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Дел.бр. 10/701-8 
Датум: 19.06.2014.г. 
 

 
  ИЗМЕНА БР. I КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
ЈАВНА НАБАВКА БРOJ  18/2014 

 
Извођење грађевинских радова за III фазу радова на доградњи објекта Банке 

матичних ћелија хематопоезе 
 

Мења се страна бр. 53 и 61 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Нови Београд, јун  2014. године 
 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: 
Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке  број Одлуке 10/701-2 oд 05.06.2014.г. и Решења о образовању 
комисије дел.бр. 10/701-3 од 05.06.2014.г. за јавну набавку 18/2014,  припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку Извођење грађевинских радова за III фазу радова на доградњи објекта Банке 

матичних ћелија хематопоезе: 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 
30 дана од дана објављивања позива на 
Порталу јавних набавки до 9:00 сати 

Јавно отварање понуда: 
30 дана од дана објављивања позива на 
Порталу јавних набавки у 11:00 сати 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 
Адреса: ул. Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка број 18/2014 - Извођење грађевинских радова за III фазу радова 
на доградњи објекта Банке матичних ћелија хематопоезе се спроводи у отвореном 
поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет Јавне набавке је Извођење грађевинских радова за III фазу радова на доградњи 
објекта Банке матичних ћелија хематопоезе у улици Радоја Дакића 6-8. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
7. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Маја Алексић, дипл.правник; Весна Павловић, службеник за 
јавне набавке тел.011/3108-250 
Е - маил адреса и број факса: јаvne.nabavke@imd.org.rs факса 011/2609-869 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:??vne.nabavke@imd.org.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 18/2014 - Извођење грађевинских радова за III фазу радова на 
доградњи објекта Банке матичних ћелија хематопоезе у улици Радоја Дакића 6-8 
 
Ознака из општег (допунског) речника набавке: Грађевински радови /45000000/ 
 
Процењена вредност јавне набавке износи 23.500.000,00 динара без ПДВ-а 
 
2. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
 

III  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2.  ПРИПРЕМАЊЕ  ПОНУДА 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки, и Порталу службених гласила Републике Србије  у складу са 
конкурсном документацијом. 

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки или сајта 
Института www.imd.org.rs 

  
 
3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.Понуду 
доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др 
Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070, са назнаком: ,,Понуда за 
јавну набавку радова –  Извођење грађевинских радова за III фазу радова на доградњи 
објекта Банке матичних ћелија хематопоезе, ЈН бр. 18/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
07.07.2014.г. до 09:00 часова  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

http://www.imd.org.rs/
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приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
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. 
 
      4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

      5. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА 
 

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, и то 
дана 07.07.2014. године, у 11.00 часова у просторијама Института за задравствену 
заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“, улица Радоја Дакића 6-8, Нови Београд (у 
библиотеци Института), уз присуство овлашћених представника понуђача. 
 

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за Јавну 
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.  
 

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено 
печатом и потписано  од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
      6. 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.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Института за здравствену 
заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“, улица Радоја Дакића 6-8, Нови Београд,  са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку  за извођење грађевинских радова за III фазу радова 
на доградњи објекта Банке матичних ћелија хематопоезе, ЈН бр 18/2014 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
„Допуна понуде за јавну набавку за извођење грађевинских радова за III фазу радова на 
доградњи објекта Банке матичних ћелија хематопоезе, ЈН бр. 18/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Опозив понуде за јавну набавку за извођење грађевинских радова за III фазу радова на 
доградњи објекта Банке матичних ћелија хематопоезе, ЈН бр. 18/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”  
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку за извођење грађевинских радова за III фазу 
радова на доградњи објекта Банке матичних ћелија хематопоезе, ЈН бр 18/2014 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
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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 Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
8. 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 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 поглављу V 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.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
9. 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, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 
Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V 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. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Начин плаћања : аванс 100%, уз важеће банкарске гаранције правдање аванса и за добро 
извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности и полису осигурања. Окончана 
ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. 
 
10.2. Захтеви у погледу гарантног рока  
Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана 
примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за 
поједине врсте објеката односно радова (,,Службени гласник РС”, број 93/2011), другачије 
одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, 
који тече од дана извршене примопредаје радова Институту за здравствену заштиту мајке 
и детета Србије „Др Вукан Чупић“. 
 
10.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Рок  извођења радова је 60 радних дана од дана увођења у посао. 
Место извођења радова  – на адреси наручиоца Института за здравствену заштиту мајке и 
детета Србије „Др Вукан Чупић“, ул. Радоја Дакића 6-8, 11 070 Нови Београд. 
 
10.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде je 60 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. 
 
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачунато поред вредности рада,добара и услуга неопходних за извршење 
уговора и трошкови организације градилишта,осигурања и сви остали зависни трошкови 
извођача. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
 
12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија. 
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 
рада, запошљавање, борачка и социјална питања. 
 
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са  подизвођачима, односно група 
понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и 
писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то: 
 
1.Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 1.500.000,00 
динара, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити 
неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив – оригинал - у 
корист Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „ Др Вукан Чупић“. 

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим 
случејевима: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној 
набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не 
достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро извршење 
посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не 
достави полису осигурања.  

2.Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које морају 
бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то: 

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 100% аванса  у 
висини вредности понуде са роком важења до коначног извршења посла 

 
б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у 
износу од 10% од вредности понуде са роком важења најмање пет дана дуже од истека 
рока за коначно извршење посла, односно 15% од вредности по коначном обрачуну, у 
случају из члана 83. став 12. Закона о јавним набавкама 

 
в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у 
гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења пет дана дужим 
од уговореног гарантног рока. 
 
Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени  номинално 
или процентуално од вредности понуде, при чему узимати у обзир укупну вредност понуде 
изражену у динарима са ПДВ. 
 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију за 
повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла достави 
Наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора. Банкарска гаранција за 
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отклањање грешака у гарантном року предаје се наручиоцу  у тренутку примопредаје 
радова. 
 
3.Изјава о прибављању полисe осигурања за објекат у изградњи и полисe осигурања 
од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све 
време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу – Институту за здравствену заштиту 
мајке и детета Србије „ Др Вукан Чупић“ и потписивања записника о примопредаји радова. 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 дана од 
дана закључења уговора Наручиоцу  достави полису осигурања за објекат у изградњи и 
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих 
лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским 
прописима.  
 
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште или факсом на број 011/3108-
250 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 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 доставити 
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки .  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 18/2014. 
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.  
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. 
Понуђач може извршити посету локације која је предмет јавне набавке четвртком од 10:00 
часова до 12:00 часова, уз предходну најаву на е-маил: javne.nabavke@imd.org.rs 
 
16. 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 која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
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.  
 
17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 
додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна 
и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 
висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 13. Упутства понуђачима како да сачине 
понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 
извршење посла мора да се продужи. 
 
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 
19. 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  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова. У случају 
истог понуђеног рока завршетка радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
 
 
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у 
поглављу XXVII конкурсне документације). 
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21. 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. 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно,  или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
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. 
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  7 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева 
за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
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 
10 дана од дана пријема одлуке.  
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 понуда, 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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 
од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда 
на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, 
сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се 
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике 
Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 
динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако 
је та вредност већа од 80.000.000 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне 
набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању 
понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене 
вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
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.  
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IV СПЕЦИФИКАЦИЈА  

-ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI 
 

 

 

 Mesto: Novi Beograd     
  Obj.: Banka matiĉnih ćelija hematopoeze         

            

  
P R E D R A Ĉ U N   R A D O V A 

  
  

            

Šif. 
POZ. 

OPIS J.M. KOLIĈINA JED. CENA 
UKUPNO 

(cena x kol.) 

            

01-00 I./ ZEMLJANI RADOVI:         
            

01-01 Iskop zemljanog materijala u terenu III kategorije, 
ruĉno i mašinski sa odbacivanjem na daljinu za 
dalji nesmetan rad.         

            
  Obraĉun po m3 komplet izvedenog iskopa.         
           
  a) za arm. bet. "rampu"         
  - dubina iskopa oko h=70cm m3 3.80     
  

 
        

  b) za temelje nosaĉa cevovoda:         
  - dubina iskopa oko h=80cm m3 4.70     
  

 
        

  v) za temelj rezervoara teĉnog azota         
  - dubina iskopa oko h=110cm m3 12.70     
  

 
        

  g) za temelj "dizel " agregata:         
  - dubina iskopa oko h=110cm m3 6.80     
  

 
        

01-02 Nivelisanje, ravnanje i nabijanje postenjice, a po 
izvedenom iskopu za temelje i "rampu".         

            
  Obraĉun po m2 nivelisanje i nabijanje posteljice. m3 21.50     
            

01-03 Izrada tampona od šljunka u sloju debljine oko 
d=10cm i d=20cm ispod temelja, sa potrebnim 
nabijanjem.         

            
  Obraĉun po m3 komplet izvedenog tampona. m3 3.60     
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01-04 Nasipanje probranom zemljom iz iskopa oko 
temelja u slojevima od po 20-30cm zajedno sa 
potrebnim nabijanjem.         

            
  Obraĉun po m3 komplet izvedenog nasipanja 

zajedno sa potrebnim nabijanjem. m3 14.25     
            

01-05 Utovar u transportna sredstva i odvoz na deponiju 
preostale zemlje iz iskopa.         

            
  Obraĉun po m3 komplet izvedenog odvoza. m3 13.80     
            

01-06 Izrada nasipa od šljunka,unutar temelja "dizel " 
agregata, u sloju debljine oko d = 55 cm,zajedno 
sa potrebnim nabijanjem.          

            
  Obraĉun po m3 izvedenog nasipa zajedno sa 

potrebnim nabijanjem. m3 0.70     

            
  I. ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO: 

   
  

            

            
02-00 II./ BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI:         

  

 
        

02-01 Izrada sloja mršavog betona, debljine d=5cm 
ispod temelja u potrebnoj iviĉnoj oplati.         

            
  Obraĉun po m2 komplet izvedenog sloja mršavog 

betona zajedno sa potrebnom iviĉnom oplatom. m2 18.30     
            

02-02 Betoniranje arm. bet. "rampe" betonom MB30 u 
potrebnoj obiĉnoj i glatkoj oplati.         

            
  Obraĉun po m3 ugraĊenog betona zajedno sa 

potrebnom oplatom.         
            
  a) arm. bet. zidovi "rampe" debljine d=20cm         
  - uĉešće glatke oplate oko 10,0 m2/m3 betona m3 2.40     
            
  b) arm. bet. ploĉa na nasipu debljine d=15cm sa 

obradom gornje površine "metlarenjem" m3 2.50     
            

02-03 Betoniranje arm. bet. temelja nosaĉa cevovoda 
betonom MB30 u potrebnoj oplati.         

            
  Obraĉun po m3 ugraĊenog betona zajedno sa 

potrebnom oplatom.         
            
  a) donji deo temelja 75h75, visine h=30cm         
  - uĉešće obiĉne oplate oko 5,34 m2/m3 betona. m3 0.51     
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  b) gornji deo temelja 35h35, visine h=70cm sa 
ugradnjom ankera 4 M16 pre betoniranja.          

  - uĉešće oplate oko 11,43 m2/m3 betona m3 0.26     
            

02-04 Betoniranje arm. bet. temelja rezervoara teĉnog 
azota betonom MB30 u potrbnoj obiĉnoj i glatkoj 
oplati.         

            
  Obraĉun po m3 ugraĊenog betona zajedno sa 

potrebnom oplatom         
            
  a) donji deo temelja 260h260, visine h=40cm         
  - uĉešće obiĉne oplate oko 1,54 m2/m3 betona. m3 2.71     
            
  b) gornji deo temelja visine h=80cm         
  Uĉešće glatke oplate oko 2,02 m2/m3 betona. m3 2.70     
            

02-05 Betoniranje arm. bet. ploĉe na nasipu debljine d = 
15cm. Betonom MB30 u potrebnoj iviĉnoj oplati. 
Ploĉa prati pad iviĉnjaka.         

            
  Obraĉun po m2 betonirane ploĉe zajedno sa 

iviĉnom oplatom. m2 19.00     
            
            
            
            
            

02-06 Betoniranje arm. bet. temelja "dizel" agregata 
betonom MB30 u potrebnoj obiĉnoj oplati.         

            
  Obraĉun po m3 ugraĊenog betona, zajedno sa 

potrebnom oplatom.         
            
  a) donja ploĉa debljine d=25cm         
  - uĉešće iviĉne oplate oko 3,15 m2/m3 betona m3 0.75     
            
  b) zidovi debljine d=25cm         
  - uĉešće oplate oko 8,00 m2/m3 betona m3 1.05     
            

02-07 Betoniranje završne ploĉe temelja "dizel" 
agregata preko nasipa od šljunka debljine 
d=10cm nearmiranim betonom marke MB20 sa 
obradom gornje površine "perdašenjem". 

        
            
  Obraĉun po m2 komplet betonirane ploĉe m2 1.30     
            

            
  II. BETONSKI I ARM. BET. RADOVI - UKUPNO: 
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03-00 III./ ARMIRAĈKI RADOVI:         
            

03-01 Nabavka, transport, ĉišćenje, ispravljanje, 
seĉenje, savijanje i montaţa armaturnog gvoţĊa 
u arm. betonoske elemente temelja uz 
obezbeĊivanje potrebnih zaštitnih slojeva betona 
odgovarajućim distancerima. 

        
            
  Armiranje izvesti u svemu prema detaljima iz 

projekta.         
            
  Obraĉun po kg komplet ugraĊene armature.         
     

 
    

  GA 240/360 kg 26.00     
  RA 400/500 kg 1,018.00     
  RA 500/560 kg 45.00     
  

 
        

            
  III. ARMIRAĈKI RADOVI - UKUPNO: 

   
  

            

      

 

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

    

 

 

    

 

 

    01-00 I. ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO: 

 

 

  

 

 

    02-00 II. BETONSKI I ARM. BET. RADOVI - UKUPNO: 

    

 

 

    03-00 III. ARMIRAĈKI RADOVI - UKUPNO: 

               

   

    

 

UKUPNO: 

                

  
PUTARSKI  RADOVI  

 
   

 

  

Br. Opis pozicije 
Jedinica 

mere Koliĉina 

 Cena u RSD  

Jediniĉna Ukupna 

            
I PREDHODNI RADOVI         
            
1 Obeleţavanje saobraćajnih površina         
  Obraĉun po m

2
 obeleţenih saobraćajnih površina m

2
 341.20     
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2 Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije         
  Pozicija obuhvata rušenje postojeće kolovozne 

konstrukcije sa betonskim zastorom (ploĉom 
predpostavljene debljine 18cm i tamponskim slojem 
predpostavljene debljine do 30cm) sa utovarom I 
transportom porušenog materijala na deponiju 
do10km         

  Obraĉun po m
3
 porušenog I transportovanog 

materijala m
3
 109.00     

            
3 Rušenje postojećih betonskih iviĉnjaka         
  Pozicija obuhvata rušenje postojećih betonskih 

iviĉnjaka, sa utovarom I transportom porušenog 
materijala na deponiju, na udaljenost do 10km         

  Obraĉun po m
1
 porušenog I transportovanog 

materijala. m
1
 46.00     

            
4 Rušenje postojećeg betonskog temelja rezervoara 

teĉnog azota (koji se uklanja)         
  Pozicija obuhvata rušenje, utovar i transport 

porušenog materijala , na udaljenost do 10 km         
  Obraĉun po kom porušenog temelja kom 1.00     
            
5 UsklaĊivanje visine postojećeg šahta         
  Pozicijom su obuhvaćeni kompletan materijal i svi 

radovi potrebni za usklaĊivanje visine postojećeg 
šahta sa niveletom projektovane saobraćajnice ( 
demontaţa postojećeg poklopca sa ramom, rušenje 
gornjeg dela šahta, izrada nove završne ploĉe i 
prstena i montaţa demontiranog poklopca sa 

ramom. 
        

