Гарантни рок почиње да тече од дана предаје објекта инвеститору. У случају да је 

део система (пр. Хвац системи) предат раније инвеститору, гарантни период ће 

обухватити и то време, а по стандардној цени.  

 

Током периода гаранције, Извођач треба бесплатно да елиминише све кварове који 

се појављују. 

 

Извођач овим гарантује да су његове услуге у време прихватања: 

- уговором дефинисане обавезе, 

- у складу са општеприхвац́еним правилима инжењеринга и т ехничког деловања, 

- не садрже делове који би смањили употребну вредност система. 
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02 СМЕРНИЦЕ ПРИ ИЗГРАДЊИ     

 
 

  

 

02.01 Опште смернице при изградњи      

 

Све техничке смернице при изградњи наведене у овом тексту, чак и ако се оне не 

помињу одвојено у 

тендерској документацији, морају се узети у обзир при формирању цене. Сви 

делови система морају бити 

испоручуни уз највиши могуц́и квалитет  и инсталирани ( све спремно за рад). 

Сви делови система морају бити опремљени тако да обезбеде континуирани рад. 

Осетљиви делови система биће инсталирани тек након завршетка радова који могу 

да утичу на њихов нормалан рад. Након инсталирања биће адекватно заштићени  од 

оштец́ења (механичких, термичких и др.). 

Посебну пажњу треба обратити да се обезбеде сви елементи потребни за ослањање 

опреме. 

  

 

Отварање отвора у лаким преградама је посао извођача радова. Такви радови се 

одвијају уз сагласност представника инвеститора. 

Сва означавања у систему и др., морају бити извршена у трајном облику, лака за 

читање и на енглеском језику. 

Техничких инсталације морају бити означене у складу са стандардом и локалним 

прописима. 

Ако је потребно да систем или њихови делови пролазе кроз обавезне или 

административне тестове , обавеза извођача радова је да те тестове изводе. Цену 

ових тесова је потребно укључити у цену производа, осим ако нису специфицирани 

посебно у тендерској документацији. 

Потребно је приложити одеоварајуће сертификате са естирања 

  

 

02.02 Системи за грејање      

 

Све специфициране пумпе, које се испоручују, морају бити од истог произвођача. 

Сва опрема и фитинг, ако није посебно специфициран, мора се урачунати у цену 

припадајућег производа. Сви системи морају имати једноставно пуњење и 

пражњење и озрачивање. 

Сви системи се морају уградити тако да  спрече простирање буке.  

За све уређаје који се уграђују накнадно у систем мора се предвидети потребан 

простор за уградњу.  

Мора се гарантовати да ће  свим деловима система бити омогућен приступ, чак и 

након инсталирања изолације. 

Све делове челичне конструкције, као што су ослонци, елементи за монтажу и 

елементи који омогућавају комуникацију и др.,морају бити премазани антyрост-ом, 

очишћени, а затим два пута премазани  основном бојом (сваки премаз у другој 

боји). 

  

 

Током монтаже, изложене цеви и други делови система морају бити заштиц́ени од 

корозије и оштећења. Уколико је потребно поновно чишћење  трошкове сноси 

извођач радова без накнада. Изложени делови опреме ће бити тако постављени да је 

могуће изоловати их посебно. Током пробног периода изолација ће бити склоњена. 

Било који послао који крши правила рада на техничким инсталацијама или се не 

придржава чињеница из овог документа, мора се поново урадити  без додатне 

наплате, на захтев представника  инвеститора. Постављање цевне мреже се мора 

урадити у складу са важаћим прописима, цеви морају бити водонепропусне и са 

одговарајућим карактеристикам. Императив при постављању цевне мреже  мора 

бити једноставно пражњење и озрачивање мреже. Цевна мрежа у дуплом поду мора 

бити правилно заштићена од корозије.  
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Мора се обезбедити да се цевна мрежа  целом својом  хоризонталном трасом мора 

налазити у простору који је покривен подном облогом. 

У цену у делу цевне мреже урачунати и трошкове сечења,  ношења цевне мреже, 

заваривања и заптивања. 

Потребно је заштитити се од електрохемијске корозије. 

Избор и распоред  ослонаца се мора тако урадити да обезбеди компензацију 

топлотних дилатација цевне мреже у циљу спречавања преноса буке и дефекта 

цевне мреже. 

Потребно је доставити узорке ослонаца на сагласност, и то пре уградње истих. 

Пре набављања видљивих елемената инсталације у комерцијалном делу објекта, 

потребно је усагласити , са представником инвеститора  све детаље, и то боју, 

ентеријерске маске, уградњу и др. 

  

 

03 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОПИСИ     

 

 

  

 

03.01 Закони, прописи и стандарди      

 

При изради инсталације се морају поштовати важећи закони , домаћи прописи. 

Такође се морају поштовати ЕН стандарди. У одсуству истих примењиваће се Ö 

(Аустриан), ДИН, ор ВДИ стандарди.  

   

А. ПОСТОЈЕЋА ИНСТАЛАЦИЈА 

 
  Опис 

Ј.М. Кол. 

Јединична 

цена УКУПНО 

  Инсталација грејања         
  Цена обухвата испоруку специфицираног материјала и опреме, 

уградњу, ситан непоменут материјал, електрично повезивање, 

проверу, подешавање, пуштање у рад од стране овлашћеног 

сервисера и издавање свих неопходних сертификата, извештаја 

и гаранција.         

  А. ПОСТОЈЕЋА ИНСТАЛАЦИЈА         

  РАДИЈАТОРИ И ПРИБОР         

01 Демонтажа постојећих радијатора ради испирања, фарбања и замене 

лепова, редукција и вентила. Ови радијатори су израђени од сивог 

лива. У цену радова урачуната је, монтажа, једна демонтажа и 

поновна монтажа после обраде зидова, израда радијаторских 

прикључака и испорука потребног броја радијаторских спојница и 

дихтунга 

        

 

 

 

 

  Радијатор ком 7,00     

02 Демонтажа постојеће цевне мреже м 10,00     

  УКУПНО  А. ПОСТОЈЕЋА ИНСТАЛАЦИЈА 

  

Б. РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ 

 
  Опис 

Ј.М. Кол. 

