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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 
68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 19/2017, 
деловодни број: 015-404-53/2017-1 и  Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 
19/2017, деловодни број: 015-404-53/2017-2,  припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у отвореном поступку јавне набавке 

ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ГАСОВОД, МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА  
СТАНИЦА И УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА  

СА УГРАДЊОМ ГАСНЕ КОНТЕЈНЕРСКЕ КОТЛАРНИЦЕ И  
РАЗВОДНОМ ТОПЛОВОДНОМ ИНСТАЛАЦИЈОМ 

 
 

ЈН бр. 19/2017  
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II Технички опис 4. 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

7. 

IV Критеријуми за доделу уговора 13. 

V Обрасци који чине саставни део понуде 13. 

VI Модел уговора 27. 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 32. 

VIII Спецификација потребних радова (предмери) 40. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Општинска управа Кула  
Адреса: Лењинова 11, Кула  
Интернет страница: www.kula.rs   
 
2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 19/2017 је набавка радова – Изградња прикључка на гасовод, 
мерно регулационе станице и унутрашње гасне инсталације са уградњом  гасне 
контејнерске котларнице и разводне топловодне инсталације  
 
ОРН: радови на инсталцији  гасне  опреме – шифра: 45333000 

 
Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
4. Не ради се о поступку резервисане јавне набавке 
 
5. Не спроводи се електронска лицитација 
 
6. Контакт 

Служба: Одељење за јавне набавке  
Е - mail адреса: jtrpcevski@kula.rs, mdjorovic@kula.rs  
Телефон: 025/751-144 
Факс: 025/722- 273 
Радно време: понедељак – петак (од 08 до 14 часова) 
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II TEХНИЧКИ ОПИС 

 
 
 

1. Врста и количина радова: Изградња прикључка на гасовод, мерно регулационе 
станице и унутрашње гасне инсталације са уградњом  гасне контејнерске котларнице 
и разводне топловодне инсталације подразумева више фаза радова: 
 

- Хидраулика (предмер 1.) 
- Машински радови (предмер 2. – гасовод, МРС и УГИ) 
- Електро радови (предмер 3.) и 
- Грађевинкси радови (предмер 4.) 

 
2. Рок за извођење радова: максимум 60 календарских дана од дана увођења у посао. 

 
3. Квалитет радова: ИЗВОЂАЧ је дужан да уговорене радове изврши стручно и квалитетно, у 

складу са прописима и према усаглашеном техничком решењу  као и да испоручена и 
монтирана добра-опрема, која су наведена у предмеру задовољавају у потпуности 
техничке карактеристике и стандарде за ту врсту добара датог произвођача, што 
доказује техничком документацијом и гарантним листом, које обавезно доставља 
приликом примопредаје радова. 

 
4. Место извођења радова: парцеле број: 3120/1, 3122/1, 3122/2, 3131, 3143/14 и 3143/8 к.о. 

Кула 

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: У складу са чланом 
6 и 7 Модела уговора конкурсне документације. 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ОПРЕМЕ 
У предметном поступку јавне набавке се набављају гасни генератори топлоте за спољну 

уградњу са уграњом и пуштањем у ред, према следећем: 

 

Гасни генератор 
топлоте за 

спољну уградњу 
на фасаду или 

кров објекта 

Захтеване 
минималне 

карактеристике 
Карактеристике 

понуђене опреме 

Начин 
доказивања 

карактеристика 
понуђене 
опреме 

Произвођач   

Званична 
техничка 

документација 
понуђеног 
уређаја на 

српском језику 

Модел   

Минимални 
топлотни 
капацитет (kW) при 
температурном 
режиму 50/30°C 
према EN 15417 и 
ЕN677 за рад на 
гориво природни 
гас или ТНГ 

мин. 450 kW  

Oпсег топлотног 
капацитета уређаја 
тј. однос 

мин. 1:12  
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минималне и  
максималне снаге 
уређаја 

Тип уређаја кондензациони тип 
уређаја  

Место уградње 
уређај за 

спољашњу 
уградњу 

 

Локација уградње на фасаду објекта  

Својство димовода 
и димњака 

Јединствени 
димњак у складу 
са прописима о 

УГИ 

 

Материјал 
измењивача димни 
гасови/вода 

нерђајући челик 
(INOX)  

Начин регулације 
сагоревања 

склопом за 
аутоматско 

подешавање и 
оптимизовање 

квалитета 
сагоревања тј. 