  Obraĉun po kompletno završenoj poziciji kom 1.00     
            
6 Seĉenje drveća preĉnika Ø30 - 50cm na delu 

saobraćajnih površina         
  Pozicija obuhvata seĉenje stabla i vaĊenje panjeva 

sa njihovim utovarom i transportom na udaljenost do 
10km         

  obraĉun po komadu poseĉenog drveta kom 8.00     
            
            

            

  PREDHODNI RADOVI                       ukupno DIN:   
      

            

            
II ZEMLJANI RADOVI         
            
1 Mašinsko skidanje humusa          
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Pozicija obuhvata masinsko skidanje humusa u sloju 
d=30cm sa njegovim guranjem, odlaganjem na 
deponiju u krugu kompleksa (zbog moguće kasnije 
ugradnje kod humuziranja slobodnih povrsina). 

        
  Obraĉun po m

3
 skinutog humusnog sloja m

3
 46.00     

            
2 Mašinski iskop zemlje III  kategorije.           
  Pozicija obuhvata mašinski iskop zemlje III kategorije 

u širokom otkopu. Radove izvesti prema popreĉnim 
profilima datim u projektu, u svemu prema tehnickim 
uslovima.  

        
  Obraĉun po m

3
 iskopane zemlje m

3
 83.00     

            

3 Obrada posteljice ispod kolovozne konstrukcije         
  Pozicija obuhvata finalnu obradu kontaktnog sloja 

izmedju samoniklog terena i kolovozne konstrukcije 
putem mašinskog sabijanja i finog planiranja 
odgovarajućom mehanizacijom. Radove izvesti 
prema poprecnim profilima iz projekta, a u skladu sa 
T.uslovima. Minimalna zbijenost po standardnom 
Proktorovom postupku je 100 %, a Modul stišljivosti 
min Ms=30MPa. 

  

      
  Obraĉun po m

2
 obradjene posteljice m

2
 375.50     

            
4 Obrada posteljice ispod pešaĉke staze         
  Pozicija obuhvata finalnu obradu kontaktnog sloja 

izmeĊu konstrukcije pešaĉke staze i samoniklog 
terena putem dopunskog sabijanja i finog planiranja 
odgovarajućom mehanizacijom. 

        
  Obraĉun po m

2
 obradjene posteljice m

2
 34.50     

            

5 Izrada bankina         
  Pozicija obuhvata izradu bankina od zemlje III 

kategorije, iz iskopa sa potrebnim zbijanjem.  
  

      
  Obraĉun po m

3  
uraĊenih bankina m

3
 38.00     

            

6 Humuziranje slobodnih površina         
  Pozicija obuhvata humuziranje (iz deponije) u sloju 

debljine d=20cm , u svemu prema popreĉnim 
profilima i T. uslovima.  

  

      
  Obraĉun po m

2 
humuziranih površina. m

2
 152.20     

            
7 Utovar i transport viška zemljanog materijala na 

deponiju udaljenosti do 10km 
  

      
  Pozicija obuhvata utovar i transport zemljanog 

materijala na udaljenost do 10km. 
  

      
  Obraĉun po m

3  
transportovanog

 
materijala        m

3
 60.00     
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  ZEMLJANI RADOVI                          ukupno DIN:         
            

III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA         
            
1 Izrada tamponskog sloja kolovoza ispod 

saobraćajniih površina od šljunkovito peskovitog 
materijala debljine sloja d=25cm  

    

    

  

Pozicija obuhvata nabavku, utovar, transport i 
ugradjivanje sa potrebnim zbijanjem šljunkovito-
peskovitog materijala.. Radove izvesti prema detalju, 
popreĉnim profilima iz projekta, a u skladu sa 
T.uslovima. Zahtevani modul stišljivosti je min 
MS=50MPa 

    

    
  Obraĉun po m

3
 izvedenog tamponskog sloja. m

3
 101.50     

            
2 Izrada nosećeg sloja od drobljenog kamenog 

materijala 0/-31.5mm debljine sloja d=10cm         
  

Pozicija obuhvata nabavku, utovar, transport i 
ugradjivanje tucanika krupnoće 0/31.5mm. Radove 
izvesti prema detalju, popreĉnim profilima iz projekta, 
Zahtevani modul stišljivosti je min Ms=70MPa 

        
  Obraĉun po m3 izvedenog tamponskog sloja. m

3
 34.20     

            
3 Izrada armirano betonske ploĉe  MB40  debljine  

d=16cm sa armaturom Q188 u dve zone 
    

    
  

Pozicija obuhvata celokupnu nabavku materijala, 
transport i ugraĊivanje betonske mase, na pvc foliji, 
sa ugradnjom „tremix“ spojnica na razmaku od 2,52m 
i 3,15m  i seĉenim spojnicama prema situacionom 
planu i karakteristiĉnim profilima i detaljima 

    

    
  Obraĉun po m

2
 izvedenog sloja. m

2
 341.20     

            
4 Izrada podloge za pešaĉkiu stazu od šljunkovito 

peskovitog materijala  d = 15 cm         
  Pozicija obuhvata nabavku materijala, transport i 

ugraĊivanje sa potrebnim nabijanjem         
  Obraĉun po m

3
 izvedenog sloja m

3
 5.20     

            

5 Izrada trotoara, od betona MB20, d =10cm .         

  

Pozicija obuhvata nabavku materijala, transport i 
ugradjivanje. Na svakih 2 m uraditi spojnice i zaliti 
masom za zalivanje, površine fino obraditi.   Radove 
izvesti u svemu prema detalju, popreĉnom profilu iz 
projekta, a u skladu sa  T.uslovima.   

  

    

  Plaća se po m
2
 izraĊenog trotoara.   m

2
 34.20     
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6 Ugradnja asfaltnog sloja AB 4 debljine d= 2cm, na 
pešaĉkim stazama   

  
    

  

Pozicija obuhvata nabavku, izradu asfaltne mase sa 
transportom i njenim ugradjivanjem.Radove izvesti 
prema detalju, popreĉnim profilima vaţećim 
propisima, standardima   

  

    

  Obraĉun po m
2
 izvedenog sloja m

2
 34.20     

            
7 Izrada šljunĉanog platoa uz objekat br.2), debljina 

sloja d= 20cm   
  

    

  

Pozicija obuhvata  nabavku materijala, transport i 
ugradjivanje – razastiranje sa planiranjem šljunkovito 
peskovitog materijala, u sloju debljine d= 20cm. 

  

  

    

  Obraĉun po m
3
 ugraĊenog materijala. m

3
 15.00     

            

            
            
8 Oiviĉenje kolovoznih površina sivim betonskim 

iviĉnjacima 18/24cm 
    

    

  
Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju bet. iviĉnjaka 
na betonskoj podlozi MB15 sa fugovanjem spojnica 

    
    

  Obraĉun po m
1
 ugradjenih iviĉnjaka. m¹ 76.00     

            
9 Oiviĉenje pešaĉke staze baštenskim iviĉnjacima 

10/20cm 
    

    

  
Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju bet. iviĉnjaka 
na betonskoj podlozi MB15 sa fugovanjem spojnica 

    
    

  Obraĉun po m
1
 ugradjenih iviĉnjaka. m¹ 33.00     

            

10 Nabavka i ugradnja segmentne betonske rigole         

  
Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju segmentne 
rigole 40/40/12 cm na betonskoj podlozi MB15 sa 
fugovanjem spojnica 

    

    

  Obraĉun po m
1
 ugradjene rigole m¹ 21.00     

            

11 Kišni slivnik          

  

Nabavka, transport i montaţa kišnog slivnika na kraju 
rigole novoformiranog platoa, a prema grafiĉkoj 
dokumentaciji datoj u projektu, uz saglasnost 
nadzornog organa. Slivnik tip III Ø450/150mm sa 
taloţnikom i rešetkom.U cenu ulaze pvc cev za 
povezivanje slivnika do najbliţeg šahta kišne 
kanalizacije.   

  

    
  

Obraĉun po komadu. 
kom 1.0 

 
  

            
  

KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA         ukupno DIN:     
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IV OGRADA KOMPLEKSA         
            
1 Obeleţavanje ograde         
  Obraĉun po m

1
 obeleţene ograde m¹ 68.00     

            
2 Rušenje postojće pešaĉke kapije         
  Pozicija obuhvata uklanjanje postojeće metalne 

pešaĉke kapije i temelje stubova, sa utovarom i 
transportom porušenog materijala na deponiju, 
udaljenosrt do 10km 

  

  

    
  Obraĉun po kom porušene kapije kom 1.00     

            

3 Ruĉni iskop zemlje za temelje ograda          

  

Pozicija obuhvata ruĉni iskop zemlje za temelje 
metalnih ograda, sa njenim utovarom i transportom  
na deponiju, udaljenost do 10 km. Dimenzije temelja 
su 40x40x60 cm i 50x50x80 cm. Radove izvesti 
prema situaciji i detalju iz projekta   

  

    

  Obraĉun po m³ iskopane zemlje m³ 7.00     

            
4 Izrada temelja od nabijenog betona MB20         
  

Pozicija obuhvata  nabavku , transport i ugradjivanje 
materijala za izradu betonskih temelja metalnih 
ograda ii pešaĉkih kapija. Radove izvesti prema 
situaciji i detalju iz projekta   

  

    
  Obraĉun po m³ iugraĊenog betona m³ 7.00     
            
5 Nabavka, izrada i ugradnja metalne ograde visine 

1,5m od ĉeliĉnih stubova n76mm, ĉeliĉnih ramova 
n30mm, s=2,5mm i ţiĉane ispune   

  

    
  Pozicija obuhvata nabavku materijala, izradu, 

ugradnju,  i farbanje metalne ograde prema detalju iz 
projekta. Farbanjem je obuhvaćeno ĉišćenje 
elemenata, premaz antikorozivnim sredstvima, 
premaz zaštitnom bojom i masnom bojom u dva 
sloja.   

  

  

    

  Obraĉum po 1m komplet izvedene metalne ograde m1 24.00 
 

  
        

 
  

6 Nabavka, izrada i ugradnja metalne ograde visine 
2,0m od ĉeliĉnih stubova n76mm, ĉeliĉnih ramova n 

30mm, s=2,5mm i ţiĉane ispune 
    

 
  

  Pozicija obuhvata nabavku materijala, izradu, 
ugradnju,  i farbanje metalne ograde prema detalju iz 
projekta. Farbanjem je obuhvaćeno ĉišćenje 
elemenata, premaz antikorozivnim sredstvima, 
premaz zaštitnom bojom i masnom bojom u dva 
sloja.   

    

 
  

  Obraĉum po 1m komplet izvedene metalne ograde m1 22.00 
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7 Nabavka, izrada i ugradnja metalne ograde visine 
2,5m od ĉeliĉnih stubova n76mm, ĉeliĉnih ramova n 

30mm, s=2,5mm i ţiĉane ispune     
 

  
  Pozicija obuhvata nabavku materijala, izradu, 

ugradnju,  i farbanje metalne ograde prema detalju iz 
projekta. Farbanjem je obuhvaćeno ĉišćenje 
elemenata, premaz antikorozivnim sredstvima, 
premaz zaštitnom bojom i masnom bojom u dva 
sloja.   

    
 

  
  Obraĉum po 1m komplet izvedene metalne ograde m1 14.63 

 
  

        
 

  
8 Nabavka, izrada i ugradnja metalne pešaĉke kapije 

visine 1,5m od ĉeliĉnih ramova 0 profila 50mm, 
s=3mm, ţiĉane ispune, i dela od pocinkovanog lima  

    
 

  
  Pozicija obuhvata nabavku materijala, izradu, 

ugradnju,  i farbanje pešaĉke kapije prema detalju iz 
projekta. Farbanjem je obuhvaćeno ĉišćenje 
elemenata, premaz antikorozivnim sredstvima, 
premaz zaštitnom bojom i masnom bojom u dva 
sloja.   

    
 

  
  Obraĉum po komadu komplet izvedene kapije kom 1.00     
            
9 Nabavka, izrada i ugradnja dvokrilne metalne kapije 

visine 2,0m (širina krila je 1,0m) od ĉeliĉnih ramova n 

30mm, s=2,5mm i ţiĉane ispune,          
  Pozicija obuhvata nabavku materijala, izradu, 

ugradnju,  i farbanje kapije prema detalju iz projekta. 
Farbanjem je obuhvaćeno ĉišćenje elemenata, 
premaz antikorozivnim sredstvima, premaz zaštitnom 
bojom i masnom bojom u dva sloja.   

        
  Obraĉum po komadu komplet izvedene kapije kom 1.00     
            

10 Nabavka, izrada i ugradnja dvokrilne metalne kapije 
visine 2,5m (širina krila je 1,0m) od ĉeliĉnih ramova n 

30mm, s=2,5mm i ţiĉane ispune,          
  Pozicija obuhvata nabavku materijala, izradu, 

ugradnju,  i farbanje kapije prema detalju iz projekta. 
Farbanjem je obuhvaćeno ĉišćenje elemenata, 
premaz antikorozivnim sredstvima, premaz zaštitnom 
bojom i masnom bojom u dva sloja.   

        
  Obraĉum po komadu komplet izvedene kapije kom 1.00     
            

11 Nabavka, izrada i ugradnja jednokrilne metalne 
kapije visine 2,5m (širina krila je 1,0m) od ĉeliĉnih 
ramova n 30mm, s=2,5mm i ţiĉane ispune,          
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  Pozicija obuhvata nabavku materijala, izradu, 
ugradnju,  i farbanje kapije prema detalju iz projekta. 
Farbanjem je obuhvaćeno ĉišćenje elemenata, 
premaz antikorozivnim sredstvima, premaz zaštitnom 
bojom i masnom bojom u dva sloja.   

        
  Obraĉum po komadu komplet izvedene kapije kom 1.00     
            
  

OGRADA KOMPLEKSA                    ukupno DIN:     
    

  

    

 

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

    I PREDHODNI RADOVI 

    

 

 

    II ZEMLJANI RADOVI  

   

 

 

    III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 

    

 

 

    IV OGRADA KOMPLEKSA 

    

 

 

      UKUPNO:         
  
 
 

  

        

 
 
 
VODOINSTALATERSKI RADOVI 
 

Opis pozicije 
Jed. 
mer. 

Koliĉina 
Jediniĉna 
cenadin 

Ukupnodin 

A / VODOVOD (VODOVODNI PRIKLJUĈAK)         

          

I -  PRETHODNI  RADOVI         

          

Obeleţavanje trase         

Pre poĉetka radova, potrebno je obeleţiti trasu, sa svim 
njenim elementima (horizontalni i vertikalni prelomi trase, 
šahtovi,...).         

Obraĉun: po m'  obeleţene trase. m' 25.0     

Rušenje trotoara i kolovoza i vraćanje u prvobitno stanje 

        

Rušenje, a posle završetka svih radova ponovno vraćanje u 
prvobitno stanje postojećeg trotoara i kolovoza. 

        

Prosecanje kolovoza vršiti u širini rovova za polaganje cevi. 
Iskopani materijal odbaciti najmanje 1,0 m od ivice rova. 
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U cenu ulazi i utovar, transport i istovar kompletnog šuta na 
deponiju.                    

Plaća se po m
2
 raskopanog i ponovo izraĊenog trotoara i 

kolovoza. m
2
 18.0     

Identifikacija, iskop i vaĊenje postojećih cevi          

Identifikacija, iskop i vaĊenje postojećih cevi vodovodne 
mreţe i objekata na mreţi sa odvozom na mesto koje odredi 
nadzorni organ,na udaljenosti do 2 km, a potom i zatrpavanje 
rova zemljom iz iskopa na mestu gde će se nalaziti 
novoprojektovani objekat. 

        

Obraĉun: paušalno 

pauš 1.0     

UKUPNO PRETHODNI RADOVI: din       

          

II  -  ZEMLJANI  RADOVI         

          

Iskop rova         

Mašinski i ruĉni iskop u pripremljenoj podlozi za 
saobraćajnicu i zemlji III kategorije, sa planiranjem i 
nabijanjem dna rova, radi polaganja cevi. Radove dubine 
preko 1,5 m razupirati. U rastresitom i nestabilnom terenu 
radove treba razupirati ako je dubina manja od 1,5 m. 

        

U cenu je uraĉunato i eventualno crpljenje vode iz rovova. 

        

Iskopani zemljani materijal potreban za zatrpavanje 
deponovati sa jedne strane rova na udaljenosti od ivice rova  
kako bi se sa druge moglo nesmetano prići i pristupiti 
ugraĊivanju peska i montaţi cevi. 