Јединична 

цена УКУПНО 

  Инсталација грејања         
  Цена обухвата испоруку специфицираног материјала и 

опреме, уградњу, ситан непоменут материјал, електрично 

повезивање, проверу, подешавање, пуштање у рад од 

стране овлашћеног сервисера и издавање свих неопходних 

сертификата, извештаја и гаранција. 
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  Б. ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА 

      

  РАДИЈАТОРИ И ПРИБОР         

01 Испорука и монтажа чланкастих ливених радијатора.Ови 

радијатори су израђени од  сивог лива. У цену радова 

урачунато је формирање грејних тела, монтажа, једна 

демонтажа и поновна монтажа после обраде зидова, израда 

радијаторских прикључака и испорука потребног броја 

радијаторских спојница и дихтунга.         

  висина=680мм(осно-600мм), ширина=60мм, дубина=160мм 

        

 

 

  Тип: 680/4мм чл. 8,00     

  Тип: 880/4мм чл. 7,00     

02 Испорука и монтажа радијаторских конзола за ношење 

радијатора..         

    

 ком. 20,00     

03 Испорука и монтажа радијаторских чепова и редукција 

        

 

 

  DN32 ком. 9,00     

  DN32-DN15 ком. 27,00     

04 Испорука и монтажа термостатског радијаторског вентила. 

        

 

 

   DN15 ком. 9,00     

06 Испорука и монтажа радијаторског навијка. 

        

 

 

   DN15 ком. 9,00     

07 

  

Испорука и монтажа ручних озрачних славина за уградњу у 

радијаторској редукцији 

        

 

 

 DN15 ком. 9,00     

08 Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење. 

        

 

 

   DN15 ком. 9,00     

  УКУПНО РАДИЈАТОРИ И ПРИБОР    

   

  ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИПАДАЈУЋА АРМАТУРА 

ИНСТАЛАЦИЈЕ РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА 

               

09 Испорука и монтажа  челичних бешавних цеви, према СРПС 

ЕН 10220 и 10216-1. за израду хоризонталне разводне мреже, 

успонских водова и прикључака. 

        

  

 

  Ø21.3x2.3 м 24,00     

10 Спојни, заптивни и помоћни материјал потребан за монтажу 

цевне мреже од челичних цеви. За вредност овог материјала 

се се узима 50% од вредности челичних цеви из овог дела 

предмера. Овом ставком су обухваћени:         

  * ацетилен         

  * кисеоник         

  * топљива жица потребна за заваривање         

  * цевни лукови, Т комади          
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  * шелне за цев (од ДН15 до ДН 150), производ Конарик         

  * навојне шипке за монтажу цевне мреже         

  * метални типл и остали помоћно материјал неопходан за 

монтажу цеви   

 

    

    

    0,50     

  УКУПНО  ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИПАДАЈУЋА 

АРМАТУРА ИНСТАЛАЦИЈЕ РАДИЈАТОРСКОГ 

ГРЕЈАЊА 

  

  

  

   

  
БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА ЦЕВНЕ МРЕЖЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА 
        

12 Премазивање цевне мреже од челичних цеви (минизирање) у 

два премаза, заштитном бојом постојаном на радној 

температури. Пре наношења заштите, цеви добро очистити од 

корозије и нечистоће. У цену радова су урачунати заштитна 

боја и сав помоћни материјал ( средства за чишћење и 

одмашћивање цеви, четке и др.) 

        

 

 

  Ø21.3x2.3 м2 24,00     

12 Премазивање цевне мреже од челичних цеви, као и 

радијатора,завршном лак бојом. У цену радова су урачунати  

боја и сав помоћни материјал ( четке и др.) 

        

 

 

  Ø21.3x2.3 м2 24,00     

  УКУПНО  БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА ЦЕВНЕ МРЕЖЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА 

    

  УКУПНО  Б. ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ 

ГРЕЈАЊА 

  

Ц. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 
  Опис Ј.М. Кол. Јединична цена УКУПНО 

  Инсталација грејања         
  Цена обухвата испоруку специфицираног 

материјала и опреме, уградњу, ситан непоменут 

материјал, електрично повезивање, проверу, 

подешавање, пуштање у рад од стране 

овлашћеног сервисера и издавање свих 

неопходних сертификата, извештаја и гаранција.         

  Ц. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

01 

Мањи грађевински радови који нису предвиђени 

архитектонским пројектом, као што је бушење 

зидова и плоча за пролаз цеви ,  итд.         

 

 

пау

ш. 4,00 

    УКУПНО  Ц. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:   

 

Д - ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

 
  Опис 

Ј.М. Кол. 

Јединична 

цена УКУПНО 
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  Инсталација грејања         
  Цена обухвата испоруку специфицираног материјала и опреме, 

уградњу, ситан непоменут материјал, електрично повезивање, 

проверу, подешавање, пуштање у рад од стране овлашћеног 

сервисера и издавање свих неопходних сертификата, извештаја и 

гаранција.         

  Д. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ 

  Спољни и унутрашњи транспорт материјала и алата. Све наведено 

треба да буде урађено према општим напоменама из ове 

документације.         
  Све парцијалне и завршна хладна проба на заптивеност, са давањем 

писаног извештаја на српском језику. Све наведено треба да буде 

урађено према општим напоменама из ове документације. 
        

  Пуњење инсталације водом.         
  Испирање инсталације у складу са техничким условима и општим 

напоменама из овог пројекта.         
  Уношење свих измена у пројекат и израда пројекта изведеног објекта. 