смеше 
ваздух/гориво за 

све промене врсте 
и квалитета горива 

 

Дозвољени радни 
притисак, bar мин. 4 bar  

Регулација рада 

мин. регулација 
према спољашњој 

температури и 
могућност дневног 

и недељног 
програмирања 

 

Интегрисане 
циркулационе 
пумпе примарног 
круга 

Интегрисане 
циркулационе 

пумпе примарног 
круга 

 

Комуникациона 
способност уређаја  

интегрисана 
опрема за 
даљинско 

управљање и 
надзор уређајем 
путем интернета 

(интернет 
прикључак обавеза 

инвеститора) 

 

Могућност 
уградње уређаја за 
управљање путем 

ГСМ мреже 

 

Уређај за 
неутрализацију 
кондензата 

Интегрисан уређај 
за неутрализацију 

кондензата 
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Гаранција, година 

мин. 10 година на 
измењивач  Изјава 

произвођача 
гасног генератора 

топлоте 
мин. 2 године на 
комплетан уређај  

Сертификати Сертификат о 
контролисању  

Копија 
сертификата о 
контролисању 

издатог од стране 
акредитованог 
тела за оцену 

усаглашености 
гасних апарата у 

Републици 
Србији 

Сертификати Потврда о 
квалитету  

Копија потврде 
издате од 
надлежне 

релевантне 
институције Р. 

Србије 
 
Понуђач је у обавези да постави гасни генератор топлоте безбедно на фасаду објекта и изврши 
прикључење на инфраструктуру према условима локалних дистрибутера гаса, електричне 
енергије, водовода и канализације и изврши пуштање уређаја у погон. 
 
Колону „Карактеристике понуђене опреме“ треба попунити у складу са карактеристикама опреме 
коју понуђач нуди. 
Овај образац треба потписати, печатом оверити и доставити уз понуду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) ЗЈН); 
 

Правна лица: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног 
привредног суда; 
Предузетници: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег 
регистра. 

2. Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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. Напомена: Уколико 
уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште 
представништва или огранка страног 
правног лица, којом се потврђује да 
правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде и 
кривично дело примања мита;  
2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује 
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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). 
Докази не могу бити старији од два 
месеца пре отварања понуда. 

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

Уверење Пореске управе 
Министарства финансија 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 надлежног 
органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  
 
Докази не могу бити старији од два 
месеца пре отварања понуда. 
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4. Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 

5. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5):  
Потврда Министарства енергетике 
Републике Србије или 
Покрајинског секретаријата за 
енергетику и минералне сировине 
да испуњава услове и захтеве 
утврђене техничким прописима, из 
домена инспекције опреме под 
притиском и о условима у погледу 
стручног кадра за обављање 
делатности прегледа и 
одржавања унутрашњих гасних 
инсталација. 

Доказ: Потврда Министарства 
енергетике Републике Србије или 
Покрајинског секретаријата за 
енергетику и минералне сировине 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у 
наредној табели, и то: 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 

 
1. Доставити Референц листу оверену од стране 

овлашћеног лица понуђача - Списак наручиоца 
којима су у  претходне три године извео радове 
и испоручио опрему  који су предмет ове 
набавке. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. да је Понуђач у претходне 3 
године (2014, 2015 и 
2016.година) рачунајући од 
дана објаве јавне набавке 
успешно испоручио, уградио и 
пустио у рад најмање 5 гасних 
генератора топлоте за спољну 
уградњу на фасаду објекта или 
кров објекта, минималног 
капацитета  450 kW, који су у 
време потписивања Уговора 
поседовали Уверење о 
квалитету издато од стране 
надлежне институције 
Републике Србије и 
Сертификат о контролисању 
акредитоване контролне 
организације Републике Србије. 
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2. да је Понуђач у претходне 3 
године (2014, 2015 2016. 
година) успешно гасификовао  
мин. три објекта на различитим 
локацијама – изградио и пустио 
у рад прикључни гасовод, 
мерно регулациону станицу и 
унутрашњу гасну инсталацију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. да Понуђач поседује 
сертификован систем менаџмента 
квалитета, односно следеће 
сертификате: 