        

Iskop izvršiti u svemu prema priloţenim crteţima, tehniĉkim 
propisima i uputstvima nadzornog organa. Obraĉun: po m

3
 

iskopa. 
        

Rov širine 0,8m m
3
 28.0     

Iskop za šaht         

Iskop u pripremljenoj podlozi za pod i u prirodno zbijenom tlu 
za izradu šahtova. Iskop se vrši  ruĉno u zavisnosti od dubine 
iskopa.Radove dubine preko 1,5 m razupirati. 

        

U rastresitom i nestabilnom terenu radove treba razupirati 
ako je dubina manja od 1,5 m. U cenu je uraĉunato i 
eventualno crpljenje vode iz rovova.         

Obraĉun: po m
3 
iskopa. m

3
 19.0     

Zatrpavanje dela rova oko cevi peskom         

Nabavka, transport, raznošenje peska duţ rova sa 
razastiranjem i planiranjem po dnu rova u sloju debljine 
d=10cm i nabijanjem do potrebne          

zbijenosti, zatim izvršiti ugraĊivanje peska u rovu oko i iznad 
cevi d= 30 cm podbijanjem i nabijanjem do potpune 
zbijenosti.         
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Cevi se polaţu na završenoj i dobro nabijenoj posteljici. 
Posteljica će biti nabijena do 95% zbijenosti po Proktoru. Po 
završenoj montaţi i ispitivanju cevovoda i odobrenoj od 
strane nadzornog organa pesak se rasporedi ĉitavom 
duţinom cevi 

        

u slojevima debljine 10-20 cm, tako da se sa strane cevi 
postigne zbijenost od 95% po Proktoru, a iznad temena cevi 
85-90%.         

Obraĉun: po m3 ugraĊenog materijala. m
3
 6.0     

 
 
Zatrpavanje rova šljunkom         

Nabavka, transport, raznošenje šljunka duţ rova sa 
razastiranjem i planiranjem  u slojevima debljine d=20-30 cm 
i nabijanjem do potpune zbijenosti, u delu gde cev prolazi 
ispod saobraćajnice. 

        

Obraĉun: po m
3
 ugraĊenog materijala. m

3
 22.0     

Odvoz viška zemlje         

Odvoz viška zemlje iz iskopa, preostale nakon zatrpavanja 
rova, na deponiju koju odredi nadzorni organ. 

        

U cenu je uraĉunat prevoz zemlje sa utovarom, transportom, 
istovarom i razastiranjem na deponiji koja je na udaljenosti do 
2 km.         

Obraĉun: po m
3 
samonikle zemlje. m

3
 47.0     

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: din       

          

III  -  BETONSKI  RADOVI         

          

Armirano betonski vodovodni šaht         

Nabavka materijala, transport, spravljanje,  ugraĊivanje i 
negovanje vodonepropusnog betona MB30 za izradu šahta, 
crteţ br. 03  u prilogu. Pri betoniranju ugraditi penjalice i u 
zidovima ostaviti otvore zaprolaz cevi. 

    

    

U cenu po jedinici mere uraĉunat je beton, betonsko gvoţĊe, 
oplata, tampon sloj šljunka d=10cm, fiksiranje poklopca na 
šahtu.     

    

Obraĉun po:         

- m
3
 betona m

3
 7.0     

- kg armature kg 1163.3     

Liveno-gvozdeni poklopci         

Nabavka, transport i montaţa liveno-gvozdenih poklopaca za 
revizione silaze koji se postavljaju na šahtovima. Poklopci su 
okrugli ĉistog otvora 600 mm. Montaţu i ugradnju poklopca 
izvesti prema detaljima u projektu i uputstvima nadzornog 
organa. Plaća se po komadu ugraĊenog poklopca. Poklopci 
korisne nosivosti: 
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Poklopac korisne nosivosti 50kN.         

Obraĉun po komadu montiranog poklopca. kom 1     

Liveno gvozdene penjalice         

Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenih penjalica 
DIN1212 u šahtove kanalizacije.     

    

Obraĉun po komadu. kom 7     

UKUPNO BETONSKI RADOVI: din       

          

 
 
 
IV  MONTERSKI RADOVI         

          

P.E. cevovod         

Nabavka, transport i ugraĊivanje vodovodnih polietilenskih 
cevi visoke gustine (PEHD)  za radni pritisak 10 bara. 

        

Pod montaţom cevi i fazonskih komada podrazumeva se: 
priprema svog potrebnog materijala za montaţu vodovodne 
instalacije, prenos elemenata do mesta ugraĊivanja, 

        

i spajanje cevi. Fazonski komadi koji se polaţu u zemlju su 
od istog materijala kao i cevi. Spajanje cevi vrši se 
zavarivanjem prema uputstvima proizvoĊaĉa. Radove izvesti 
u svemu prema: projektu i tehniĉkim propisima za ovu vrstu 
cevi, priloţenim crteţima i uputstvima nadzornog organa.  

        

Obraĉun: po m' ugraĊenih cevi i fazonskih komada.         

Ø 80mm (90x5,4) m' 25.0     

Zaštitna PVC  cev          

Nabavka, transport i montaţa ĉvrstih PVC  cevi, min krutosti 
SN4, za osiguranje vodovodnih cevi ispod saobraćajnice. 

        

Obraĉun po m' montirane cevi.         

Ø 160 m' 19.0     

Vodomeri         

Nabavka, transport i ugraĊivanje vodomera.Pre ugraĊivanja 
vodomera mora biti ispitan i baţdaren od strane nadleţnog 
organa.Vodomer se ugraĊuje u vodomerno okno.Uz vodomer 
se postavljaju i dva ravna propusna ventila od kojih je jedan 
saispusnom slavinom, hvataĉ neĉistoća, uzvodni i nizvodni 
usmerivaĉ mlaza kao i ostali potrebni materijal i pribor 
potreban za kompletanu montaţu. 

 
      

Obraĉunava se i plaća po komadu.         

Vodomer Ø50 kom 1     

Vodomer Ø30 kom 1     

Liveno-gvozdeni fazon. komadi (NP 10 bar)         
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Nabavka, transport i montaţa liveno-gvozdenih fazonskih 
komada. Montaţu fazonskih komada vršiti prema šemi 
ĉvorova, specifikaciji datoj u projektu i uputstvu nadzornog 
organa.   

        

Obraĉun po kilogramu montiranih fazonskih komada. 

kg 141.9     

Tuljak sa slobodnom prirubnicom         

Nabavka, transport i montaţa tuljka za PE cevi NP10 bara, a 
u svemu prema detaljima u projektu i uputstvu nadzornog 
organa.         

Obraĉun po ugraĊenom komplet tuljku.         

 Ø 80 kom 2     

UKUPNO MONTERSKI RADOVI: din       

          

V  OSTALI RADOVI         

          

Izrada prikljuĉaka na postojećoj mreţi         

Izvršiti spajanje novoprojektovane sanitarne mreţe na 
postojeću na mestima predviĊenim projektom.         

U cenu su uraĉunati fazonski komadi, zatvaraĉ sa 
ugradbenom garniturom, rad i sav ostali materijal potreban za 
ovu vrstu radova.Obraĉun po komadu uraĊenog spoja. kom 1     

Ispitivanje cevovoda         

Ispitivanje vodovodne mreţe na probni pritisak 1,5 veći od 
radnog. Po završetku montaţe  vodovodnu mreţu propisno 
fiksirati i sva         

izlivna mesta zatvoriti ĉepovima. Pri punjenju mreţe vodom 
paţljivo ispustiti vazduh na najvišem mestu.          

Mreţa mora stajati pod pritiskom najmanje 4 sata. Ako 
pritisak padne više od 0.1 atm. mreţa se ne moţe smatrati 
ispravnom.         

Neispravni delovi mreţe ili fitinga moraju se zameniti novim. 
O izvršenoj probi na pritisak mora se saĉiniti zapisnik koji 
potpisuje nadzorni organ.          

Obraĉun:  po m'  vodovodne mreţe m' 25.0     

Ispiranje i dezinfekcija mreţe         

Ispiranje i dezinfekcija mreţe, uzimanje uzoraka vode kao i 
pribavljanje atesta o ispitivanju iste od strane nadleţnih 
organa vrše se nakon obavljenog ispitivanja na probni 
pritisak.  

        

Plaća se po m' m' 25.0     

Geodetsko snimanje         

Pre zatrpavanja rova izvršiti snimanje izvedenog stanja i 
unošenje u projektnu dokumentaciju radi izrade “projekta 
izvedenog objekta”.         

Obraĉun: po m' kartirane mreţe. m' 25.0     

UKUPNO OSTALI RADOVI: din       

          

REKAPITULACIJA-VOD.PRIKLJUĈAK         



28 
 

          

PRETHODNI RADOVI din       

ZEMLJANI  RADOVI din       

BETONSKI  RADOVI din       

MONTERSKI RADOVI din       

OSTALI RADOVI         

UKUPNO VODOVOD         

(VODOVODNI PRIKLJUĈAK): din       

          

Opis pozicije 
Jed. 

 
mer. 

Koliĉina 
Jediniĉna 

cena 
din 

Ukupno 
din 

B / FEKALNA KANALIZACIJA-PRIKLJUĈAK         

          

I  -  PRETHODNI  RADOVI         

          

Obeleţavanje trase         

Pre poĉetka radova, potrebno je obeleţiti trasu, sa svim 
njenim elementima (horizontalni i vertikalni prelomi trase, 
šahtovi,...).         

Obraĉun: po m'  obeleţene trase. m' 5.0     

Ukidanje postojeće instalacije         

Identifikacija, iskop i vaĊenje postojećih cevi kanalizacione 
mreţe i objekata na mreţi sa odvozom na mesto na 
udaljenosti do 2 km, koje odredi nadzorni organ, a potom i 
zatrpavanje rova zemljom iz iskopa na mestu gde će se 
nalaziti novoprojektovani objekat. 

        

Obraĉun: paušalno 

pauš 1.0     

UKUPNO PRETHODNI RADOVI: din       

          

II  -  ZEMLJANI  RADOVI         

          

Iskop rova          

Ruĉni iskop u zemlji III kategorije, sa planiranjem i nabijanjem 
dna, radi polaganja cevi. Radove dubine preko 1,5 m 
razupirati. U rastresitom i nestabilnom terenu radove treba 
razupirati ako 

        

je dubina manja od 1,5 m. U cenu je uraĉunato i eventualno 
crpljenje vode iz rovova.         

iskopani zemljani materijal potreban za zatrpavanje 
deponovati sa jedne strane rova na udaljenosti od 1 m od 
ivice rova         

kako bi se sa druge moglo nesmetano prići i pristupiti 
ugraĊivanju peska i montaţi cevi.         

Iskop izvršiti u svemu prema priloţenim crteţima, tehniĉkim 
propisima i uputstvima nadzornog organa.  

        

Obraĉun: po m
3 
iskopa. m

3
 8.4     
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Zatrpavanje dela rova oko cevi peskom         

Nabavka, transport, raznošenje peska duţ rova sa 
razastiranjem i planiranjem po dnu rova u sloju debljine 
d=10cm i nabijanjem do potrebne          

zbijenosti, zatim izvršiti ugraĊivanje peska u rovu oko i iznad 
cevi d= 30 cm podbijanjem i nabijanjem do potpune 
zbijenosti.         

Obraĉun: po m
3
 ugraĊenog materijala. m

3
 2.4     

Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa         

Zatrpavanje se vrši zemljom iz iskopa, u slojevima od 20-
30cm, uz nabijanje i istovremeno vaĊenje podgrade, ukoliko 
je ima.         

Obraĉun: po m
3
 ugraĊenog materijala. m

3
 6.0     

Odvoz viška zemlje         

Odvoz viška zemlje iz iskopa, preostale nakon zatrpavanja 
rova, na deponiju koju odredi nadzorni organ. 

        

U cenu je uraĉunat prevoz zemlje sa utovarom, transportom, 
istovarom i razastiranjem na deponiji koja je na udaljenosti do 
2 km.         

Obraĉun: po m
3 
samonikle zemlje. m

3
 2.4     

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: din       

          

IV  MONTERSKI RADOVI         

          

Plastiĉne PVC kanalizacione cevi         

Nabavka, transport i montaţa kanalizacionih cevi i fazonskih 
komada od tvrdog PVC-a.         

Po zavrsetku montaze mreze svi otvori-prikljuĉci moraju biti 
zatvoreni (zaptiveni) odgovarajucim poklopcima do pustanja 
instalacije u rad. 
Zaptivanje naglavaka vrsi se sa zaptivnim dihtungom-
prstenom, prema preporuci proizvoĊaĉa. 

        

Revizioni komadi moraju biti pravilno dihtovani sa 
odgovarajucim poklopcima i gumenim dihtunzima. 
Po zavrsetku montaze mreze izvrsiti ispitivanje na 
vodonepropustljivost. 

        

Obraĉun po m’ stvarno ugraĊenih cevi.         

Ø 200 mm  m
’ 
 5.0     

Veza na postojeće reviziono okno         

Pozicija obuhvata razbijanje zida postojećeg okna na datoj 
dubini, montiranje odgovarajućeg veznog komada, zalivanje 
istog betonom kako na delu zida okna, tako i na delu 
neposredno ispred okna. 

        

Unutrašnju površinu zida postojećeg okna na delu proboja 
paţljivo obraditi i omalterisati.         
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Po završenim radovima proveriti da li u postojećim 
kanalizacionim cevima ima otpadnih materijala od rušenja i 
po potrebi cevi oĉistiti od istog. 
U cenu je ulazi sav utrošak materijala i radne snage. 

        

Obraĉunava se po komadu izvršene veze kom 1     

UKUPNO MONTERSKI RADOVI: din       

  
 
 
         

V  OSTALI RADOVI         

          

Ispitivanje cevovoda         

Ispitivanje izvedene kanalizacije na vododrţljivost prema 
vaţećim propisima.         

Plaća se po m
,
 ispitane kanalizacije. m' 5.0     

Geodetsko snimanje         

Pre zatrpavanja rova izvršiti snimanje izvedenog stanja i 
unošenje u projektnu dokumentaciju radi izrade “projekta 
izvedenog objekta”.         

Obraĉun: po m' kartirane mreţe. m' 5.0     

UKUPNO OSTALI RADOVI: din       

          

          

          

REKAPITULACIJA – FEKALNA KANALIZACIJA         

          

PRETHODNI  RADOVI din       

ZEMLJANI  RADOVI din       

MONTERSKI RADOVI din       

OSTALI RADOVI din       

UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA-PRIKLJUĈAK: din       

          

          

          

Opis pozicije 
Jed. 

 
meр. 

Koliĉina 
Jediniĉna 

cena 
din 

Ukupno 
din 

C / KIŠNA KANALIZACIJA-PRIKLJUĈAK         

          

I  -  PRETHODNI  RADOVI         

          

Obeleţavanje trase         

Pre poĉetka radova, potrebno je obeleţiti trasu, sa svim 
njenim elementima (horizontalni i vertikalni prelomi trase, 
šahtovi,...).         

Obraĉun: po m'  obeleţene trase. m' 5.0     

Ukidanje postojeće instalacije         
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Identifikacija, iskop i vaĊenje postojećih cevi kanalizacione 
mreţe i objekata na mreţi sa odvozom na mesto na 
udaljenosti do 2 km, koje odredi nadzorni organ, a potom i 
zatrpavanje rova zemljom iz iskopa na mestu gde će se 
nalaziti novoprojektovani objekat. 

        

Obraĉun: paušalno 

pauš 1.0     

UKUPNO PRETHODNI RADOVI: din       

          

II  -  ZEMLJANI  RADOVI         

          

Iskop rova          

Ruĉni iskop u zemlji III kategorije, sa planiranjem i nabijanjem 
dna, radi polaganja cevi. Radove dubine preko 1,5 m 
razupirati. U rastresitom i nestabilnom terenu radove treba 
razupirati ako 

        

je dubina manja od 1,5 m. U cenu je uraĉunato i eventualno 
crpljenje vode iz rovova.         

iskopani zemljani materijal potreban za zatrpavanje 
deponovati sa jedne strane rova na udaljenosti od 1 m od 
ivice rova         

kako bi se sa druge moglo nesmetano prići i pristupiti 
ugraĊivanju peska i montaţi cevi.         