Све наведено треба да буде урађено према општим напоменама из ове 

документације.         
  Пробни погон опреме испоручене од стране извођача и асистенција 

при пробном погону опреме испоручене од стране инвеститора или 

треће стране.Све наведено треба да буде урађено према општим 

напоменама из ове документације.         
  Асистенција приликом техничког пријема према општим напоменама 

из ове документације. 
        

  Предаја објекта и завршно плаћање након издавања употребне дозволе 

према општим напоменама из ове документације.         
  Сви други радови потребни за израду инсталације који су 

специфицирани у општим напоменама из ове документације. 
        

  

  

ком

плет 1,00     

  УКУПНО  Д. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ: 

  

 
 

      

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
     

    
Динара 

  А. ПОСТОЈЕЋА ИНСТАЛАЦИЈА         

  

    
  

  
Б. ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ 

ГРЕЈАЊА 

        

  

    
  

  Ц. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ         

  

    
  

  Д. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ         

  

    

  

  УКУПНО:       
 

Напомена: У празним пољима –колонама испод сваке позиције треба 

навести понуђене материјале, опрему или механизацију   
 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 13а/17 

 Реконструкција мокрих чворова у ул. Франше д`Епереа  

Страна 54 од 79 

 

 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Графичка документација се може преузети преко контакт особе : Милан Неђић, телефон 

+381 648243615,  e-mail: nedjicm@gmail.com, а предмер и предрачун у ворду са структуром 

цена у електронској форми, ради лакшег попуњавања се може преузети са сајта Градског 

завода за хитну медицинску помоћ. 

 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. Право на учешће у поступку јавне набавке има домаће и страно физичко и правно лице 

које испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

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

што доказује достављањем:  

- За правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или Извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

- За предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или Извод из 

одговарајућег регистра. 

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, што доказује достављањем: 

- За правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда 

на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

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

преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

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

или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

- За предузетнике: Извод из казнене евиденције односно Уверење надлежне 

полициjске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

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

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

средине, кривично дело примања или давања митa, кривично дело преваре (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

- За физичко лице: Извод из казнене евиденције односно Уверење надлежне 

полициjске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

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

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

средине, кривично дело примања или давања митa, кривично дело преваре (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији, што доказује: 

mailto:nedjicm@gmail.com
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- За правна лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да 

је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације; 

- За предузетнике: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да 

је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

- За физичка лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да 

је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 

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

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом . 

 

5. Поред напред наведених услова, понуђач, подизвођач односно учесник у заједничкој 

понуди, потребно је да испуни и услов који се односи поштовање обавеза које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити радне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде, што доказује достављањем потписане изјаве (Образац 5). 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

- Да је понуђач извршио у протекле две године најмање 2x2 милиона динара 

вредност посла - доказ листа референци изведених објеката 

 
- Да понуђач располаже кадровским капацитетом:----Најмање један (1) инжењер 

грађевинске стуке са извођачком лиценцом 410- Одговорни извођач радова 

грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима 

високоградње, нискоградње и хидроградње - доставити Лиценцу и Потврду 

важности лиценце.Осим горе наведене лиценце, прихватамо и све лиценце које 

обухватају предметне радове (нпр. лиценца 411.....и друге). 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.  

 

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

испуњеност обавезних услова, већ је дужан да достави доказ о истом. 

 

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

надлежних органа, већ је дужан да у својој понуди прецизно наведе интернет страницу на којој 

су тражени подаци доступни.  

 

Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 

4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац број 1) којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране одговорног или овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. 
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став 1. тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и да 

мора да потпише Изјаву (Oбразац 2). 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, као и да мора да 

потпише Изјаву (Oбразац 3). 

 

Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора тражити од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија,  да достави копију захтеваних доказа о испуњености 

услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединичних 

доказа. Наручилац, доказе може да затражи и од осталих понуђача. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 

тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може уместо 

тражених доказа приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да 

провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државе. Наручилац је дужан да поступа у складу са чланом 14. став 

1. Закона. Наручилац неће сматрати поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цена 

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

понуде. 

 

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

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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Образац бр. 1      

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у 

поступку предметне јавне набавке испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

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

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

преваре; 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Понуђач: 

 

Датум: _____________                                             М.П.                                               _____________                                        

 

 

 

 

 

 

Напомена: Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и 

необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност у смислу 

члана 170 став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 

3. ЗЈН. 
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Образац бр. 2      

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач ____________________________________________ [навести назив подизвођача] у 

поступку предметне јавне набавке, испуњава све обавезне услове из чл. 75. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

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

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

преваре; 

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

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

 

 
 

          Подизвођач: 
 

Датум:_____________                                      М.П.                                                                      _____________                                                                          
  

 

 

 

 

Напомена:   Образац попуњава и печатом и потписом оверава подизвођач и то само у случају да 

понуђач наступа са подизвођачем.У случају већег броја подизвођача Образац треба 

фотокопирати.У случају да понуђач не наступа са подизвођачем, образац није потребно 

достављати. 

Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање 

наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност у смислу члана 170 став 1. 

тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3 ЗЈН. 
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Образац бр. 3      

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ О 

ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у 

поступку предметне јавне набавке испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

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

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

преваре; 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                 Понуђач: 

 

  Датум: _____________                                   М.П.                                      _____________________                                                                 

  

 

 

 

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава сваки учесник у заједничкој 

понуди и то само у случају да се наступа  у заједничкој понуди. У случају већег броја понуђача 

Образац треба фотокопирати.У случају да понуђач не наступа у заједничкој понуди, образац 

није потребно достављати. 

Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање 

наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорност у смислу члана 170 став 1. 

тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3. ЗЈН. 
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Образац бр. 4      

 

 

 

СПОРАЗУМ 

КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

Закључен дана: _______________ 

          

Сходно  члану 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), 

понуђачи из групе понуђача који подносе заједничку понуду за предметну јавну набавку, која 

се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка РАДОВА: Реконструкција 

мокрих чворова у ул. Франше д`Епереа, бр. ЈН 13а/17 , су се споразумели: 

 

 

1. да је члан 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:__________________  

 

               

_________________________________________________________________________________ 

 

           

_________________________________________________________________________________ 

 

               

__________________________________________________________________________________ 

 

                       Потписи и печати понуђача из групе понуђача који подносе заједничку понуду 

 

                                                                                        1.______________________________ 

 

                                                                             2.______________________________ 

 

                                                                                         3.______________________________ 

                                              

                                                                                         4. _____________________________ 

 

 

Напомена:  У случају да понуђач не наступа у заједничкој понуди, образац није потребно 

достављати. 
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Образац бр. 5      

 

 

У складу са одредбом члана 75. став 2.  Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу дајем следећу: 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

 

 

Понуђач______________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности , 

Набавка РАДОВА: Реконструкција мокрих чворова у ул. Франше д`Епереа,  ЈН бр. 13а/17 , 

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

Место _______________________ М. П. 
    Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

Датум _______________________       

_________________________ 

 

                                                                                                                        име и презиме 

 

 

 

Напомена: Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена 
печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду 

подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Градског завода за 

хитну медицинску помоћ Београд  у погледу садржине понуде, као и услове под којима се 

спроводи поступак јавне набавке. 

Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке (и обавезне и 

додатне) одређене ЗЈН, а понуду у целини припрема и подноси у складу са Конкурсном 

документацијом и Позивом. У супротном, понуда се одбија као неприхватљива. 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

У случају да понуђач поседује документа на страном језику иста морају бити преведена на 

српски језик. 

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ПОДНЕТА 

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као 

и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне документације, на начин дефинисан 

конкурсном документацијом. 

Обрасце као и Модел уговора Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке 

у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 

обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

У попуњеним обрасцима не сме бити никаквих корекција, исправки и неслагања. Попуњени 

обрасци понуде морају бити потписани од стране одговорног или овлашћеног лица понуђача и 

печатом оверени. У противном ће понуда бити одбијена као неприхватљива. 

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 

понуде и попуњавање образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке 

стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, као и име 

и презиме , телефон и емаил контакт овлашћеног лица за контакт.  

У случају да се понуду подноси са подизвођачем или са групом понуђача, на коверти је 

потребно назначити да се ради о понуди са подизвођачем или са групом понуђача и навести 

називе и адресу свих учесника у понуди, као и телефон и име и презиме овлашћеног лица за 

контакт. У супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива. 

Понуду доставити на адресу:  

Градски завод за хитну медицинску помоћ, Бул. Франше д`Епереа 5 ,Београд, 

са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку РАДОВА: Реконструкција мокрих чворова у ул. Франше 

д`Епереа, 

ЈН бр. 13а/17 - НЕ ОТВАРАТИ”; 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.03.2018. 

године до 10,00 часова. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 

понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

Отварање понуда (место,време,присуство заинтересованих): 

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, 12.03.2018. године,у сали за састанке „Градског 

завода за хитну медицинску помоћ“ Београд ,11000 Београд, Франше д`Епереа 5,  са почетком у 

10,15 часова. Наручилац задржава право да промени време отварања понуда,о чему ће понуђачи 

бити благовремено обавештени. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
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4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измене, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градски завод за хитну 

медицинску помоћ БеоградБул. Франше д`Епере 5 ,Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку РАДОВА: Реконструкција мокрих чворова у ул. Франше 

д`Епереа,ЈН бр. 13а/17 - НЕ ОТВАРАТИ”; 

 или  

„Допуна понуде за јавну набавку РАДОВА: Реконструкција мокрих чворова у ул. Франше 

д`Епереа,ЈН бр. 13а/17 - НЕ ОТВАРАТИ”; 

 или  

„Опозив понуде за јавну набавку РАДОВА: Реконструкција мокрих чворова у ул. Франше 

д`Епереа,ЈН бр. 13а/17 - НЕ ОТВАРАТИ”; 

 или   

„Измена и допуна понуде за јавну набавку РАДОВА: Реконструкција мокрих чворова у 

ул. Франше д`Епереа,ЈН бр. 13а/17 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, као и име и презиме и 

телефон овлашћеног лица за контакт.  

У случају да се понуду подноси са подизвођачем или са групом понуђача, на коверти је 

потребно назначити да се ради о понуди са подизвођачем или са групом понуђача и навести 

називе и адресу свих учесника у понуди, као и телефон и име и презиме овлашћеног лица за 

контакт. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У 

супротном такве понуде ће бити одбијене као неприхватљива. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

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

преко подизвођача.  Понуђач је у обавези да на коверти назначи да наступа са подизвођачем и 

да наведе назив и адресу подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

Обрасцу 2 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

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

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 

(Образац 4). 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

Обрасцу 3 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Наручилац се обавезује да за извршене радове, Извођачу радова исплати вредност уговорених 

радова, на његов рачун у року од 3 (три) дана од момента преноса новчаних средстава са рачуна 

Секретаријата за здравство на рачун Наручиоца од дана достављања сваке привременe, односно 

окончане ситуације, оверене од стране стручног надзора Наручиоца и пријема рачуна за 

изведене радове. 

Могуће су две привремене ситуације, с тим да прва привремена ситуација подразумева 

изведене радове на мокром чвору број 1 у Блоку Б у приземљу, друга привремена ситуација 

подразумева изведене радове на мокром чвору број 2 у Блоку Б на првом спрату, док окончана 

ситуација подразумева изведене радове на мокрим чворовима брoj 3 и 4 у Блоку Ц. 