- ИСО 9001, 

- ИСО 14001,   

- ОХСАС 18001 и  

      - ИСО 50001 

2. За сваку наведену референцу Понуђач 
доставља: 
 

а) копију уговора са припадајућим евентуалним 
анексима и, 
 
б) окончану ситуацију са припадајућим 
рекапитуалацијама радова потписану и оверену 
од стране извођача и наручиоца, где се 
недвосмислено види шта је предмет референтне 
набавке, или, фактуру/рачун о испорученој 
опреми и изведеним радовима, где се 
недвосмислено види шта је предмет референтне 
набавке.  
 

   в) Уверење о квалитету и Сертификат о 
контролисању за испоручени уређај са датумом 
важења у време потписивања уговора. 
 
 
3.Доставити фотокопије важећих сертификата 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
1. Понуђач је у обавези да достави: 

 Уговоре о ангажовању који важе за све 
време трајања радова или М3А образац 
пријаве радника оверен од стране 
Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање, чиме се доказује да 
је лице у радном односу код послодавца са 
почетком пре дана објављивања јавног 
позива и фотокопије радних књижица 

 За инжењере са лиценцом: фотокопије 
лиценци и потврде ИКС о важењу лиценци 
до краја извођења радова 

 За завариваче: фотокопије атеста 
заваривача и важеће потврде о извршеном 
здравственом прегледу за рад на висини 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Да има најмање 5 запослених 
лица, за последња два месеца 
који претходе месецу у коме је 
објављен јавни позив за 
подношење понуда, од тога 
најмање: 

 мин. 1 стручно лице са 
важећом лиценцом 430  

 мин. 1 стручно лице са 
важећом лиценцом 336 или 
436 

 мин. 1 стручно лице са 
важећом лиценцом 381  

 мин. 1 дипломирани машински 
инжењер 

 мин. 1 дипломирани електро 
инжењер 

 мин. 1 запослени атестирани 
заваривач челичних цеви са – 
поступак 311 BW према СПРС 
ЕН ИСО 9606-1 са важећим 
атестом и важећом потврдом о 
извршеном здравственом 
прегледу за рад на висини 

 мин. 1 запослени атестирани 
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заваривач челичних цеви са – 
поступак 111 BW према СПРС 
ЕН ИСО 9606-1 са важећим 
атестом и важећом потврдом о 
извршеном здравственом 
прегледу за рад на висини 

 мин. 1 запослени атестирани 
заваривач полиетиленских 
цеви електрофузионим 
поступком према СПРС ЕН 
13067 са важећим атестом и 
важећом потврдом о 
извршеном здравственом 
прегледу за рад на висини 

2. Понуђач треба да буде 
овлашћени сервисер за опрему 
коју уграђује (гасна 
контејнерска котларница) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Доставити уверење, сведочанство или 
изјаву произвођача односно овлашћеног 
дистрибутера произвођача за територију 
Србије 

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  
1. За сву потребну опрему Понуђач је дужан да 

достави: 
 
 Фотокопију књиговодствене картице за  

основно средство или фотокопије дела  
пописне листе са стањем на дан  
31.12.2016. године,  
 

 За транспортно возило неопходно је да достави  
и фотокопију саобраћајне дозволе  
или фотокопију уговора о набавци,  

      закупу или лизингу за возило 
 
 за испитну опрему приложити и  

фотокопије важећих уверења  
акредитоване лабораторије о  
извршеном еталонирању 

 

 1. Понуђач мора да поседује 
неопходну опрему и алат за 
извођење предметних радова: 

 мин. 1 теретно возила, 
 мин. 1 вибро набијач, 
 мин. 1 струјни агрегат  
 мин. 1 апарат за РЕЛ 

заваривање, 
 мин. 1 апарат за 

електрофузионо заваривање 
полиетиленских цеви, 

 мин. 1 еталонирани испитни 
манометар минимум класе 0.6 

 мин. 1 еталонирани 
регистратор притиска и 
температуре за испитивање 

 атестирану монтажну скелу 
 сигурносне појасеве за цело 

тело 
 2. Понуђач је дужан да 

интервенише у року од макс. 2 
сата од момента пријаве квара 
у гарантном року, што ће бити 
дефинисано уговором са 
одабраним понуђачем. 