Iskop izvršiti u svemu prema priloţenim crteţima, tehniĉkim 
propisima i uputstvima nadzornog organa.  

        

Obraĉun: po m
3 
iskopa. m

3
 9.0     

Zatrpavanje dela rova oko cevi peskom         

Nabavka, transport, raznošenje peska duţ rova sa 
razastiranjem i planiranjem po dnu rova u sloju debljine 
d=10cm i nabijanjem do potrebne          

zbijenosti, zatim izvršiti ugraĊivanje peska u rovu oko i iznad 
cevi d= 30 cm podbijanjem i nabijanjem do potpune 
zbijenosti.         

Obraĉun: po m
3
 ugraĊenog materijala. m

3
 2.8     

Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa         

Zatrpavanje se vrši zemljom iz iskopa, u slojevima od 20-
30cm, uz nabijanje i istovremeno vaĊenje podgrade, ukoliko 
je ima.         

Obraĉun: po m
3
 ugraĊenog materijala. m

3
 6.2     

Odvoz viška zemlje         

Odvoz viška zemlje iz iskopa, preostale nakon zatrpavanja 
rova, na deponiju koju odredi nadzorni organ. 

        

U cenu je uraĉunat prevoz zemlje sa utovarom, transportom, 
istovarom i razastiranjem na deponiji koja je na udaljenosti do 
2 km.         

Obraĉun: po m
3 
samonikle zemlje. m

3
 2.8     

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: din       
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III  -  BETONSKI  RADOVI 

  

  

  

  

          

Prikljuĉni šaht na gradski kolektor kišne kanalizacije AB 
Ø800          

Nabavka materijala, transport, spravljanje,  ugraĊivanje i 
negovanje vodonepropusnog betona MB30 za izradu šahta, 
crteţ br. 09   u prilogu. Pri betoniranju ugraditi penjalice i u 
zidovima ostaviti otvore za prolaz cevi. 

        

U cenu po jedinici mere uraĉunat je beton, betonsko gvoţĊe, 
oplata, tampon sloj šljunka d=10cm, fiksiranje poklopca na 
šahtu.         

Cenom je obuhvaćena: oplata, armatura i nabavka i 
montaţa poklopca (150kn) i lg. penjalica. 

        

Obraĉun po:         

- m
3
 betona m

3
 2.7     

- kg armature kg 545.0     

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: din       

          

IV  MONTERSKI RADOVI         

          

Plastiĉne PVC kanalizacione cevi         

Nabavka, transport i montaţa kanalizacionih cevi i fazonskih 
komada od tvrdog PVC-a.         

Po zavrsetku montaze mreze svi otvori-prikljuĉci moraju biti 
zatvoreni (zaptiveni) odgovarajucim poklopcima do pustanja 
instalacije u rad. 
Zaptivanje naglavaka vrsi se sa zaptivnim dihtungom-
prstenom, prema preporuci proizvoĊaĉa. 

        

Revizioni komadi moraju biti pravilno dihtovani sa 
odgovarajucim poklopcima i gumenim dihtunzima. 
Po zavrsetku montaze mreze izvrsiti ispitivanje na 
vodonepropustljivost. 

        

Obraĉun po m’ stvarno ugraĊenih cevi.         

Ø 250 mm  m
’ 
 5.0     

Veza na postojeće reviziono okno         

Pozicija obuhvata razbijanje zida postojećeg okna na datoj 
dubini, montiranje odgovarajućeg veznog komada, zalivanje 
istog betonom kako na delu zida okna, tako i na delu 
neposredno ispred okna. 
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Unutrašnju površinu zida postojećeg okna na delu proboja 
paţljivo obraditi i omalterisati.         

Po završenim radovima proveriti da li u postojećim 
kanalizacionim cevima ima otpadnih materijala od rušenja i 
po potrebi cevi oĉistiti od istog. 
U cenu je ulazi sav utrošak materijala i radne snage. 

        

Obraĉunava se po komadu izvršene veze kom 1     

UKUPNO MONTERSKI RADOVI: din       

          

V  OSTALI RADOVI         

          

Ispitivanje cevovoda         

Ispitivanje izvedene kanalizacije na vododrţljivost prema 
vaţećim propisima.         

Plaća se po m
,
 ispitane kanalizacije. m' 5.0     

Geodetsko snimanje         

Pre zatrpavanja rova izvršiti snimanje izvedenog stanja i 
unošenje u projektnu dokumentaciju radi izrade “projekta 
izvedenog objekta”.         

Obraĉun: po m' kartirane mreţe. m' 5.0     

UKUPNO OSTALI RADOVI: din       

          

          

          

REKAPITULACIJA – FEKALNA KANALIZACIJA         

          

PRETHODNI  RADOVI din       

ZEMLJANI  RADOVI din       

BETONSKI  RADOVI din       

MONTERSKI RADOVI din       

OSTALI RADOVI din       

UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA: din       

          

          

          

          

Opis pozicije 
Jed. 

 
mer. 

Koliĉina 
Jediniĉna 

cena 
din 

Ukupno 
din 

D / SANITARNI  UREĐAJI          

          

WC  šolja         

Nabavka i montaţa komplet WC-šolje “A” klase od sanitarne 
keramike domaće proizvodnje. Uz WC šolju se daje i montira: 
niskomontaţni nazidni vodokotlić sa komplet armaturom, EK 
ventilom, klozetskim potezaĉem,         
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klozetska daska od plastiĉne mase, dispenzer toalet papira u 
antivandal izradi, ĉetka za WC i korpa za otpatke. WC šolju 
fiksirati za pod mesinganim zavrtnjima preko odgovarajućih 
tiplova.         

Obraĉunava se i plaća po komadu sve komplet montirano.         

-sa vertikalnim odvodom kom 1     

-sa horizontalnim odvodom kom 2     

          

Zidni pisoar         

Nabavka i montaţa zidnog pisoara od sanitarne keramike.         

Uz pisoar se ugraĊuje: hromirani sifon DN 30 mm, pisoarski 
EK ventil  DN15 i prikljuĉne cevi.         

Obraĉun: po komadu komplet montirano. kom 1     

          

Umivaonik         

Izvršiti nabavku, transport i montaţu komplet umivaonika od 
fajansa, sa hromiranim sifonom DN30, hromiranom 
baterijom, ogledalom 60x40cm i etaţerom.          

Školjka mora biti snabdevena otvorima za odvod i preliv, 
hromiranim  lancem,  gumenim  ĉepom  za zatvaranje 
odvodnih otvora. Bateriju ugraditi specijalnim alatom 
obloţenim gumom da se ne oštete hromirane površine. 
IzvoĊaĉ je duţan da svaku bateriju sa oštećenom površinom 
zameni.         

U poziciju ulazi i sav spojni materijal, podmetaĉi, dihtunzi, 
tiplovi, šrafovi i dva ugaona ventila ø15 sa prikljuĉnim 
cevima. Obraĉun po komplet montiranom komadu.          

- Umivaonik dimenzija 50x40 stojeća baterija kom 6     

          

Tuš kada         

Nabavka i montaţa ĉeliĉnih belo emajliranih tuš kada sa 
odlivnim ventilom i ĉepom.         

U cenu je uraĉunata i zidna baterija za toplu i hladnu vodu 
DN 15 mm sa stabilnim tušem i izlivom, dva propusna ventila 
DN 15 sa kapom, dršaĉ sapuna i hromirana dvostruka kuka 
za kaĉenje peškira.         

Obraĉun: po komadu, komplet.         

- 825 x 825 mm kom 1     

          

Trokadero         

Nabavka i montaţa trokadera  od sanitarne keramike.     
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Uz trokadero se daje i montira i vodokotlić za ispiranje sa 
komplet armaturom, potezaĉem i EK ventilom DN15, 
niklovana rešetka, zidna baterija za toplu i hladnu vodu sa 
dugom lulom i dva propusna ventila DN15 sa hromiranom 
kapom.     

    

Obraĉunava se i plaća po komadu sve komplet  
montirano. kom 1     

 
 
 
 
          

Vindabona         

Izvršiti nabavku, transport i montaţu komplet vindabone, sa 
hromiranim sifonom, hromiranom salvinom sa holenderom 
DN15 i propusnim ventilom DN15 sa hromiranom kapom.          

Slavinu ugraditi specijalnim alatom obloţenim gumom da se 
ne oštete hromirane površine.         

IzvoĊaĉ je duţan da svaku slavinu sa oštećenom površinom 
zameni.         

U poziciju ulazi i sav spojni materijal, podmetaĉi, dihtunzi, 
tiplovi, šrafovi. Obraĉun po komplet montiranom komadu.  kom 1     

          

Sudopera         

Nabavka i montaţa sudopere sa sifonom za prikljuĉak na 
kanalizaciju i baterijom za toplu i hladnu vodu sa svim 
potrebnim pratećim spojnim elementima za vodovod i 
kanalizaciju.  

        

TakoĊe ugraditi po dva propusna ventila DN15 sa 
hromiranom kapom. Obraĉun: po komadu kompletno 
ugraĊene sudopere i zidna kuhinjske TH baterije. 

        

- Jednodelna kom 1     

- Dvodelna kom 1     

UKUPNO SANITARNI UREĐAJI: din       

          

          

          

REKAPITULACIJA         

HID.DEO         

          

          

SPOLJNE INSTALACIJE I SANITARNI UREĐAJI         

          

          

A /   VODOVOD (VODOVODNI PRIKLJUĈAK) din       

B /  FEKALNA KANALIZACIJA-PRIKLJUĈAK din       

C /  KIŠNA KANALIZACIJA-PRIKLJUĈAK din       



36 
 

D /  SANITARNI UREĐAJI  din       

UKUPNO: din       

          

 

 

MAŠINSKE   INSTALACIJE 
  

 
 

  

 

 

     

No Opis pozicija JM 
Koliĉi- 

na 

Jediniĉna  
cena Ukupna 

cena Ispo- 
ruka 

Monta- 
ţa 

A. Oprema           

1 Primarna cirkulaciona pumpa za cirkulaciju 
tople vode reţima 90/70°C od kotlarnice do 
objekta "BMĆ"  tipa IP-E 40/115-0,55/2 R1 
proizvod Wilo ili sl. sledećih karakteristika: 
DN40, G = 8,6 m³/h, H = 5 m, N = 0,55 kW, 3 
x 400 V, 50 Hz 

kom. 2       

2 Ultrazvuĉni meraĉ toplote firme DANFOSS ili 
sl. Komplet sa ultrazvuĉnim meraĉem 
protoka, raĉunskom jedinicom i davaĉem 
temperature koji su precizni i pri jako niskim 
delta T vrednostima.  Potrebna duţina pravog 
dela ulazne cevi (3 - 5 x DN). 

kom. 1       

B. Armatura           

1 Regulacioni ventili sa navojem, kosim 
vretenom (balansni ventili) sa mogućnošću 
merenja protoka NP 16 sledećih dimenzija:           

  DN 50 kom. 1       

2 Hvataĉi neĉistoće sa prirubnicama i 
kontraprirubnicama za nazivni pritisak NP 16 
DN 65 kom. 1       

3 Leptir ventili izraĊeni od livenog gvoţĊa sa 
prirubnicama i kontraprirubnicama za nazivni 
pritisak NP 16           

  DN 65 kom. 8       

4 Nepovratne klapne NP16 sa prirubnicama i 
kontraprirubnicama sledećih dimenzija: 
DN 65 kom. 2       

5 Sud za odzraĉivanje cevne mreţe izraĊeni od 
crnih cevi komplet sa slavinom DN15 
sledećih dimenzija: 
Ø 133x4.0 duţine 250 mm 

kom. 2       

6 Termometar sa zaštitnom ĉaurom, opsega 
merenja 0-150°C kom. 1       
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7 Ispusne slavine sledećih dimenzija:           

  DN 15 kom. 2       

C. Cevovod           

1 Crne bešavne cevi za toplu vodu 90/70°C, za 
izradu unutrašnje veze od spoljnjeg razvoda i 
objekta izraĊene po SRPS EN 10220 i SRPS 
C.B5.225, materijal S235 JRG2 (Ĉ0361) 
prema SRPS EN 10025, spajanje cevovoda 
izvesti zavarivanjem, a na mestima veze sa 
armaturom sa navojem ili prirubnicama. 
Dimenzije cevovoda su sledeće: 

          

  Ø 76,1 x 2,9 m 30       

2 Kolena, R=1.5D, lukovi 90°, zajedno sa 
elementima za spajanje i povezivanje, 
sledećih dimenzija i koliĉina:           

  DN 65 kom 10       

3 Predizolovane cevi koje se sastoje od ĉeliĉne 
bešavne cevi, izolacionog sloja od 
poliuretana i zaštitne cevi od polietilena 
visoke gustine (HDPE). Ĉeliĉna cev je od 
ĉelika  S235 JRG2 (Ĉ0361) kvaliteta prema 
SRPS C.B5.026, na radnoj temperaturi od 
150°. Cevi se isporuĉuju sa ugraĊenim 
ţicama za sistem dojave vlage. Cevi se 
isporuĉuju u duţini od 6m. 

          

  76.1x2.9 /preĉnik izolacije Ø 140 m 400       

4 Elektrode za varenje i drugi potrošni materijal 
potreban za spajanje i izradu cevovoda, 
lukova, reducir komada. paušal 1       

5 Predizolovano koleno, R=1.5 D, lukovi 90° , 
zajedno sa elementima za spajanje i 
povezivanje, sledećih dimenzija i koliĉina:           

  76.1x2.9 /preĉnik izolacije Ø 140 kom 16       

6 Prolaz kroz zid-zidne ulazne ĉaure od visoko 
otpornog gume, sledećih dimenzija i koliĉina:           

  76.1x2.9 /preĉnik izolacije Ø 140, spoljni 
preĉnik 180mm, δ=50mm kom 4       

7 Kompenzacioni jastuci za cev 76.1x2.9 
/preĉnik izolacije Ø 140, dimenzije L=1000 
mm, δ=40mm. m 48       

8 Završna kapa DN65  kom 4       

9 Ravna termoskupljajuća spojnica kom 46       

10 Materijal za izradu kliznih i fiksnih oslonaca, 
kao što su profili, obujmnice i sl. kg 100       
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D. Gradjevinski radovi na trasi spoljnjeg 
razvoda           

1 Geodetsko snimanje projektovane trase 
toplovoda radi utvrdjivanja poloţaja 
podzemnih instalacija i uskladjivanje svih 
radova u toku izvodjenja. 

m 200       

2 Seĉenje kolovoza i betonskih trotoara, 
rušenje iviĉnjaka itd.  m 12       

3 Radovi na iskopu rova za predizolovani 
toplovod (cevovod). Iskop rova širine 830mm, 
dubine 850mm i duţine cca 200m m3 145       

4 Postavljanje peska ispod i iznad cevovoda 
δmin=100mmm m3 17       

5 Nasipanje i nabijanje zemlje m3 83       

6 Betonski radovi kao što je izrada fiksnog 
oslonca V=2m3, staza, podova, šahtova 2 
kom. Dimenzija 800x800x1000mm m3 3       

7 Zidarski radovi kao što je zidanje šahtova (2 
kom) od opeke, cementa i maltera. Dimenzija 
800x800x1000mm m3 1       

E. Elektro radovi           

  Povezivanje primarne pumpe IP-E 40/115-
0,55/2 R1 u kotlarnici sa postojećim elektro 
ormarom. paušal 1       

  Ukupno pod E:           

F. Pripremno-završni radovi           

1 Nakon montaţe cevovoda, izvršiti ispiranje 
omekšanom vodom od mehaniĉkih neĉistoća 
unutrašnjih površina cevovoda. Pre nasipanja 
peska uraditi hladnu probu pod pritiskom, u 
trajanju 24h.                 
Plaća se paušalno. 