 Свака достављена привремена, односно окончана ситуација треба да садржи број и датум 

закључења Уговора.  

Обрачун и плаћање изведених радова ће се вршити на бази мера и количина утврђених и унетих 

у грађевинску књигу и достављањем атеста свих уграђених материјала. 

Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у делу дужан је да исплати неспорни део 

ситуације, а спорни део има се решити са следећом привременом, односно окончаном 

ситуацијом уколико се уговорне стране не договоре другачије. 

Извођач радова се обавезује да рачуне доставља након привременe, односно окончане ситуације 

на адресу: Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд, Франше д' Епереа број 5. 

9.2. Квалитет и контрола квалитета  
Изабрани понуђач/Добављач је дужан да извршава своје обавезе у складу са уговором и 

важећим прописима који регулишу област из које је предмет јавне набавке. 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда  ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

9.4.  Захтев у погледу рока извршења радова 
Наручилац захтева да  рок извршења радова  не може бити дужи од 4 (четири ) месеца, од дана 

закључења уговора. 
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 9.5. Захтев у погледу гарантног рока  
Гарантни рок за извршену услугу не може бити краћи од 2 (две) године од дана извршења 

услуге. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати и треба их исказати у динарима . 

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

92. Закона. 

11.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧ 

 
а) Уз понуду, сви понуђачи достављају : 

  

 ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде, БЛАНКО (СОЛО) МЕНИЦУ, на 

износ од 10 % од вредности понуде без урачунатог ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим 

од дана  јавног отварања понуда; БЛАНКО (СОЛО) МЕНИЦУ, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије - као средство 

обезбеђења за озбиљност понуде, прописно, потписану и оверену, са меничним 

овлашћењем на попуну у износу од 10% од од вредности понуде без ПДВ-а, са клаузулама 

безусловно и неопозиво, «без протеста и трошкова, са роком важности 30 дана дужим од 

дана  јавног отварања понуда, плативу на први позив» вансудски. 

      Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат 

од   стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде 

издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Потпис овлашћеног 

лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или 

потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за 

заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. 
Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА и биће 

наплаћена: ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након  јавног отварања 

понуда или, у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску 

гаранцију за добро извршење посла.  

Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда.  

 Понуђач, се обавезује да приликом обостраног потписивања Уговора, достави 

Наручиоцу на име финансијске гаранције за добро извршење посла,  БЛАНКО 

(СОЛО) МЕНИЦУ, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије - као средство обезбеђења за добро извршење посла, 

прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 

10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са клаузулама безусловно и неопозиво, 

«без протеста и трошкова, плативу на први позив» вансудски и роком важности 30 

дана дужим од рока за извршење уговора. 

 Понуђач, се обавезује да уз записник о примопредаји радова, достави Наручиоцу 

на име финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантном року,  

БЛАНКО (СОЛО) МЕНИЦУ, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије - као средство обезбеђења за отклањање 

грешака у гарантном року, прописно потписану и оверену, са меничним 

овлашћењем на попуну у износу од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а, са 

клаузулама безусловно и неопозиво, «без протеста и трошкова, плативу на први 

позив» ,вансудски и роком важности 30 дана дужим од уговореног (понуђеног ) 

гарантног рока. 

                     Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је 

издат од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде 

издат од пословне банке, коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Потпис овлашћеног 

лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или 
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потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање 

менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз меницу доставити и потврду да је 

меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС и фотокопију ОП обрасца 

(обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача). Сви трошкови око 

прибављања финансијског обезбеђења падају на терет понуђача . 

Наручилац ће приложене финансијске гаранције за добро извршење посла и за отклањање 

грешака у гарантном року,  искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима : 

- У случају неизвршених уговорених обавеза у роковима и на начин који су предвиђени 

уговором о јавној набавци, 

- У случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране 

понуђача, 

- У другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања 

рада наручиоца и које му могу нанети  штету. 

 Меница за добро извршење посла, биће на писани захтев враћена изабраном Понуђачу, након 

истека рока од 30 дана од извршења свих уговорених обавеза. Меница за отклањање грешака у 

гарантном року, биће на писани захтев враћена изабраном Понуђачу, након истека рока од 30 

дана од уговореног (понуђеног)  гарантног рока.  Уколико изабрани Понуђач,  не обезбеди и не 

преда Наручиоцу, средство финансијског обезбеђења – бланко (соло) меницу за добро 

извршење посла и средство финансијског обезбеђења – бланко (соло) меницу, за отклањање 

грешака у гарантном року, на дан потписивања уговора, Наручилац задржава право да потпише 

уговор са следећим најбоље рангираним Понуђачем.  

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац је дужан да: 

1.Чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, које је као такве, у складу 

са Законом понуђач означио у понуди; 

2. Одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди 

3. Чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим   

    понудама до отварања понуда. 

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. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику,тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку „РАДОВА: 

Реконструкција мокрих чворова у ул. Франше д`Епереа, ЈН бр. 13а/17 ''. Ако наручилац измени 

или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, 

дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

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

Закона. 

Питања се упућују на адресу 

 Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд, Бул. Франше д`Епереа 5 ; 

Или на eмаил адресу nedjicm@gmail.com 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења и контролу узорака, која ће му помоћи при прегледу, 

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

његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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. 

 

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду понуђача и поступити у складу са чланом 82. ЗЈН уколико 

поседује доказе негативне референце.  

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Уговор за предметну јавну набавку биће додељен применом критеријума  „најниже понуђена 

цена“.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

У случају  да после спроведеног рангирања понуда две или више независне, прихватљиве и 

одговарајуће понуде имају исту цену, Наручилац ће применити помоћни критеријум – краћи 

рок завршетка радова .  
У случају  да после спроведеног рангирања понуда две или више независне, прихватљиве и 

одговарајуће понуде имају исту цену и рок извршења услуге, Наручилац ће применити 

помоћни критеријум – дужи гарантни рок за извршене радове. 