 Потписати изјаву (Образац број: 9 Конкурсне 
документације)  

 

 
4. 

 
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 
 
 

1) За претходне 3 (три) 
обрачунске пословне године 
(2014., 2015. и 2016.) 

 да је остварио просечан 
приход у минималном 
износу  од 30.000.000,00 
динара без ПДВ_а  годишње 

1. Доставити Извештај о бонитету за јавне 
набавке БОН-ЈН за претходне 3  године 
(2014., 2015. и 2016. године ) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који мора 
да садржи: статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс успеха за 
претходне 3 обрачунске године (2014. 2015. 
и 2016.), показатеље за оцену бонитета за 
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 да у том периоду није 
забележио негативан 
годишњи пословни резултат 
и 

 
 
 
 

 да Понуђачу у периоду од 
шест месеци пре дана 
објављивања јавне набавке 
пословни текући рачуни 
нису били у блокади 

претходне 3 обрачунске године. Уколико у 
обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 
2016. годину, потребно је доставити биланс 
стања и биланс успеха за 2016. годину, 
којим понуђач доказује да у претходној 
обрачунској години није остварио губитак у 
пословању.  

 Потврда НБС - Дирекција за регистре и 
принудну наплату - Одељење за регистре и 
бонитет (Потврда о броју дана 
неликвидности) у неовереној фотокопији 

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, и 3. у складу са чл. 77. 
ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели. 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно.  

 
 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. 
 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 

 Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ 
одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци 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. 
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 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 
IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
1.  Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 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 извршења радова.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок извршења услуге. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те 
ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 
 

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 5 и 5а); 
6) Образац изјаве о обиласку терена тре подношења понуде (Образац 6); 
7) Образац изјаве о референцама (Образац 7); 
8) Образац изјаве о примени система заштите животне средине итд. (Образац 8); 
9) Образац изјаве о поступању у случају квара (Образац 9); 
10) Модел уговора (Поглавље VI конкурсне документације); 
11) Спецификација потребних радова (Поглавље VIII конкурсне документације); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова: 
Изградња прикључка на гасовод, мерно регулационе станице и унутрашње гасне 
инсталације са уградњом  гасне контејнерске котларнице и разводне топловодне 
инсталације, ЈН број 19/2017 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

Адреса понуђача: 
 

Матични број понуђача: 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

Телефон: 
 

Телефакс: 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1) Назив подизвођача: 
 

 Адреса: 
 

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 

 
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 Адреса: 
 

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 

 
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
 
 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
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1) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса: 
 

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 

2) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса: 
 

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 

3) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса: 
 

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
 
 
 
 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
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Набавка радова – Изградња прикључка на гасовод, мерно регулационе станице и 
унутрашње гасне инсталације са уградњом  гасне контејнерске котларнице и разводне 
топловодне инсталације ЈН број 19/2017 

 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

____________календарских 
дана од дана отварања 
понуда ( не може бити краћи 
од 30 календарских дана) 

 
Рок извођења радова (максимун 60 
календарских дана) 
 

 
____________календарских 
дана од увођења извођача у 
посао 

Гарантни рок за изведене радове (минимум 2 
године) 

 
___________рачунајући од 
записничке примопредаје 
 

Гарантни рок за уграђени материјал ( 
минимум 2 године или минимум гаранција 
произвођача опреме)  

рачунајући од записничке 
примопредаје 

 
Место извођења радова: 
 
 

 

Примопредаја радова Квантитативни и квалитативни 
пријем изведених радова 
извршиће се од стране 
стручног надзора и комисије 
за интерни технички преглед, 
коју ће именовати Наручилац, 
потписивањем  Записника о 
примопредаји радова од 
стране Наручиоца и Извођача 

 
 

Датум 
 
_______________________ 

М. П. 
 