          

  SVE UKUPNO         

 
 

 

 

     

 

ELEKTRO   INSTALACIJE 
  

 

Uslovi za izvoĊenje telekomunikacionih mreţa i sistema na zgradi Banke matiĉnih 
ćelija 

 Ovde su navedeni uslovi koje treba da ispuni privredno društvo koje izvodi 
telekomunikacione mreţe i sisteme na zgradi Banke matiĉnih ćelija i uslovi koje treba 
da ispuni odgovorni izvoĊaĉ telekomunikacionih mreţa i sistema, zaposlen u tom 
privrednom društvu. 
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 Uslovi su propisani: 
      Zakonom o planiranju i izgradnji 
      Zakonom o zaštiti od poţara 
      Statutom Inţenjerske komore      

 Odlukom Inţenjerske komore o 
licencama      

 
 

     

 
Uslovi za privredno društvo (pravno 
lice):      

 

1.    Ovlašćenje za obavljanje poslova izvoĊenja posebnih sistema i mera zaštite od 
poţara – za izvoĊenje sistema dojave poţara – koju izdaje MUP 

 

       Uslovi za odgovornog izvoĊaĉa 
(fiziĉko lice): 

      1. Licenca za izvoĊenje telekomunikacionih mreţa i sistema (453) - koju izdaje 
Inţenjerska komora Srbije 

 2. Licenca za izradu projekata stabilnih sistema dojave poţara i izvoĊenje ovih sistema 
– koju izdaje MUP 
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OPŠTE NAPOMENE 
      

     Ovom specifikacijom predviĊa se isporuka sve opreme i materijala navedenih u pozicijama i 
sveg sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu, ugraĊivanje, ispitivanje i 
puštanje u rad, kao i dovoĊjenje u ispravno-prvobitno stanje svih mesta oštećenih na već 
izvedenim radovima. 
 
U cenu se uraĉunava cena sve navedene opreme i materijala u pozicijama i sav sitan 
nespecificirani materijal, transport i cena radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal i rad. 
Cena ukljuĉuje i izradu sve eventualno potrebne radioniĉke dokumentacije, ispitivanja i puštanje 
u ispravan rad svih postrojenja i instalacija navedenih u pozicijama, kao i izdavanje potrebnih 
atesta i sertifikata prema sledećoj strukturi jediniĉnih cena: 
 
a. Jediniĉna cena "isporuke" obuhvata cenu opreme i/ili materijala franko fabrika proizvodjaĉa ili 
mesto 
    kupovine, saglasno vaţećim/navedenim standardima a dodatno sadrţi i: 
 
    - Transport i osiguranje do gradilišta i na gradilištu; 
    - Specijalnu opremu i alat za pogon i odrţavanje, ukoliko takve ima, sa uputstvima za 
upotrebu; 
    - Pakovanje i zaštita/ĉuvanje postrojenja, opreme i/ili materijala na gradilištu; 
    - Prateću dokumentaciju opreme i/ili materijala (atesti, crteţi, spiskovi rezervnih i 
brzohabajućih delova, 
      spisak alata za odrţavanje, potrebni opisi, radioniĉka dokumentacija, uputstva za montaţu, 
rukovanje 
      i odrţavanje, itd.). 
 
b. Jediniĉna cena "montaţe" obuhvata sve ostalo što nije sadrţano u ceni "isporuka", odnosno 
sav rad 
    mehanizacije i radne snage, ukljuĉujući sve pripremno-završne radove, puštanje u pogon i 
dokazivanje 
    zahtevanih parametara, obuke korisnika, unošenje izmena u projektnu dokumentaciju i 
sliĉno. 

 

  

  

     

Br. Opis pozicije 
Jedinica 

mere 
Koliĉina 

 Cena u RSD  

Jediniĉne cene 
Ukupna 

Isporuke Montaţe 

1 INSTITUT ZA MAJKU I DETE           

1.1 SISTEM DOJAVE POŢARA           

1 Isporuka, montaţa, povezivanje programiranje i 
puštanje u rad, analogno adresabilne centrale 
odgovarajuće tipu Siemens SINTESO FS2060-AA, 
sa 2 adresibilne petlji, 24 relejna izlaza, modulom za 
umreţavanje sa drugim centralama i operativnim 
konzolama, sa izlazom za printer,  i neizbrisivom 
memorijom. Napajanje treba da obezbedi rad u 
trajanju 72 h u mirnom reţimu rada i 0,5 h u 
alarmnom reţimu rada. Centrala se povezuje sa 
drugim centralama preko magistrale, po 
FCnet/SAFEDLINK protokolu u skladu sa 
standardom EN54.  kom 1       

2 Isporuka, neophodnih atesta i sertifikata za 
isporuĉeni tip centrale dojave poţara i napojnu 
jedinicu. kompl 1       
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3 Isporuka i montaţa razvodnog telefonskog 
ormana,obojenog u crveno, predviĊenog za 
unutrašnju montaţu na zid, obojenog u crveno, 
opremljenog sa 20 rastavnih letvica (regleta) 10x2, 
poreĊanih u dve vertikale i 20 rednih stezaljki za 
energetski kabl VS 2.5, poreĊanih u dve vertikale sa 
vratima sa bravom, uvodnicama za kablove odozdo i 
odozgo i sa prstenovima za ranţiranje, tip 
Mehatronika ili odgovarajući. 

kom 2       

4 Isporuka i montaţa razvodnog telefonskog 
ormana,obojenog u crveno, predviĊenog za 
unutrašnju montaţu na zid, obojenog u crveno, 
opremljenog sa 10 rastavnih letvica (regleta) 10x2, 
poreĊanih u dve vertikale i 10 rednih stezaljki za 
energetski kabl VS 2.5, poreĊanih u dve vertikale sa 
vratima sa bravom, uvodnicama za kablove odozdo i 
odozgo i sa prstenovima za ranţiranje, tip 
Mehatronika ili odgovarajući. 

kom 1       

  Ukupno pod 1.1:           

2 OBJEKAT BANKE MATIĈNIH ĆELIJA           

2.1 SISTEM DOJAVE POŢARA           

1 Isporuka, montaţa, povezivanje programiranje i 
puštanje u rad, analogno adresabilne centrale 
odgovarajuće tipu Siemens SINTESO FS2060-AA, 
sa 2 adresibilne petlje 24 relejna izlaza, modulom za 
umreţavanje sa drugim centralama i operativnim 
konzolama, sa izlazom za printer, i neizbrisivom 
memorijom. Napajanje treba da obezbedi rad u 
trajanju 72 h u mirnom reţimu rada i 0,5 h u 
alarmnom reţimu rada. Centrala se povezuje sa 
drugim centralama preko magistrale, po 
FCnet/SAFEDLINK protokolu u skladu sa 
standardom EN54. kom 1       

2 Isporuka, montaţa i puštanje u rad, interfejs modula 
za monitoring i mogućnost programiranja sa PC-a . 

kom 1       

3 Isporuka, instalacija  neophodnih softverskih paketa . kom 1       

4 Isporuka, neophodnih atesta i sertifikata za 
isporuĉeni tip centrale dojave poţara i napojnu 
jedinicu. kompl. 1       

5 Isporuka i montaţa razvodnog telefonskog ormana, 
predviĊenog za unutrašnju montaţu na zid, obojenog 
u crveno, opremljenog sa 10 rastavnih letvica 
(regleta) 10x2, poreĊanih u dve vertikale i 10 rednih 
stezaljki za energetski kabl VS 2.5, poreĊanih u dve 
vertikale sa vratima sa bravom, uvodnicama za 
kablove odozdo i odozgo i sa prstenovima za 
ranţiranje, tip Mehatronika ili odgovarajući. 

kom 1       

6 Isporuka, montaţa i povezivanje automatskog 
adresibilnog dimnog (optiĉkog) javljaĉa poţara, 
odgovarajućeg tipu Siemens SINTESO C-LINE 
FDO221, koji poseduje analizu poţarnog rizika, 
zaprljanosti i podesivosti praga osetljivosti sa više 
predalarmnih i alarmnih stanja, i ugradjeni izolator 
linije od kratkog spoja i prekida. U cenu je uraĉunato 
i oznaĉavanje javljaĉa. 

kom 25       

7 Isporuka i montaţa standardnog adresibilnog 
podnoţja za isporuĉeni tip dimnog javljaĉa poţara. 

kom 25       

8 Isporuka, neophodnih atesta i sertifikata za 
isporuĉeni tip javljaĉa poţara. 

kompl. 1       
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9 Isporuka, montaţa i povezivanje toplotnog 
(termiĉkog ili termomaksimalnog) javljaĉa poţara, 
odgovarajućeg tipu Siemens SINTESO C-LINE 
FDT221, koji poseduje analizu poţarnog rizika, 
zaprljanosti i podesivosti praga osetljivosti sa više 
predalarmnih i alarmnih stanja,  i ugradjeni izolator 
linije od kratkog spoja i prekida. U cenu je uraĉunato 
i oznaĉavanje javljaĉa. 

kom 1       

10 Isporuka i montaţa standardnog adresibilnog 
podnoţja za isporuĉeni tip dimnog javljaĉa poţara. 

kom 1       

11 Isporuka, neophodnih atesta i sertifikata za 
isporuĉeni tip javljaĉa poţara. 

kompl. 1       

12 Isporuka, montaţa i povezivanje automatskog 
adresibilnog dvosenzorskog dimno-toplotnog 
(optiĉko-termiĉkog) javljaĉa poţara, odgovarajućeg 
tipu Siemens SINTESO S-LINE FDOOT241-9, koji 
poseduje analizu poţarnog rizika, zaprljanosti i 
podesivosti praga osetljivosti sa više predalarmnih i 
alarmnih stanja, i ugradjeni izolator linije od kratkog 
spoja i prekida. Optiĉki i termiĉki senzori 
istovremenom detekcijom smanjuju mogućnost 
laţnih alarma. U cenu je uraĉunato i oznaĉavanje 
javljaĉa. 

kom 30       

13 Isporuka i montaţa standardnog adresibilnog 
podnoţja za isporuĉeni tip dimnog javljaĉa poţara. 

kom 30       

14 Isporuka, neophodnih atesta i sertifikata za 
isporuĉeni tip javljaĉa poţara. 

kompl. 1       

15 Isporuka, montaţa, povezivanje  i puštanje u rad 
paralelnog indikatora prorade javljaĉa, 
odgovarajućeg tipu Siemens SINTESO DJ1192. 

kom 26       

16 Isporuka, montaţa i povezivanje ruĉnog adresibilnog 
javljaĉa poţara , sa kućištem za unutrašnju montaţu 
na zid, odgovarajućeg tipu Siemens SINTESO 
FDME221. U cenu je uraĉunato i oznaĉavanje 
javljaĉa. kom 6       

17 Isporuka, neophodnih atesta i sertifikata za 
isporuĉeni tip javljaĉa poţara. 

kompl. 1       

18 Isporuka, montaţa i povezivanje konvencionalne 
alarmne sirene, odgovarajuće tipu Siemens 
ROLP/W/S,  sa podešavanjem 24 razliĉita 
upozoravajuća tona, za montaţu na zid, mehaniĉka 
kategorija zaštite IP 54/IP65, izraĊena od bele ABS 
plastike . kom 4       

19 Isporuka, neophodnih atesta i sertifikata za 
isporuĉeni tip sirene. 

kompl. 1       

20 Isporuka i polaganje, i povezivanje instalacionog  
telekomunikacionog kabla  JH(St)H 2x2x0,8 koji ne 
sadrţi otrovni hlor u svom omotaĉu 
("bezhalogenog"). m 380       

21 Isporuka, neophodnih atesta i sertifikata za 
isporuĉeni tip kabla. 

kompl. 1       

22 Isporuka i polaganje, i povezivanje instalacionog  
telekomunikacionog kabla  JH(St)H 10x2x0,8 koji ne 
sadrţi otrovni hlor u svom omotaĉu 
("bezhalogenog"). m 100       

23 Isporuka, neophodnih atesta i sertifikata za 
isporuĉeni tip kabla. 

kompl. 1       

24 Isporuka, polaganje i povezivanje sporogorivog, 
samogasivog kabla, sa zadrţavanjem elektriĉnih i 
mehaniĉkih, svojstava u plamenu u trajanju od 30 
minuta, NHXHX 3x1.5mm2 FE30 za izvršne funkcije 
(sirene za uzbunjivanje). 

m 90       
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25 Isporuka, neophodnih atesta i sertifikata za 
isporuĉeni tip kabla. 

kompl. 1       

26 Isporuka i polaganje, i povezivanje instalacionog  
telekomunikacionog kabla  TK 59 GM 10x4x0,8  za 
polaganje u zemlju. 

m 70       

27 Isporuka, neophodnih atesta i sertifikata za 
isporuĉeni tip kabla. 

kompl. 1       

28 Isporuka i ugradnja, krute plastiĉne kanalice sa 
poklopcem 15mm x 10mm, koja ne sadrţi otrovni 
hlor ("beshalogene"). 

m 5       

29 Isporuka, neophodnih atesta i sertifikata za 
isporuĉeni tip kanalice. 

kompl. 1       

30 Isporuka i ugradnja krutih plastiĉnih cevi preĉnika 
ø23mm, koje ne sadrţe otrovni hlor ("bezhalogenih"). 

m 380       

31 Isporuka, neophodnih atesta i sertifikata za 
isporuĉeni tip cevi. 

kompl. 1       

32 Isporuka i ugradnja prespojnih kutija. kom. 1       

33 Isporuka i ugradnja savitljivih "buţir" creva preĉnika 
ø23mm, koje ne sadrţe otrovni hlor ("bezhalogenih"). 

m 5       

34 Isporuka, neophodnih atesta i sertifikata za 
isporuĉeni tip creva. 

kompl. 1       

35 Isporuka, sitan montaţni materijal kompl. 1       

36 Usluga montaţe, povezivanja i programiranja kompl. 1       

  Ukupno pod 2.1:           

              

              
   

 
 
 
 
 
           

2.4 SISTEM VIDEO NADZORA           

1 Isporuka, montaţa i povezivanje kolor IP kamere, 
odgovarajuće tipu SNC-CH280 SONY, u kompletu 
sa soĉivom, i kućištem namenjenim za spoljašnju 
montaţu, i mogućnošću snimanja sa uglom 90 
stepeni.  
Snimak treba da je digitalan, sa oštrinom 
(rezolucijom) najmanje 1920x1440 taĉaka (pixel-a) u 
boji. Kamera treba da ima mogućnost obrade slike, 
tako da objekti u najsvetlijem delu vidnog polja (napr. 
drveće na suncu) i objekti u najtamnijem delu vidnog 
polja (napr. predmet tamne boje u senci) budu jasno 
vidljivi i prepoznatljivi. Kamera je opremljena sa 
infracrvenim osvetljivaĉem, ugraĊenim u kućište.  

kom 7       

2 Isporuka, montaţa i povezivanje kolor IP kamere, 
odgovarajuće tipu SNC-DH280 SONY, u kompletu 
sa soĉivom, i kućištem namenjenim za spoljašnju 
montaţu („dome“), i mogućnošću snimanja sa uglom 
90 stepeni.  
Snimak treba da je digitalan, sa oštrinom 
(rezolucijom) najmanje 1920x1440 taĉaka (pixel-a) u 
boji. Kamera treba da ima mogućnost obrade slike, 
tako da objekti u najsvetlijem delu vidnog polja (napr. 
drveće na suncu) i objekti u najtamnijem delu vidnog 
polja (napr. predmet tamne boje u senci) budu jasno 
vidljivi i prepoznatljivi. Kamera je opremljena sa 
infracrvenim osvetljivaĉem, ugraĊenim u kućište. 

kom 1       
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3 Isporuka i montaţa nosaĉa kamere za spoljašnju 
montaţu na zid. 

kom 7       

4 Isporuka i montaţa napojne jedinice za kameru 
24VAC - trafo.  

kom 10       

7 Isporuka, montaţa i povezivanje kolor IP kamere, 
odgovarajuće tipu SNC-DH280 SONY, u kompletu 
sa soĉivom, i kućištem namenjenim za unutrašnju 
montaţu („dome“), i mogućnošću snimanja sa uglom 
90 stepeni.  
Snimak treba da je digitalan, sa oštrinom 
(rezolucijom) najmanje 1920x1440 taĉaka (pixel-a) u 
boji. Kamera treba da ima mogućnost obrade slike, 
tako da objekti u najsvetlijem delu vidnog polja (napr. 
drveće na suncu) i objekti u najtamnijem delu vidnog 
polja (napr. predmet tamne boje u senci) budu jasno 
vidljivi i prepoznatljivi. Kamera je opremljena sa 
infracrvenim osvetljivaĉem, ugraĊenim u kućište. 