У случају  да после спроведеног рангирања понуда две или више независне, прихватљиве и 

одговарајуће понуде имају исту цену, рок извршења услуге и исти гарантни рок за извршене 

услуге, Наручилац ће применити помоћни критеријум – жребање (извлачење из шешира ) . 

Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку доделе уговора 

путем жребања. 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛ. 156. ЗАКОНА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има 

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрепео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца супротно одредбама ЗЈН. 
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

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

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 

указао наручиоцу на евентуалне недостате 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 става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за поношење понуда. 

Одредбе става 3. и  4. члана 149. ЗЈН не примењују се у случају преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице 

није учествовао у том поступку. 

После доношења Одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5  дана од дана 

објављивање одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 

пре истека рока за подношење захтева из става 3. и  4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га 

није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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

складу са одредбама члана 150 ЗЈН. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од  2 дана од дана пријема захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије сходно члану 156. ЗЈН 

уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о 

броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси Захтев за заштиту права, сврха: такса 

за ЗЗП, Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд , број или ознака јавне набавке 

поводом које се користи Захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије). 

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чланом 138 до 167. Закона о 

јавним набавкама . 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен Уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 

месеци. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Број понуде: ____________________________________ 

Датум: ___/___/___/ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Понуђач: __________________________________________________________ 

Адреса:____________________________________________________________ 

Матични број: ______________________________________________________ 

Контакт телефон: ___________________________________________________         

Регистарски број: ___________________________________________________ 

Шифра делатности: _________________________________________________ 

ПИБ:______________________________________________________________ 

ПРЕДМЕТ:  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: Реконструкција мокрих чворова 

у ул. Франше д`Епереа  

Број јавне набавке 13а/17 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј 

п
ар

ти
ј

е Назив  
Једини

ца мере 

Количи

на 
Цена без ПДВ-а 

ПДВ  

% 

Цена са ПДВ-ом 

(6+7) 

1 2 3 4 6 7 8 

1.  Реконструкција 

мокрих чворова у ул. 

Франше д`Епереа 

Ком. 1    

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом  

РОК ПЛАЋАЊА  

Наручилац се обавезује да за извршене радове, Извођачу радова исплати 
вредност уговорених радова, на његов рачун у року од 3 (три) дана од 

момента преноса новчаних средстава са рачуна Секретаријата за 

здравство на рачун Наручиоца од дана достављања сваке привременe, 
односно окончане ситуације, оверене од стране стручног надзора 

Наручиоца и пријема рачуна за изведене радове. 

Могуће су две привремене ситуације, с тим да прва привремена 
ситуација подразумева изведене радове на мокром чвору број 1 у Блоку 

Б у приземљу, друга привремена ситуација подразумева изведене радове 

на мокром чвору број 2 у Блоку Б на првом спрату, док окончана 
ситуација подразумева изведене радове на мокрим чворовима брoj 3 и 4 

у Блоку Ц. 

 Свака достављена привремена, односно окончана ситуација треба да 
садржи број и датум закључења Уговора.  

Обрачун и плаћање изведених радова ће се вршити на бази мера и 

количина утврђених и унетих у грађевинску књигу и достављањем 
атеста свих уграђених материјала. 

Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у делу дужан је да 

исплати неспорни део ситуације, а спорни део има се решити са 
следећом привременом, односно окончаном ситуацијом уколико се 

уговорне стране не договоре другачије. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА : 
Наручилац ће плаћање извршити вирмански 

на основу испостављене фактуре. 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ     

(минимум 90 дана) 
 

РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА 

(не може бити дужи од 4 (четири) месеца од дана 

закључења уговора) 

 

ГАРАНТНИ РОК  
(Гарантни рок за извршене радове не може бити краћи од 

2 (две) године од дана завршетка радова) 
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МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА 

 
Градски завод за хитну медицинску помоћ“ 

Београд,Франше д`Епереа 5. 
Понуду дајем (заокружити а или б или в) 

а) самостално, 

б)са подизвођачем: 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

(навести назив и седиште свих подизвођача 

в) као заједничку понуду: 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

      (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој 

понуди) 

 

 
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂAЧА 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име 

подизвођача/подиспоручиоца 

 

 

Седиште 

Улица и број  

Место  

Општина  

Законски заступник/ 

Одговорно лице  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс                                     

(уколико постоји)  

Рачун – Банка  

Матични број понуђача  

Порески индетификациони 

број подизвођача/ 

подиспоручиоца  

Проценат учешћа 

подизвођача/подиспоручиоца 

у предметној јавној набавци ______% 

Део предмета набавке који се 

врши преко 

подизвођача/подиспоручиоца  

 

НАПОМЕНЕ: 
- Уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача/ подиспоручиоца, 

образац копирати у довољном броју примерака. 

- Обавезно уписати проценат учешћа подизвођача/подиспоручиоца у предметној набавци и део 

предмета набавке који се врши преко подизвођача/подиспоручиоца. 

- Уколико понуђач не намерава да извршење дела предмета јавне набавке делимично повери 

подизвођачу/подиспоручиоца, овај образац не треба попуњавати. 

 

М.П. - потпис овлашћеног лица понуђача - 
  

 ___________________________________ 
                име и презиме 
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

Пословно име члана 

групе 

 

 

Седиште 

Улица и број  

Место  

Општина  

Законски заступник/ 

Одговорно лице  

Особа за контакт 
 

Мобилни телефон особе 

за контакт  

Телефон  

Телефакс                                     

(уколико постоји)  

Електронска адреса 
 

Рачун – Банка 
 

Матични број понуђача 
 

Порески 

индетификациони број 

подизвођача  

 

НАПОМЕНА: 

- Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе. 

- Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача. 

- Уколико понуду не подноси група понуђача, овај образац не треба попуњавати. 