 
 

Понуђач 
 
__________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 

 
(ОБРАЗАЦ 2) 

 



 

                                                                                                                                         18 
 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом 
1 2 3 

1. Хидраулика   

2. Машински 
радови 

  

3. Електро 
радови 

  

4. Грађевински 
радови 

  

Укупно (1+2+3+4)  :   
 
 
 
 
 У колони 2. уписати укупну цену без ПДВ-а за предмере наведене у вертикалној колони 

(од 1-4); 
 У колони 3. уписати укупну цене са ПДВ-ом за предмере наведене у вертикалној колони 

(од 1-4); 
 У поље Укупно уписати колико износи укупна вредност набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 3) 
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 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ОБРАЗАЦ 4) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке бр. 19/2017, Набавка услуге: Изградња прикључка на 
гасовод, мерно регулационе станице и унутрашње гасне инсталације са уградњом  гасне 
контејнерске котларнице и разводне топловодне инсталације поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 
јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране 
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 5) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

ИЗ   ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу     
 
 
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
отвореном поступку јавне набавке бр. 19/2017 за набавку радова:  Изградња прикључка 
на гасовод, мерно регулационе станице и унутрашње гасне инсталације са 
уградњом  гасне контејнерске котларнице и разводне топловодне инсталације, 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде. 
 

 
 
 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Овај 
образац се може умножавати у потребном броју примерака у зависности од броја 
заједничких понуђача, с тим што ће се код потписа понуђача назначити да се ради о 
понуђачу из групе понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ОБРАЗАЦ 5а) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

ИЗ   ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу     
 
 
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
отвореном поступку јавне набавке бр. 19/2017 за набавку радова:  Изградња прикључка 
на гасовод, мерно регулационе станице и унутрашње гасне инсталације са 
уградњом  гасне контејнерске котларнице и разводне топловодне инсталације, 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде. 
 

 
 
 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Овај 
образац се може умножавати у потребном броју примерака у зависности од броја 
заједничких понуђача, с тим што ће се код потписа понуђача назначити да се ради о 
понуђачу из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ЛОКАЦИЈЕ  
ГДЕ СЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ 

 
 
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), у отвореном поступку јавне набавке бр. 19/2017, Набавка радова – 
Изградња прикључка на гасовод, мерно регулационе станице и унутрашње гасне 
инсталације са уградњом  гасне контејнерске котларнице и разводне топловодне 
инсталације, Понуђачу се издаје следећа 
 
 
 
 

П О Т В Р Д А 
 

Потврђује се да је представник понуђача  ______________________________ дана 
__________ 2017. године  извршио преглед свих објеката и терена на лицу места где ће се 
изводити предметни радови, те да је упознат са условима извођења радова. 

 
 
 

 
У Кули,  __________ 2017. године 
 
 
 
 
 

Представник наручиоца 
 
 
 

_______________________ 
(потпис) 

 
 

(М.П.) 

 Представник понуђача 
 
 
 
__________________________ 

(потпис) 
 

 
(М.П.) 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РЕФЕРЕНЦАМА 
 

 
 
за јавну НАБАВКУ ОПРЕМЕ И РАДОВА: Изградња прикључка на гасовод, мерно 
регулационе станице и унутрашње гасне инсталације са уградњом  гасне 
контејнерске котларнице и разводне топловодне инсталације, у отвореном 
поступку, ЈН бр. 19/2017 
 
 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА – СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ РЕФЕРЕНЦИ  
КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

Р.б. 
Референтни 
инвеститор - 
наручилац 

Врста референтних 
радова 

Период 
извођења 

радова                  

Лице за 
контакт - 
тел.бр. 

Вредност изведених 
радова (у динарима без 

ПДВ-а) 

1      

2      

3      

 
4      

5      

6      

Укупно без ПДВ-а:  

 
 
 Образац копирати у потребном броју примерака 
 За сваку референцу приложити одговарајући доказ у свему према упутству из табеле у конкурсној 

документацији 
 
 

М.П. 
 