kom 3       

8 Isporuka i montaţa nosaĉa kamere za spoljašnju 
montaţu na zid. 

kom 2       

9 Isporuka, montaţa i puštanje u rad, infracrvenog 
osvetljivaĉa. 

kom 2       

10 Isporuka servera video nadzora, odgovarajućeg tipu 
SUPERMICRO SYS-5016I-URF, smeštenog u 
kućište sa udvojenim napajanjem, sa procesorom sa 
4 jezgra koji radi na 4GHz, operativnom memorijom 
8GB, kontrolerom RAID diskova, mreţnom 
desetogigabitnom karticom, i 5 diskova sa po 1TB 
skladišnog prostora. kom 1       

11 Isporuka, instalacija i puštanje u rad, jedinice za 
skladištenje video zapisa, koja ima procesor sa 4 
jezgra koji radi na 4GHz, ugraĊen na matiĉnu ploĉu 
sa operativnom memorijom 8GB, kontrolerom RAID 
diskova, mreţnom desetogigabitnom karticom, i 5 
diskova sa po 2TB skladišnog prostora. 
Jedinica se direktno vezuje na server. 

kom 1       

12 Isporuka, instalacija i puštanje u rad radne stanice 
video nadzora (hardverska platforma), odgovarajuća 
tipu TOSHIBA. Radna stanica ima sledeće osobine:                        
-  procesor Core i5-3000 
 -  operativna memorija sa 8GB DDR3 
 -  grafiĉka kartica NVIDIA GeForce 405 DisplayPort 
512MB FH 
 -  memoriju HDD SATA III 1TB 7.2k 
 - operativni sistem Win7 Pro64 SEE + Office2010s 

komplet 1       

13 Isporuka ugradnja, povezivanje i puštanje u rad 
mikrofona za kamere, odgovarajućeg tipu SCA-M30 
SONY. kom 2       

14 Isporuka ugradnja, povezivanje i puštanje u rad 
zvuĉnika za kamere, odgovarajućeg tipu SCA-S30 
SONY. kom 2       

15 Isporuka i instalacija neophodnog aplikativnog 
softvera za server sistema video nadzora NETAVIS. 

kompl. 1       

16 Isporuka i instalacija neophodnog aplikativnog 
softvera za za sistem video nadzora, NETAVIS. 
Licenca se raĉuna po kameri. 

kom 15       

17 Isporuka i instalacija neophodnog aplikativnog 
softvera za operatorku radnu stanicu NETAVIS, za 
sistem video nadzora. 

kom 6       
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18 Isporuka i polaganje, SFTP kabla kat. 6 - 'Wall', 4 
parice, pun presek, metalna folija oko svake parice i 
širm oko svih - FRNC (omotaĉ bez halogena, 
nezapaljiv i ne ispušta dim) za spoljašnju instalaciju. 

m 770       

19 Isporuka i ugradnja bezhalogene PVC cevi ø16mm. m 750       

20 Montaţa, povezivanje (svih elemenata sistema) i 
programiranje centralnog ureĊaja za video nadzor. 

komplet 1       

21 Isporuka, sitan montaţni materijal kompl. 1       

  Ukupno pod 2.4:           

             

2.5 INTEGRISANA TELEFONSKO RAĈUNARSKA 
MREŢA           

7 Isporuka, montaţa, povezivanje, programiranje i 
puštanje u rad mreţnog komutatora (switch-a), 
odgovarajućeg tipu Cisco Catalyst 2960 48-portni, 
layer 2, sa 4 opto porta, sa modulima 10/100/1000, i 
2 desetogigabitna uplink prikljuĉka ka drugim 
komutacionim ureĊajima (SFP/10GBIC) 

kom 1       

8 Isporuka, montaţa, povezivanje, programiranje i 
puštanje u rad mreţnog komutatora (switch-a), 
odgovarajućeg tipu Cisco Catalyst 2960 24-portni, 
layer 2, sa modulima 10/100/1000, i 2 
desetogigabitna uplink prikljuĉka ka drugim 
komutacionim ureĊajima (SFP/10GBIC) kom 3       

9 Mreţni Router odgovarajući tipu Cisco 2821 kom 1       

10 1 portna serijska WAN interfejs kartica WIC-1T kom 1       

12 Orman koncentracije  strukturnog kabliranja sa 
rekom, visine 33U(600x800), sa vratima , boĉnim 
stranicam koje se mogu otvarati i uvodom za kablove 
sa gornje strane, u kompletu sa ventilatorima i 
utiĉnicama za napajanje 220 V, 50 Hz (UPS). Orman 
je opremljen sa 16 panela za vodjenje kablova 
(visine 1U). kom 1       

13 Orman koncentracije  strukturnog kabliranja sa 
rekom, visine 12U(600x800), sa vratima , boĉnim 
stranicam koje se mogu otvarati i uvodom za kablove 
sa gornje strane, u kompletu sa ventilatorima i 
utiĉnicama za napajanje 220 V, 50 Hz (UPS). Orman 
je opremljen sa 16 panela za vodjenje kablova 
(visine 1U). kom 1       

14 Isporuka, montaţa i povezivanje završne optiĉke 
kutije za 12 optiĉkih vlakana, tip "Panduit"ili 
odgovarajući. kom 2       

15 Isporuka, montaţa i povezivanje prespojnog (Patch) 
panela,  sa 24 porta - 24xRJ45, FTP, cat. 6, visine 
1U,Panduit ili odgovarajući. 

kom 5       

16 Isporuka, montaţa i povezivanje Voice telco Patch 
panela,  sa 25 porta - 25xRJ45, FTP, cat. 3, visine 
1U,Panduit ili odgovarajući. 

kom 2       

17 Isporuka i montaţa kabla Giga line Fiber Optic 
SM9/125 , 12 vlakna, Kerpen ili odgovarajući 

m 130       

18 Isporuka i montaţa kabla FTP cat 6, halogen free  za 
prikljuĉnice, Teldor ili odgovarajući 

m 2,600       

19 Kabl JH(St)H 30x2x0,6mm m 20       

20 Isporuka i ugradnja u kutiju utiĉnice RJ 45, cat 6, 
PANDUIT ili odgovarajući, sa kutijom za ugradnju u 
zid kom 85       

21 Isporuka i ugradnja bezhalogene PVC cevi ø16mm. m 1,200       

22 Isporuka i ugradnja bezhalogene PVC cevi ø20mm. m 650       
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23 Isporuka i montaţa kablovskog perforiranog regala 
100x50 mm, sa elementima za priĉvršćenje na zid. 

m 95       

24 Isporuka i montaţa kablovskog perforiranog regala 
200x50 mm, sa elementima za priĉvršćenje na zid. 

m 15       

25 Isporuka, sitan montaţni materijal komplet 1       

  Ukupno pod 2.5:           

2.6 SISTEM PROVALNE SIGNALIZACIJE           

1 Isporuka, montaţa, povezivanje programiranje i 
puštanje u rad, centralne stanica za signalizaciju 
provale sa kolektivnim linijama (modularna, 
mikroprocesorski kontrolisana, opremljena sa 
tastaturom, linijskim modulima-za 32 linije, modulom 
za vezu sa video pultom i blokom za napajanje).  

kompl 2       

2 Isporuka montaţa, povezivanje programiranje i 
puštanje u rad, tastature-šifratora.  LCD tastatura sa 
32 karaktera i pozadinskim osvetljenjem, za montaţu 
na zid. kom 2       

4 Isporuka i montaţa, expandera, sa 8 detektorskih 
linija i sa kućištem za montaţu na zid 

kom 7       

6 Isporuka, montaţa, povezivanje i puštanje u rad, 
dualnog detektora prisustva u prostoriji.  

kom. 12       

7 Isporuka, montaţa, povezivanje i puštanje u rad, 
akustiĉkog detektora loma stakla.  

kom. 13       

8 Isporuka, montaţa, povezivanje detektora otvaranja - 
magnetni kontakt. 

kom 25       

9 Isporuka i polaganje, instalacionog 
telekomunikacionog bezhalogenog kabla JH(St)H 
3x2x0,8mm. m 800       

10 Isporuka i ugradnja, PVC cevi ø16mm. m 700       

11 Isporuka, sitan montaţni materijal kompl 1       

  Ukupno pod 2.6:           

              

2.10 INFRASTRUKTURA           

1 Iskop kablovskog rova,  dubine 0.8m, širine 0,6m, sa 
zatrpavanjem rova zemijom nabijenom u slojevima 
debljine 20 cm iznad cevi ili kablova i sa odvozom 
viška zemije gde to odredi nazorni organ. 

m 65       

2 Isporuka i postavljanje u iskopan rov posteljice od 
peska na dnu iskopanog rova, debljine 0,2 m.   

m
3
 33       

3 Izrada uvoda kablova u objekat i prolaz ispod 

saobraćajnice pomoću PE cevi 3 x Ø110mm m 7       

4 Isporuka i ugradnja  atestiranog tipskog TT okna, 
betonskog sa poklopcem za teški tansport (40 tona), 
dimenzija 600mm x600mm dubine 1000 mm. 

kom 4       

5 Izrada trase kablovske kanalizacije od 3 x Fe cevi 
¯160 mm. 

m 9       

6 Isporuka betonskog stubića za obeleţavanje trase 
kabla, koji na vrhu ima oznaku "TK KABL". 

kom 7       

7 Isporuka PVC upozoravajuća traka “PTT kabl”. m 65       

8 Isporuka, polaganje  u PE cevi i povezivanje 
multimodnog optiĉkog kabla, 50/125 sa 12 vlakana 
za prikljuĉenje kamera. 

m 65       

9 Isporuka i polaganje u rov i provlaĉenje kroz PE cev 
telekomunikacionog kabla predviĊenog za polaganje 
u zemlju i TT kanalizaciju sa PVC izolacijom i punjen 
vazelinskom masom. Tip TK59 GM- 10x4x0,6mm. 
Kabl za sistem dojave poţara. 

m 70       
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10 Isporuka i polaganje u rov i provlaĉenje kroz PE cev 
telekomunikacionog kabla predviĊenog za polaganje 
u zemlju i TT kanalizaciju sa PVC izolacijom i punjen 
vazelinskom masom. Tip TK59 GM- 10x4x0,8mm. 
Kabl za telefonski sistem. 

m 70       

11 Isporuka i polaganje u rov PE cevi Ø 110mm, u rov 
TT kanalizacije. 

m 65       

12 Isporuka PVC zaštitnika – GAL štitnika. m 65       

13 Isporuka i polaganje u rov PE cevi Ø 40mm, u rov TT 
kanalizacije. 

m 65       

14 Isporuka PVC zaštitnika – GAL štitnika. m 65       

15 Isporuka, sitan montaţni materijal kompl 1       

  Ukupno pod 2.10:           

              

3 SUMARNA REKAPITULACIJA           

1.1+2.1 SISTEM DOJAVE POŢARA           

2.4 SISTEM VIDEO NADZORA           

2.5 INTEGRISANA TELEFONSKO RAĈUNARSKA 
MREŢA 

          

2.6 SISTEM PROVALNE SIGNALIZACIJE           

2.10 INFRASTRUKTURA           

  UKUPNO:           

       

Br. Opis pozicije 
Jedinica 

mere 
Koliĉina 

 Cena u RSD  

Jediniĉne cene 
Ukupna 

Isporuke Montaţe 

              

6.1 SPOLJAŠNJA KABLOVSKA MREŢA           

              

1 Kablovi izvedeni sa ţilama od bakra, sa 
polaganjem u rovu i provlaĉenjem kroz PVC 
cevi (cca 7 %) i sa izvodjenjem veza na oba 
kraja: 

          

  PP00-Y, 1 kV           

  4x185 mm
2
  m 115       

  4x50 mm
2
  m 50       

  4x35 mm
2
  m 40       

  4x25 mm
2
  m 60       

  4x16 mm
2
  m 6       

  3x1,5 mm
2
  m 30       

2 Kablovski rov, dubine 1.1 m, širine prema 
presecima, sa zatrpavanjem rova zemijom 
nabijenom u slojevima debljine 10 cm iznad 
cevi ili kablova i sa odvodjenjem (do 1000 m) 
viška zemije gde to odredi nazorni organ m

3
 50 

  

    

3 Izrada posteljice za polaganje kablova u rov, 
izradjena od sitnozrnaste zemije < fi 4 mm), 
prvi sloj na koji se polaţe kabl debljine 10 cm, 
sa nasipanjem drugog sloja debljine 10 cm od 
isto pripremljene sitnozrnaste zemije m

3
 5       

4 PVC traka za upozorenje m 180       

5 Plastiĉni štitnik kabla, d = 15 cm m 180       
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6 Betonski stubić, za oznaku kablovskog voda u 
travnjaku dimenzija 200x200x365mm, za 
nošenje mesingane ploĉice 

kom 5       

7 Mesingana ploĉica sa podacima o trasi 
kablovskih vodova:           

  - trasa kabla  kom 5       

  - skretanje trase kom 5       

8 Geodetsko snimanje podzemnih instalacija od 
strane ovlašćene oganizacije paušal 1 

    
  

9 PVC cevi za provlaĉenje kablova sledećih 
precnika:     

      

  Fi 110mm m 160       

  Fi 70mm m 150       

10 Izrada posteljice od peska, debijine 10cm, 
za polaganje PVC cevi m³ 1.8       

11 Zatrpavanje PVC  cevi peskom do 20 cm 
iznad gornje ivice PVC cevi m³ 3.6       

14 Dizel-elektriĉni agregat, kontejnerski tip, 
sa dnevnim rezervoarom goriva, sa 
zvuĉnom izolacijom, snaga alternatora 
43kW/52kVA, trofazni 400/230V, 50Hz, 
automatski start pri nestanku mreţnog 
napajanja, za rad u reţimu rezervnog 
izvora (koji odgovara tipu CUMMINS ). kom 1 

    

  

15 Razvodna tabla- HTA kom 1       

16 Pomoćna ĉeliĉna konstrukcija za nošenje 
razvodnih tabli, izraĊena od odgovarajućih 
ĉeliĉnih profila, sa farbanjem profila zaštitinom i 
završnom bojom, sa montaţom tabli. 

kg 30       

17 Svetiljka NEOS 2N / 1364 / 100 W, 
odgovarajuca tipu MINEL "SCHREDER", 
komplet sa odgovarajućim nosaĉem. 

kom 1       

18 Natrijumova sijalica visokog pritiska 100W, 
220v kom 1       

19 Metalni stub za postavljanje svetiljke, visime 
4m kom 1       

20 Betonski temelj, za stub  sa uliveniom PVC 
cevima 
(videti gradjevinski projekat) kom 4       

21 Kopanje rova,  dubine od  0.8 m , širine 0,4m, 
sa zatrpavanjem rova zemijom nabijenom u 
slojevima i sa odvodjenjem (do 1000 m) viška 
zemije gde to odredi nazorni organ 

m
3
 10       

22 Pocinkovana Fe/Zn traka 25x4 mm poloţena u 
već iskopan rov  - SRPS N.B4.901. m 60       

23 Ukrsni komad traka-traka na mestu ukrštanja i 
spajanja dve trake prema SRPS N.B4.932-
E/PP kom 15       

24 Spoj trake Fe/Zn 25x4 mm na stub spoljnjeg 
osvetljenja i opreme, pomoću zavrtnja M 10x30 
na samom stubu. 

kom 1       

25 Kutija za ukrsni komad FSN 234 100x100 mm 
sa zalivanjem bitumenom po izradi spoja kom 20       
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26 Premoscenje ventila pomocu provodnika 6mm 
kablovske papucice i vijka M10x20 i olovne 
podloske 

kom 8       

27 Spoj metalnog kućišta elektroenergetske i 
termotehniĉke opreme posredstvom 
postojećeg zavrtnja za uzemljenje. 

kom 2       

28 Obujmica za cev napravljena od trake 
P25x4mm, olovne podloske i vijka M10x20mm 
odgovarajućeg preĉnika. 

kom 6       

29 Spoj metalne konstrukcije na uzemlivaĉ 
izveden zavarivanjem pocinkovane trake na 
metalnu konstrukciju. 

kom 15 

  

    

30 Merenje parametara uzemljenja, prelaznog 
otpora uzemljivaĉa, napona dodira i koraka na 
postrojenjima u objektu i na metalnim masama 
izvan objekta a koje suu galvanskoj vezi sa 
uzemljivaĉem (vodovodna mreţa, plaštevi 
kablova i sl), izrada i predaja i predaja 
elaborata Investitoru u tri primerka. 