 

М.П. - потпис овлашћеног лица понуђача - 
  

 ___________________________________ 
                име и презиме 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Набавка РАДОВА: Реконструкција мокрих чворова у ул. Франше д`Епереа,  

број ЈН 13а 

/17    
  

 

закључују: 

 

НАРУЧИЛАЦ: 

 

Назив: Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд 

Седиште: 11000 Београд, Булевар Франше д`Епереа 5 

ПИБ: 100220284 

Текући рачун код Трезора 840-619661-53 

Матични број: 07030860 

Шифра делатности: 8621 

Који заступа директор Др Горан Чолаковић 

 

И 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 

 

Назив:  

Седиште:  

ПИБ:  

Текући рачун и назив пословне 

банке 

 

Матични број:  

Шифра делатности:  

Које заступа директор  

а заједно у тексту: Уговорне стране  

 

 

 

 

 

 

 

(Подизвођач) 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 1. 

 Предмет уговора је извођење радова на адаптацији мокрих чворова у објекту Наручиоца 

(у даљем тексту: радови), у свему према Конкурсној документацији – бр. ЈН:......, и Понуди, 

заведеној код Извођача радова под бројем_______ од ___________. године (попуњава Извођач 

радова), односно код Наручиоца под бројем__________  од __________. године, које чине 

саставни део овог уговора.    

                                                          

Члан 2. 

 Укупна уговорена вредност радова  из члана 1. овог уговора износи____________ 

динара без ПДВ-а, односно ____________динара са ПДВ-ом.        

 Цена  је одређена Понудом Извођача радова и не може се мењати за време трајања овог 

уговора. 

 Цена обухвата све припремне и завршне радове, као и све трошкове за рад, материјал, 

алат и траспорт, утовар – истовар матријала и опреме, уградња на објекту уз употребу свих 

помоћних материјала, машина и алата, као и прикупљање, утовар, превоз и истовар шута на 

градску депонију, како је описано предмером радова.  

 

Члан 3. 

              Наручилац се обавезује да за извршене радове, Извођачу радова исплати износ утврђен 

чланом 2. овог уговора, на његов рачун у року од 3 (три) дана од момента преноса новчаних 

средстава са рачуна Секретаријата за здравство на рачун Наручиоца од дана достављања сваке 

привременe, односно окончане ситуације, оверене од стране стручног надзора Наручиоца и 

пријема рачуна за изведене радове. 

   Могуће су две привремене ситуације, с тим да прва привремена ситуација подразумева 

изведене радове на мокром чвору број 1 у Блоку Б у приземљу, друга привремена ситуација 

подразумева изведене радове на мокром чвору број 2 у Блоку Б на првом спрату, док окончана 

ситуација подразумева изведене радове на мокрим чворовима брoj 3 и 4 у Блоку Ц. 

   Свака достављена привремена, односно окончана ситуација треба да садржи број и 

датум закључења Уговора.  

   Обрачун и плаћање изведених радова ће се вршити на бази мера и количина утврђених 

и унетих у грађевинску књигу и достављањем атеста свих уграђених материјала. 

   Уколико Наручилац оспори испостављену ситуацију у делу дужан је да исплати 

неспорни део ситуације, а спорни део има се решити са следећом привременом, односно 

окончаном ситуацијом уколико се уговорне стране не договоре другачије. 

              Извођач радова се обавезује да рачуне доставља након привременe, односно окончане 

ситуације на адресу: Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд, Франше д' Епереа број 

5. 

              На  рачунима пoред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број 

рачуна, валута плаћања, текући рачун Извођача радова, позив на број, број Налога за набавку и 

Порески идентификациони број обе уговорне стране. ПИБ Наручиоца је 100220284. 

 

 

  

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 4. 

 Извођач радова се обавезује да приликом обостраног потписивања Уговора, достави 

Наручиоцу на име финансијске гаранције за добро извршење посла,  БЛАНКО (СОЛО) 
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МЕНИЦУ, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије 

- као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са 

меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са 

клаузулама безусловно и неопозиво, «без протеста и трошкова, плативу на први позив» 

вансудски и роком важности 30 дана дужим од рока за извршење уговора. 

             Извођач радова се обавезује да уз записник о примопредаји радова, достави Наручиоцу 

на име финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантном року,  БЛАНКО (СОЛО) 

МЕНИЦУ, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије 

- као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са 

меничним овлашћењем на попуну у износу од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а, са 

клаузулама безусловно и неопозиво, «без протеста и трошкова, плативу на први позив» 

вансудски и роком важности 30 дана дужим од уговореног (понуђеног ) гарантног рока. 

            Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од 

стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Потпис овлашћеног лица на 

меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са 

картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично 

овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница 

евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС и фотокопију ОП обрасца 

(обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача). Сви трошкови око 

прибављања финансијског обезбеђења падају на терет понуђача. 

 Наручилац ће приложене финансијске гаранције – бланко (соло) менице за добро 

извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року, искористити у сврху накнаде штете 

у следећим случајевима: 

- у случају неизвршених уговорених обавеза у роковима и на начин који су предвиђени 

уговором о јавној набавци, 

- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране 

извршиоца, 

- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања 

рада наручиоца и које му могу нанети  штету. 

 Меница за добро извршење посла, биће на писани захтев враћена изабраном Извођачу 

радова, након истека рока од 30 дана од извршења свих уговорених обавеза.  Меница за 

отклањање грешака у гарантном року, биће на писани захтев враћена изабраном Извођачу 

радова, након истека рока од 30 дана од уговореног (понуђеног)  гарантног рока. Уколико 

изабрани Извођач радова не обезбеди и не преда финансијско средство обезбеђења – бланко 

(соло) меницу, за добро извршење посла и финансијско средство обезбеђења – бланко (соло) 

меницу, за отклањање грешака у гарантном року, на дан потписивања уговора, Наручилац 

задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним Извођачем радова. 