Датум________________                                                    Потпис овлашћеног лица Понуђача  

 
                                              ______________________________ 

 
( ОБРАЗАЦ 8 ) 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИМЕНИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И 
О ОСПОСОБЉЕНОСТИ СВОЈИХ РАДНИКА ЗА РАД ПОД НАПОНОМ И РАД НА ВИСИНИ   
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач  ____________________________________________________(навести назив понуђача) 
са седиштем _______________________________________  у отвореном поступку јавне набавке за 
набавку опреме и радова Изградња прикључка на гасовод, мерно регулационе станице и 
унутрашње гасне инсталације са уградњом  гасне контејнерске котларнице и разводне 
топловодне инсталације ЈН бр. 19/2017, овом Изјавом потврђује да је пре потписивања и овере 
ове Изјаве, упознат са Системом управљања заштитом животне средине код Наручиоца који 
обухвата:  
- Политику и циљеве заштите животне средине,  
- Приручник о управљању заштитом животне средине,  
- Процедуре, упутства и радне инструкције,  
- Записе који потврђују примену система  у пракси.  
Понуђач  је сагласан да се приликом извођења радова на локацијама и у објектима Наручиоца  
придржава законских и осталих захтева који се односе на аспекте животне средине и процедура,  
упутстава и радних инструкција  које се односе на:  
- Управљање опасним материјама;  
- Управљање отпадом;  
- Контролом операција и  
- Спремности за реаговање у случају опасности и инцидената.  
Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује:  
- да је дужан да  све запослене на градилишту упозна са елаборатом о уређењу градилишта, а 

уколико не постоји, упозна са свим опасностима, штетностима и ризицима на тим радним 
местима у складу са Актом о процени ризика за та радна места, као и да одреди лице задужено 
за безбедност и здравље на раду. 

- да по изведеним радовима и извршеној испоруци, место радова доведе у стање сходно 
важећим законским прописима 

- При извршењу уговорених послова у свему ћемо се придржавати Закона о безбедности и  
здрављу на раду и Закона о противпожарној заштити, као и Правиника о општим мерама 
заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним  
просторијама и на радилиштима. (Сл.гласник СРС бр 21/89)  

- Да ће по потписивању уговора досатвити списак свих радника који ће бити ангажовани на 
уговореним пословима. Да сви они задовољавају услове за извршење уговорених послова и сви 
су квалификационо и стручно обучени за безбедан и здрав рад. Списак ће садржати и податке о 
запосленима који испуњавају посебне услове за рад под напоном и за рад на висини, о чему 
ћемо посебно водити  рачуна при издавању Налога за рад. Ови радници су обучени за посебне 
услове рада, испуњавају здравствене услове и задужени су потребним алатом и заштитним 
средствима.  

- Лична и колективна заштитна средства и заштитна опрема морају бити прегледана и испитана у 
складу са одговарајућим стандардом  

- Од стране овлашћеног лица Наручиоца задуженог за безбедност и здравље на раду упознати 
смо са свим опасностима и штетностима до којих може доћи при извршењу уговорних обавеза и 
применићемо све неопходне мере заштите.  

 
 

Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________         
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(ОБРАЗАЦ 9) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  У СЛУЧАЈУ КВАРА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу     
 
 
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
отвореном поступку јавне набавке бр. 19/2017 за набавку радова:  Изградња прикључка 
на гасовод, мерно регулационе станице и унутрашње гасне инсталације са 
уградњом  гасне контејнерске котларнице и разводне топловодне инсталације, је 
дужан да интервенише у року од макс. 2 сата од момента пријаве квара у гарантном року, што ће 
бити дефинисано уговором са одабраним понуђачем. 
 

 
 
 
 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Овај 
образац се може умножавати у потребном броју примерака у зависности од броја 
заједничких понуђача, с тим што ће се код потписа понуђача назначити да се ради о 
понуђачу из групе понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI МОДЕЛ УГОВОРА 
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Изградња прикључка на гасовод, мерно регулационе станице и унутрашње гасне 
инсталације са уградњом  гасне контејнерске котларнице и разводне топловодне 

инсталације 
 
Редни број набавке 19/2017 
Закључен у Кули дана ___________________ 2017. године између:  
 
1. 1. ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА, Лењинова 11, МБ 08368660, ПИБ 100260889, рачун број 840-

43640-61, коју заступа Владимир Павков, начелник (у даљем тексту: Наручилац) и  
2. ____________________________ , из __________________ , улица _______________________, 
ПИБ ________________, матични број _____________, рачун број ___________________ који се 
води код ________________________ , кога заступа _________________________ , као 
испоручиоца добара (у даљем тексту: Продавац).  
 