          

31 Isporuka i montaţa opreme za odvodjenje 
statiĉkog elektriciteta sa auto-cisterne, u ĉijem 
sastavu su: 
 

          

  - stub izradjen od U12           

  - 2 kuke za namotavanje kabla           

  - potporni izolator           

  - instalaciona sklopka 1x16A, 250V u "Ex" 
zaštiti           

  - kabl za uzemljenje tipa GN 1x16mm2, duţine 
  7m, koji se na jednom kraju završava u 
  instalacionoj sklopci a na drugom kraju  
  kablovskom stopicom koja je zaletovana za  
  mesingani stezaĉ           

  - provodnik PP00-Y 1x16mm2 za vezu sklopke 
sa 
  uzemljivaĉem - pocinkovanom trakom           

  - ukrsni komad traka-uţe, sa podmetanjem 
olovne 
  podloške na sastavu bakar-cink           

  - natpisna ploĉica sa sledećim tekstom: 
  "Upozorenje! Kabl se mora prvo prikljuĉiti na  
   cisternu pa tek onda ukljuĉiti prekidaĉ" kom 1       

32 GraĊevinski radovi na razbijanju postojećeg 
platoa i izvoĊenju kablova iz postojeće 
transformatorske stanice proširivanjem 
postojećeg kablovskog kanala i postavljanjem 
PVC cevi preĉnika 110mm. paušal 1       

33 Zemljani radovi na otkopavanju i zatrpavanju 
postojećih elektroenergetskih instalacija, 
postavljenih ispod platoa za postavljanje dizel 
agregata, ĉilera i rezervoara za teĉni azot, radi 
postavljanja mehaniĉke zaštite kablova. m

3
 30       

34 Izrada podloţnog betona od mršavog betona 
marke MB10 debljine 10 cm za postavljanje 
PVC cevi preĉnika 70 mm. m

3
 3       
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35 Postavljanje PVC cevi preĉnika 70 mm na 
postojeće kablove. kom 12       

36 Traka za obmotavanje PVC cevi preĉnika 
70mm, radi spreĉavanja prodora betona u cevi. paušal 1       

35 Beton za zalivanje PVC cevi preĉnika 70 mm 
od mršavog betona marke MB10 debljine 10 
cm. m

3
 6       

  Ukupno poz. 6.1:           

                                                                                                       UKUPNO: 

ZBIRNA REKAPITULACIJA 
   

          

          GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI 
   

          

          PUTARSKI  RADOVI 
      

          

          VODOINSTALATERSKI   RADOVI 
   

          

          MAŠINSKE   INSTALACIJE 
   

          

          ELEKTRO   INSTALACIJE 
                       

          UKUPNO: 
                       

/понуђач је дужан да попуни цео образац спецификације/ 
 
 
 
 
 
___________________________                                        ___________________________ 
 Датум                                            М.П.                 Потпис овлашћеног лица 
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

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

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 
Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је    
    предмет јавне набавке,  

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. 
Закона (додатни услови су дефинисани у тачки 2., део 2.1, овог одељка V 
конкурсне докуменатције). 
 

1.3. 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 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 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.  Предузетници и физичка 
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му 
је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: 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 или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: важећа дозвола надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке, коју понуђач доставља у виду 
неоверене копије. Дозвола мора бити важећа. 

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац 
изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
2.1 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 
обрачунске године (2011, 2012, 2013) остварио приход у минималном износу од 
150.000.000,00 динара. 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за 
привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс 
стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013). Уколико 
у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2013. годину, понуђач је у обавези да 
достави биланс стања и биланс успеха за 2013. годину.      

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 5 
обрачунских година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013) остварио пословни приход по основу 
изведених грађевинских радова  на изградњи објеката високоградње у износу од 
минимум 200.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у 
минималном износу од 25.000.000,00 динара без ПДВ; 

Списак изведених грађевинских радова на објектима високоградње у претходних пет 
година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013), у укупном износу од 200.000.000,00 динара без 
ПДВ, уз потврде издате и потписане од стране наручилаца и Уговоре о извођењу 
радова, а за најмање један посао у минималном износу од 25.000.000,00 динара без 
ПДВ, понуђач је у обавези да уз уговор и потврду о изведеним радовима достави и 
окончану ситуацију. – Образац бр.10 
 

Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на 
оригиналном Обрасцу бр. 11 из конкурсне документације или издате од стране других 
наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе 
које садржи Образац бр. 11 из конкурсне документације и то: 
-  назив и адреса Наручиоца  
-  назив и седиште понуђача 
-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда  
-  изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у 
уговореном року 
-  врста радова 
-  уговорена вредност 
-  број и датум уговора 
-  изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 
користити 
-  контакт особа наручиоца и телефон 
-  потпис овлашћеног лица и печат наручиоца 

Да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 
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 да има најмање 50 (педесет) запослених од којих 4 (четири) запослена радника морају 
бити дипломирани инжењери техничке струке 

ППОД образац којим понуђач доказује да располаже са минимум 50 (педесет) 
запослених радника од којих 4 (четири) запослених радника морају бити дипломирани 
инжењери техничке струке. За 4 (четири) дипломирана инжењера техничке струке 
понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти запослени 
код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера техничке струке (фотокопија 
радне књижице и М3А или другог одговарајућег обрасца).  Понуђач је у обавези да  
достави ППОД образац који је оверен у месецу који претходи месецу у коме је објављен 
јавни позив, или касније (фотокопија). 
 

да планирани одговорни извођачи радова који ће решењем бити именовани за извођење 
радова у предметној јавној набавци поседују личну лиценцу и то: 
- дипломирани грађевински инжењер који поседује личну лиценцу  
410 -1 извршилац 
430-1 извршилац 
450-1 извршилац 
453-1 извршилац 

Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије заједно са доказима о 
радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код 
понуђача запослен – фотокопија радне књижице и МА или другог одговарајућег обрасца, 
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија 
уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или други 
уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке) уз 
изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће решењем бити именовани за 
извођење радова у предметној јавној набавци и који ће бити расположиви у периоду 
извршења уговора за предметну јавну набавку. Ако у уговору није наведена ова јавна 
набавка, приложити и Анекс уговора којим ће се Наручилац и одговорни извођач радова 
обавезати да ће наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне 
јавне набавке. 

 
Да располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује следећу техничку 
опрему: 

- камион  комада 2 

- комбинована радна машина или багер комада 1 

-лако доставно возило комада 1 
 

Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом нпр. пописна листа или 
аналитичке картице основних средстава или уговор о куповини или рачун и отпремница 
(за средства набављена у 2013. години), а за моторна возила доставити полисе 
обавезног осигурања возила и фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан 
отварања понуда. 
Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу, а за 
моторна возила доставити полисе обавезног осигурања возила и фотокопије 
саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 
а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
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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VI – одељак  ОБРАСЦИ 
 

Р.бр. НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. Општи подаци о понуђачу 
 
 

ОБРАЗАЦ БР. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 3 

4. 
Образац за оцену испуњености услова понуђача који наступа 
самостално/члана групе понуђача 

ОБРАЗАЦ БР. 4 

4а. Образац за оцену испуњености услова подизвођача ОБРАЗАЦ БР. 4а 

5. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду ОБРАЗАЦ БР. 5 

6. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима ОБРАЗАЦ БР. 6 

6а. Изјава о ангажовању подизвођача ОБРАЗАЦ БР. 6а 

7. Општи подаци о подизвођачу ОБРАЗАЦ БР. 7 

8. Изјава о посети локације ОБРАЗАЦ БР. 8 

9. 
Изјава о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за 
извођење радова у предметној јавној набавци 

ОБРАЗАЦ БР. 9 

10. 

Списак изведених грађевинских радова  на изградњи објеката 
високоградње објеката у претходних пет година (2009, 2010, 2011, 
2012. и 2013) у укупном износу од 200.000.000,00 динара без ПДВ, 
од чега најмање један посао у минималном износу од 
25.000.000,00 динара без ПДВ 

 
ОБРАЗАЦ БР. 10 

11. Потврде о реализацији закључених уговора ОБРАЗАЦ БР. 11 

12. Изјава о прибављању полисе осигурања ОБРАЗАЦ БР. 12 

13. Изјава о расположивости техничке опреме ОБРАЗАЦ БР. 13 

14. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 14 

15. Предмер и предрачун ОБРАЗАЦ БР. 15 

16. Динамички план ОБРАЗАЦ БР. 16 

17. Образац трошкова припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 17 

18. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ БР.18 

19. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

ОБРАЗАЦ БР.19 
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Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана 
настанка промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој 
промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 
НАПОМЕНА: 
  

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Понуђач коме је наручилац доделио уговор је у обавези да у року од 15 дана од дана 
закључења уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће 
позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака. 
Детаљан динамички план доставити у шест примерака, по два за сваку уговорну страну. 
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VII  Образац 1 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Општи подаци о Понуђачу:  
Назив и седиште:  ______________________________________________________ 
Матични број: ____________________ ПИБ :         ________________________ 
Особа за контакт: ______________________________________________________ 
 
На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку  број 18/2014 од г. 
- Извођење грађевинских радова за III фазу радова на доградњи објекта Банке матичних 
ћелија хематопоезе, у улици Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд подносим 
  
ПОНУДУ бр. ______________од ___.___.2014.године 
 
Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне 
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 
1.  
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 
 
2. Рок завршетка радова  60  радних дана од дана увођења у посао                                                    
3. Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од ___ ( _____ ) године, од дана 
примопредаје радова. (не краћи од 2 године) осим ако је Правилником о минималним 
гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (,,Службени гласник РС”, 
број 93/2011), другачије одређено. 
            За извршење јавне набавке ангажујемо ____ (______) подизвођача (уписати број 
подизвођача)                         
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом 
 
5. Важење понуде износи  60 дана од дана отварања понуда                                   
6. Начин плаћања: 
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Датум:    _______________                Име и презиме овлашћеног лица

        ___________________________ 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

                   _________________________ 

М.П. 

 

 

 

VIII Образац 2. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

Назив понуђача  

Седиште и адреса Понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

 

 

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача 



60 
 

Датум:    _______________             Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

IX Образац 3. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе Понуђача  

Одговорно лице члана групе - директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

 

  

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или  

овлашћено лице члана групе. 
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X Образац 4. 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

а)ПОНУЂАЧА КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

                                    б)ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

________________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача/члана групе понуђача) 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са 

свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге) и обрасце 

о испуњености обавезних услова: 

Бр. прилога Документ Прилог 

ПРИЛОГ БР.1 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда 

да не 

ПРИЛОГ БР.2 
Уверење надлежног суда и надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова 
да не 

ПРИЛОГ БР.3 
Потврда Привредног суда и  

Потврда Прекршајног суда  

да 

да 

не 

не 

ПРИЛОГ БР.4 

Потврда - Пореске управе Министарства финансија 

и привреде Републике Србије о измиреним порезима 

и доприносима и  

Потврда јединице локалне самоуправе – Управе 

јавних прихода о измиреним порезима и 

доприносима или потврда да се понуђач налази у 

поступку приватизације 

да 

 

 

да 

не 

 

 

не 

ПРИЛОГ БР.5 Дозвола за обављање одговарајуће делатности, 
издате од стране надлежног органа 

да не 

ПРИЛОГ БР.6 
Извештај о бонитету за јавне набавке - Образац 
БОН-ЈН  

да не 

ПРИЛОГ БР.7 

Потврде и уговори о изведеним грађевинским 
радовима  на изградњи објеката високоградње 
објеката у укупном износу од 200.000.000,00 динара 
без ПДВ,  
а за најмање један посао о изведеним радовима у 
минималном износу од 25.000.000,00 динара без 
ПДВ уз потврду и уговор и окончана ситуација 

да 

 

 

да 

не 

 

 

не 
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ПРИЛОГ БР. 8 

-ППОД образац оверен у месецу који претходи 

месецу у коме је објављен јавни позив или касније 
да не 

-Доказ за 4 (четири) дипломираног инжењера 

техничке струке који мора бити запослен код 

понуђача (фотокопија радне књижицe и МА или 

другог одговарајућег обрасца) 

да не 

ПРИЛОГ БР. 9 

Фотокопија личне лиценце: 

410 -1 извршилац 
430-1 извршилац 
450-1 извршилац 
453-1 извршилац 

да не 

  

Доказ о начину ангажовања да не 

ПРИЛОГ БР. 10 

Доказ о располагању техничке опреме: (пописна листа или 

аналитичке картице основних средстава или уговор о куповини или 

рачун и отпремница (за средства набављена у 2013. години),  а за 

моторна возила доставити полисе обавезног осигурања возила и 

фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда. 

- камион                                                              комада 
2                                          

да не 

- комбинована радна машина или багер         комада 
1                                                                  

да не 

- градилишна дизалица                                     комада 
1                                

да не 

-  лако доставно возило                                     
комада1                                                      

да не 

ПРИЛОГ БР.11 Банкарска гаранција за озбиљност понуде у 
износу од 1.500.000,00 динара - оригинал 

да не 

ПРИЛОГ БР.12 
Писмо о намерама банке за издавање банкарске 

гаранције за повраћај аванса - оригинал  
да не 

ПРИЛОГ БР.13 

Писмо о намерама банке за издавање банкарске  

гаранције за добро извршење посла у износу од 

10% од вредности уговора- оригинал 

да не 

ПРИЛОГ БР.14 

Писмо о намерама банке за издавање банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном 

року у износу од 5% од вредности уговора- оригинал 

да не 

ПРИЛОГ БР. 15 
Фотокопија обрасца оверених потписа лица 

овлашћених за заступање (ОП образац) 
да не 

ОБРАЗАЦ 1 Образац понуде да не 
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ОБРАЗАЦ 2 Општи подаци о понуђачу  да не 

ОБРАЗАЦ 3 Општи подаци о члану групе понуђача  да не 

ОБРАЗАЦ 4 
Образац за оцену испуњености услова понуђача који 

наступа самостално/члана групе понуђача 
да не 

ОБРАЗАЦ 4а Образац за оцену испуњености услова подизвођача да не 

ОБРАЗАЦ 5 Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду да не 

ОБРАЗАЦ 6 Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима да не 

ОБРАЗАЦ 6а Изјава о ангажовању подизвођача да не 

ОБРАЗАЦ 7 Општи подаци о подизвођачу да не 

ОБРАЗАЦ 8 Изјава о посети локације да не 

ОБРАЗАЦ 9 
Изјава о одговорном извођачу, који ће решењем бити 

именован за извођење радова у јавној набавци 
да не 

ОБРАЗАЦ 10 Списак изведених радова да не 

ОБРАЗАЦ 11 Потврде о реализацији закључених уговора да не 

ОБРАЗАЦ 12 Изјава о прибављању полисе осигурања да не 

ОБРАЗАЦ 13 Изјава о расположивости техничке опреме да не 

ОБРАЗАЦ 14 Модел уговора да не 

ОБРАЗАЦ 15 Предмер и предрачун радова да не 

ОБРАЗАЦ  16     Динамички план извршења предметне јавне набавке да не 

ОБРАЗАЦ 17 Образац трошкова припреме понуде да не 

ОБРАЗАЦ 18 Изјава о независној понуди да не 

ОБРАЗАЦ 19 Изјава понуђача да  не 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално, а у 

случају групе понуђача образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана 

групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
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Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач 

наступа са подизвођачима.  