 

                  

МЕСТО, НАЧИН И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

    Члан 5.  

 Место извођења радова је у објекту Наручиоца у улици Франше д' Епереа број 5, 

Београд.  

 

Члан 6. 
 Извођач радова је дужан да план извођења радова и њену динамику сачини уз 

консултацију са Наручиоцем и стручним надзором и да исти достави Наручиоцу и стручном 

надзору Наручиоца пре почетка извођења радова. 

 Извођач радова може да изводи радове и ван радног времена, викендом и празником, 

ради извршења уговорне обавезе у року. 
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 Извођач радова је дужан да за време извођења радова зону рада одржава уредном, као и 

да изврши детаљно завршно чишћење зоне рада, након завршених радова. 

 

Члан 7. 
 Рок за извођење радова је ...... дана (попуњава Извођач радова) од дана увођења у посао 

(не може бити дужи од 120 дана) од стране стручног надзора Наручиоца. 

 Рок за завршетак радова из претходног става овог члана се може померити само у 

случају дејства више силе, под условом да је Извођач радова предузео све потребне радње да на 

време изврши своју обавезу, што ће се констатовати у писаној форми.  

   

УГОВОРНА КАЗНА 

                                                                        Члан 8.  

             У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, Извођач радова је дужан да плати 

Наручиоцу на име уговорне казне 0,2% од уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим 

да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне уговорене вредности из члана 2. 

став 1. овог уговора (без ПДВ-а). 

             Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева 

накнаду штете. 

             Делимично извршење уговорених обавеза у предвиђеном року не искључује обавезу 

плаћања уговорне казне. 

 

СТРУЧНИ НАДЗОР 

Члан 9. 

 Наручилац је дужан да Извођача радова писмено обавести о лицу овлашћеном за 

праћење радова и надзор над вршењем радова од стране Наручиоца у року од 3 дана од дана 

закључења уговора.  

 Извођач радова је обавезан да у року из става 1. овог члана одреди одговорног 

руководиоца за извођење радова и о томе извести Наручиоца. 

 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 

Члан 10. 

 Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора писмено обавештава 

Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.  

 Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног 

надзора и Извођача радова. Комисија је дужна да о свом раду састави Записник о примопредаји 

и коначном обрачуну изведених радова, којима се обухватају сви изведени радови, без обзира 

да ли су радови обухваћени привременим ситуацијама.  

 Извођач радова је дужан да преда Наручиоцу целокупну техничку и другу 

документацију приликом примопредаје радова. 

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања, а најкасније у року 

од 3 дана од дана пријема записника о рекламацији.  

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 11. 

 Гарантни рок за радове који су предмет овог уговора износи _______ месеци (попуњава 

Извођач радова ) од дана примопредаје радова ( рок не може бити краћи од 24 месеца).  

 За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 

од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

 Извођач радова гарантује да ће радове из члана 1. овог уговора извршити под условима и 

на начин како је наведено у Понуди, а у складу са позитивним прописима и правилима струке. 
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У супротном, Извођач радова је сагласан да Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која 

услед тога настане. 

 Извођач је дужан да у току гарантног рока, најкасније у року од 3 дана од дана пријема 

записника о рекламацији отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени 

квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном 

употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.  

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 12. 

 Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере 

заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник 

РС“ број 101/2005)  и одговоран је за безбедност свих лица (својих радника, запослених и 

странака код Наручиоца) и опреме у току извођења радова.  

  

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА 

Члан 13. 

 Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова, исти пријави надлежној 

инспекцији рада.  

 Извођач радова је дужан да након потписивања Уговора, у року од три дана достави 

имена ангажованих извршилаца посла који ће изводити предметне радове, као и податке о 

возилима која ће користити, ради безбедносне провере од стране Наручиоца.  

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

Члан 14. 

 Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све 

информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу 

који се односи на распоред просторија, инсталације и друге елементе, који могу бити 

злоупотребљени у безбедносном смислу.  

 Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.  

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  

 О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу 

уговорну страну.  

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема писменог 

обавештења о раскиду Уговора.  

  

Члан 16. 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  

 

Члан 17. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају 

надлежност Привредног суда у Београду.  

 

Члан 18. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) задржава  

Наручилац, а 2 (двa) Извођач радова. 
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Саставни део Уговора су и његови прилози, како следи  

Прилог број 1 – Понуда Извођача радова, заведена код Наручиоца под бројем.........................од 

............................ године, односно код Извођача радова под бројем.........................од 

............................године (попуњава Извођач радова), која чини саставни део овог уговора, а која 

је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране стручне комисије 

Наручиоца.  

Прилог број 2 – Финансијска гаранција Извођача радова 

 

 

 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА                                                                 ЗА НАРУЧИОЦА 

 

                                                                                                   Др Горан Чолаковић, директор 

 

 

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да је сагласан са садржином модела уговора. Овај модел уговора представља садржину 

уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 13а/17 

 Реконструкција мокрих чворова у ул. Франше д`Епереа  

Страна 78 од 79 

 

 

 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

                          

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 

_______________________________________________________ [навести назив понуђача], 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

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. 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

Датум:________________                                                 М.П.                                  Понуђач 

 

 

                                    ________________ 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

 

У складу са одредбом члана 26. Закона,  

 ____________________________________________________________________ даје: 

                                        (Назив понуђача) 

 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности, Набавка РАДОВА: Реконструкција мокрих чворова у ул. Франше 

д`Епереа, ЈН бр. 13/17 поднео независно, без договарања са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Место _______________________ М. П. 
       Потпис овлашћеног лица                  

понуђача 

   

Датум _______________________       

_________________________ 

 

                                                                                                                         име и презиme 

 

 

Напоменa: Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена 

печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду 

подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

 