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача 

XI Образац 4а. 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ПОДИЗВОЂАЧА 

 

________________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача/члана групе понуђача) 

 При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са 

свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености 

обавезних услова: 

Бр. прилога Документ Прилог уз понуду 

ПРИЛОГ БР.1 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда 

да не 

ПРИЛОГ БР.2 

Уверење надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова 

да не 

ПРИЛОГ БР.3 
Потврда Привредног суда и  

Потврда Прекршајног суда  

да 

да 

не 

не 

ПРИЛОГ БР.4 

Потврда - Пореске управе Министарства 

финансија и привреде Републике Србије о 

измиреним порезима и доприносима и  

Потврда јединице локалне самоуправе – 

Управе јавних прихода о измиреним порезима и 

доприносима или потврда да се понуђач налази 

у поступку приватизације 

да 

 

 

да 

не 

 

 

не 
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XII Образац 5. 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку број  
18/2014  - Извођење грађевинских радова за III фазу радова на доградњи објекта Банке 
матичних ћелија хематопоезе, у улици Радоја Дакића 6 – 8 
Овлашћујемо члана групе ___________________________________________________ да 
у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем. 

 

ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, 

АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ 

ВРСТА  РАДОВА 

КОЈЕ ЋЕ ИЗВОДИТИ 

ЧЛАН ГРУПЕ 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

Овлашћени члан: 

 

 

 Потпис одговорног лица: 

______________________ 

                                     м.п. 

Члан групе:  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

                                     м.п. 

Члан групе:  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

                                     м.п. 

Члан групе  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

                                     м.п. 
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Датум:    _______________      Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

XIII Образац 6. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку 
број 18/2014 - Извођење грађевинских радова за III фазу радова на доградњи објекта 
Банке матичних ћелија хематопоезе, у улици Радоја Дакића 6 – 8 изјављујемо да не 
наступамо са подизвођачима. 
 

 

 

 
 
 

        

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
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XIV Образац  6а. 

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 
      За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

Назив 

подизвођача 

Позиција радова које 

изводи 

Вредност радова са 

ПДВ 

Проценат у односу 

на укупну вредност 

понуђене цене са 

ПДВ 

    

    

    

 

 

 

 
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач 

наступа са подизвођачима.  

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице 

подизвођача. 

 

      

Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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XV Образац  7. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив подизвођача  

Наслов и седиште подизвођача  

Одговорна особа – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

E-mail  

Текући рачун подизвођача  

Матични број подизвођача  

Порески број подизвођача – ПИБ  

ПДВ број подизвођача  

    

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач 

наступа са подизвођачима.  

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице 

подизвођача. 

       

Датум:    _______________              Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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XVI Образац  8. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо 
посетили локацију која је предмет јавне набавке и стекли увид у све информације које су 
неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима 
градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у 
цени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 

 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 
овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
 

Датум:    _______________      Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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XVII Образац 9. 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, 

КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

БРОЈ 18/2014 

 

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора за извођење Извођење грађевинских радова за III фазу 
радова на доградњи објекта Банке матичних ћелија хематопоезе, у улици Радоја Дакића 6 
– 8 
 
 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 

Назив привредног субјекта 

који ангажује одговорног 

извођача: 

Основ ангажовања: 

    1. Запослен код       

понуђача 

    2. Ангажован 

уговором 

1. 

    

2. 
    

3. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Образац копирати у потребном броју примерака. 

 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац 
потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе. 
 

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за 
запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.  

    

Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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XVIII Образац 10. 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 
Период 

извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  

изведених радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 
 
 
 
 

 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе.  
 

Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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XIX Образац 11. 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 
 _____________________________________ 

Назив наручиоца 

 _____________________________________ 
Адреса 

 

Овим потврђујемо да је понуђач  

___________________________________________________________________________ 

,  

из 

___________________________________________________________________________ 

, 

___________________________________________________________________________ 
, 

 (написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) 
подизвођач) 

 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ ,  

квалитетно и у уговореном року извео радове   

__________________________________________________________________________
_ 
     
__________________________________________________________________________
_ 

(навести врсту радова) 
у вредности од  ________________________________  динара без пдв-а, 

односно у вредности ______________________________ динара са пдв-ом  

а на основу уговора број  ____________________________ од  _________________. 

 

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

Телефон: _________________ 

Датум:      Потпис овлашћеног лица  Наручиоца 

___________                          __________________________________ 

М.П. 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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XX Образац 12. 

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, 
уколико у поступку јавне набавке број 18/2014, наша понуда буде изабрана као 
најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о Извођење грађевинских 
радова за III фазу радова на доградњи објекта Банке матичних ћелија хематопоезе, у 
улици Радоја Дакића 6-8, у року од 15 дана од дана закључења уговора, доставити полису 
осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са 
важношћу за цео период извођења радова.  

 

 

 

 

 

 

                                                     
 

 

 
 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или са подизвођачима. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе.  
 

 

 

 

Датум:    _______________      Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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XXI Образац 13. 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

        

____________________________________________ 
Назив понуђача 

____________________________________________ 
Адреса 

 
Под пуном  материјалном, кривичном  и моралном одговорношћу изјављујем да 
располажемо техничком опремом траженом конкурсном  документацијом и то:   
 
1.  _________________________________________________________,  ком ______ 

2.  _________________________________________________________,  ком ______ 

3.  _________________________________________________________,  ком ______ 

4.  _________________________________________________________,  ком ______ 

5.  _________________________________________________________,  ком ______ 

6.  _________________________________________________________,  ком ______ 

7.  _________________________________________________________,  ком ______ 

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су 
предмет ове јавне набавке. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
уколико наступа самостално или са подизвођачима. 
 

Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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XXII Образац 14. 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Уговорне стране : 

 
 

1. ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН  
ЧУПИЋ“,  Нови Београд, Радоја Дакића 6-8, кога заступа в.д. директора Проф.др 
Радован Богдановић (у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 

2. __________________________________/  

овлашћени члан групе 

___________________________________________________________________, са 

седиштем у _______________________, улица ___________________________, 

ПИБ _______________________, матични број __________________, рачун бр. 

_______________________ отворен код пословне банке ______________________,  

члан групе ______________________, са седиштем у _______________________, 
улица ____________________________, ПИБ ______________,  
матични број _________________,  
члан групе ______________________, са седиштем у _______________________, 
улица ____________________________, ПИБ ______________,  
матични број _________________,  
 
које заступа директор ___________________________  
(у даљем тексту: Извођач) 

 
 
Основ уговора: 
ЈН.  Број:18/2014 
Број и датум одлуке о додели уговора:___________________________________________________  
/НЕ ПОПУЊАВАТИ/ 
 
Понуда изабраног понуђача бр. ________________________________________________________ 
од__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 
     Члан 1. 
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Предмет Уговора је извођење грађевинских радова за III фазу радова на доградњи 
објекта Банке матичних ћелија хематопоезе, у улици Радоја Дакића 6-8, по Ј.Н.бр. 
18/2014, 

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно 
извршење радова који су предмет овог уговора. 

 

 

 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 

     Члан 2. 

 Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи 
укупно _____________________ динара без ПДВ односно ____________________ динара 
са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број 
____________ од _________ 2014. године. 

Наручилац се обавезује да, од укупног износа из претходног става овог члана, за 
изведене радове Извођачу исплати износ од ____________________ динара са ПДВ. 

 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
цене елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 
Извођача.  

               
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи 
начин :  
-  100 % аванс односно износ од ____ динара са ПДВ на име аванса , у року од 15 дана од 
дана  закључења уговора и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај 
аванса, са роком важења до коначног извршења посла, а све зависно од времена 
пребацивања средстава од стране Министарства здравља Републике Србије на основу 
потписаног уговора за реализацију Пројекта. 

Уколико Наручилац  делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да 
исплати неспорни део ситуације.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу 
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo 
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, 
што Извођач признаје без права на приговор.    



78 
 

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 4. 
 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 60  
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном 
динамичком плану, који је саставни део овог уговора. 

 Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће 
се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова : 

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију ,  

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,  

- да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла, 

- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 

 Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног 
стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао. 

 Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.  

Члан 5. 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

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

- у случају елементарних непогода и дејства више силе 

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца ,  

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

 
 Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у 
писаној форми, уз сагласност Наручиоца и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу 
у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре 
истека коначног рока за завршетак радова.  

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о 
томе постигну писани споразум.  

            Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
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 У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 
 
 УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 6. 
 

 Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном 
року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1%  од укупно уговорене 
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од  
5 % од вредности укупно уговорених радова. 
 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без 
претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако су Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, 
претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и 
износ штете Наручилац  мора да докаже. 

 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
 

Члан 7. 
 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 
важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и 
овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 

 Извођач се обавезује : 

- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 

(седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу  на разматрање и 

даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису 

могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 

имати утицаја на рок за извођење радова; 

- да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу  достави решење о 

именовању одговорног извођача радова;  

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим 

стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;  

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 
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- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 

права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 

предвиђену динамику; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац  ослобађа свих 

одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о 

заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања 

извођења радова до предаје радова  Наручиоцу;            

- да се строго придржава мера заштите на раду; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије, који регулишу ову област; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца  датим на 

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о 

свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 

набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 

извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 

радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да 

је спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  

утврде неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове 
Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране 
Наручиоца. 

 
Члан 8. 

 
           Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, 
која мора да садржи: 
- податке о објекту који се гради; 

- податке о Наручиоцу,  Извођачу и надзорном органу; 

- податак да се радови финансирају из средстава Министарства здравља  

- почетак и рок завршетка радова. 

Извођач се обавезује да таблу сачини према упутству, које је саставни део овог 
уговора. 
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Члан 9. 

 
Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 

детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и 
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерака, по два 
за Наручиоца  и стручни надзор. 

 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  
 

Члан 10. 
 
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на 

начин одређен чланом 2. и  чл. 3. овог Уговора. 
 
Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене 

радове.  
 
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом.  

Наручилац се обавезује да најкасније 15 дана пре почетка рада на градилишту 
достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно 
место на градилишту.  

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо- 
техничку документацију , као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 
обрачун са стручним надзором и Извођачем.  

 
 
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
 

Члан 11. 
 

            Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора 
преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења до коначног 
извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 
на први позив, а у корист Наручиоца. 

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора 
преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од 
вредности уговора и са роком важења најмање три дана дуже од истека рока за коначно 
извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 
на први позив, а у корист Наручиоца.  

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 
обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно 
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изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене 
ситуације.  

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су 
предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења 
банкарских гаранција. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату 
пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено 
важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.   

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу  преда 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности 
уговора и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист 
Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.   

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати 
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема 
писаног захтева  и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том 
случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по 
тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 12. 

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура радове, 
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта 
у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења 
радова. 

Извођач је такође дужан да у року од 15 дана од закључења уговора, достави 
Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према 
важећим законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања.  

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 
противпожарне заштите. 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје 
своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све 
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  

 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 
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Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана 
примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за 
поједине врсте објеката односно радова („Службени гласник Републике Србије“, број 
93/2011), другачије одређено. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у 
складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова 
Наручиоцу. 

 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 

овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и 
опрему, као и упутства за руковање. 

 
Члан 14. 

 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, 

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. 

 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 

дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца,Наручилац је овлашћен да за 
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, 
наплатом гаранције банке за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности 

трошкове настале поводом отклањања грешака из става 1. овог члана,  Наручилац има 
право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 
 
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 15. 
 

 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у 
складу са пројектном документацијом. 
 
 Уколико Наручилац  утврди да уграђени материјал или опрема не одговара 
стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају 
спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
 
 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 
контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који 
не одговара прописаном квалитету. 
 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац  има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о 
свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним 
одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац  има право да 
ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 
 

Члан 16. 
 



84 
 

 Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача 
___________________________________________, са седиштем 
____________________________, ПИБ_____________________, матични број 
_______________. 
 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и 
за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 
 
 
 ВИШКОВИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 
 

Члан 17. 
 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести 
стручни надзор и Наручиоца  у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим 
уговорених радова и изводи вишкове радова.   

 
 

 
Члан 18. 

 
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног 

надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде 
или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току 
израде пројектне документације.  

 
           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 
1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.   

 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 
              Члан 19. 
 
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 

уговора.    
Фактички обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно 

неважећи. 
 
     Члан 20. 
 
У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је 

потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем 
се може спровести преговарачки поступак без објављивања позива.  

Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били 
укључени у првобитни пројекат или у прву јавну набавку, а који су због непредвидљивих 
околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са 
првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 
15% од укупне вредности уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у 
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техничком или економском погледу од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују 
несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, 
или су такви радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења овог 
уговора, неопходни за даље фазе извршења радова.   

 
  
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 

Члан 21. 
 

 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца  
и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од 
завршетка радова. 
 
 Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног 
надзора и Извођача. 
 
 Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 
 
 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре 
техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три 
извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка. 
 
 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац  у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те 
недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране 
Наручиоца  и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове 
поверити другом извођачу на рачун Извођача.   
 

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 
 

Члан 22. 
 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 
изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и 
усвојених јединичних цена из понуде.  

 
 Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји 
радова. 
 
 РАСКИД УГОВОРА 

Члан 23. 
 

   Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 
 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и 
ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или 
из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;  
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- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по 
примедбама стручног надзора;  

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 
Члан 24. 

 
У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за 

његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора 
ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач 
је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику 
између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те 
радове. 

 
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 

страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да 
садржи основ за раскид уговора.  

 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о 
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна 
која је одговорна за раскид уговора. 

 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
       Члан 25. 

 
 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси 
о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 
 

Члан 26. 
 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 
-   понуда Извођача бр. ________ од __________ 2014. године 
-   детаљан динамички план 
-   Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту. 

 
Члан 27. 

 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 
Београду. 

 
Члан 28. 

 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном 

достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора. 
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Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 
Извођач у року од 15 дана од дана потписивања уговора не достави банкарске гаранције 
из члана 11., као и уколико не достави полисе осигурања из члана 12. овог уговора. 
 

Члан 29. 
 

 Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну. 
 
 
 
НАРУЧИЛАЦ 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

_________________________________ 

Проф.др Радован Богдановић, в.д. директора 

 

 

ИЗВОЂАЧ 

________________________________ 

________________________ , директор 
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XXIII Образац 15 

 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 

 

Општи подаци о Понуђачу: 

Назив и седиште:  ______________________________________________________ 

Матични број: ____________________ ПИБ :         ________________________ 

Особа за контакт: ______________________________________________________ 

 

 

 

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број  18/2014. - извођење 
грађевинских радова за III фазу радова на доградњи објекта Банке матичних ћелија 
хематопоезе, у улици Радоја Дакића 6-8, потписан и оверен од стране овлашћеног лица. 
 

          

 

   

 

 

 

 

Датум:    _______________           Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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XXIV Образац  16. 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН 

 

Општи подаци о Понуђачу: 

Назив и седиште:  ______________________________________________________ 

Матични број: ____________________ ПИБ :         ________________________ 

Особа за контакт: ______________________________________________________ 

 

 

Прилажемо динамички план за јавну набавку број  18/2014 - извођење грађевинских 
радова за III фазу радова на доградњи објекта Банке матичних ћелија хематопоезе, у 
улици Радоја Дакића 6-8, потписан и оверен од стране овлашћеног лица. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:    _______________                 Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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XXV Образац бр. 17 

 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:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

         ___________________________ 

М.П. 
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Датум:    _______________      Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

XXVI Образац бр. 18 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, понуђач 
_____________________________ даје следећу  

 

 ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку 
број  18/2014. - извођење грађевинских радова за III фазу радова на доградњи објекта 
Банке матичних ћелија хематопоезе, у улици Радоја Дакића 6-8, изјављујемо да смо 
понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 

 

 

 
 
 

        

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или са подизвођачима. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе. 
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XXVII Образац бр. 19 
 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  

 
 
 

               ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ  
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
 
 
 
 
       Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању 
понуде у поступку јавне набавке број 18/2014 - извођење грађевинских радова за III фазу 
радова на доградњи објекта Банке матичних ћелија хематопоезе, у улици Радоја Дакића 
6-8,  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да сам ималац 
права интелектуалне својине. Такође изјављујем, дa сносим нaкнaду зa кoришћeњe 
пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих 
лицa. 
 
 
  
 
 
Датум________________                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 

                                                                М.П.                                ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