 
I ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 
ПРЕДМЕТ  УГОВОРА по спроведеном отвореном поступку јавне набавке број   19/2017 је НАБАВКА 
ОПРЕМЕ И РАДОВА -  Изградња прикључка на гасовод, мерно регулационе станице и 
унутрашње гасне инсталације са уградњом  гасне контејнерске котларнице и разводне 
топловодне инсталације 
 
у свему према Предмеру радова која је саставни део Понуде.  
 
ДЕО МОДЕЛА УГОВОРА уколико : 
ПОНУЂАЧ  извршење јавне набавке делимично поверава подизвођачу и то: 
назив  подизвођача ______________________________________________________, са седиштем 
____________________________________ ПИБ : __________________, матични број: 
_______________ за- навести које позиције : ____________________________, и у ком % : 
________.  

ПОНУЂАЧ  у потпуности одговара НАРУЧИОЦУ за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршенње уговорених обавеза као да се на извршење истих сам обавезао и 
као да је  радове сам извео,  без обзира на број подизвођача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача : 
заједнички са чланом групе понуђача, навести назив : 
____________________________________________________________, са седиштем 
____________________________________ ПИБ : __________________, матични број: 
_______________. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке ,  који обевезно садржи податке наведене у члану 
81.став 4 . тачка 1-2 ЗЈН , а споразумом могу бити уређена и друга питања која наручилац 
одреди конкурсном документацијом. Споразум чини саставни део овог Уговора.  
Понуђачи  који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
 

Члан 1. 
Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности приликом изградње 
прикључка на гасовод, мерно регулационе станице и унутрашње гасне инсталације са 
уградњом  гасне контејнерске котларнице и разводне топловодне инсталације, на основу 
спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 19/2017, као и друга питања везана за 
реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором, а у складу са конкурсном 
документацијом и понудом Извођача бр.___________ од ____________ године, и Одлуке о додели 
уговора број_______________од___________. 
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II ЦЕНА УГОВОРЕНИХ РАДОВА 
Члан 2. 

Укупна вредност радова из претходног члана износи _________________динара без ПДВ_а 
 
(словима:__________________), односно_________________динара са ПДВ_ом 
 
(словима:__________________)  и утврђена је на основу усвојене понуде ИЗВОЂАЧА .  
 
Укупна уговорена вредност  је утврђена на бази уговорених јединичних цена, које су фиксне и 
обухватају све трошкове извођења радова: радну снагу, материјал, механизацију, припремне 
радове, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва потребна испитивања, добит и 
све остале директне и индиректне трошкове, који се односе на извршење овог Уговора. 

 
Вишак и мањак радова су радови са уговореним јединичним ценама, а чија укупна вредност не 
прелази ± 10% од укупно уговорених радова. Извођење вишкова радова, који по количини не 
прелазе 10% укупно уговорених радова, не могу утицати на промену уговореног рока за завршетак 
радова.  
Стварне количине изведених радова, у односу на количине уговорених радова,  утврдиће се по 
завршетку радова путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, 
обрачунатих у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа, а укупна вредност           
( збир уговорене вредности радова и евентуалног вишка или мањка до ± 10% ) не може да пређе  
износ процењене вредности јавне набавке од __________________ (податак уписује 
НАРУЧИЛАЦ) динара без ПДВ-а. 
 
III НАЧИН ПЛАЋАЊА И СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 3. 
 

 
Износ из првог става Члана 2.  НАРУЧИЛАЦ исплаћује ИЗВОЂАЧУ сукцесивно максимално 45 
дана од дана пријема Привремених ситуација и Окончане ситуације оверене од стране Надзорног 
органа и Записника о извршеној примопредаји  радова,  потписаног од стране овлашћеног лица 
НАРУЧИОЦА.  
 
Окончана ситуација ИЗВОЂАЧА за извршене – изведене радове мора обавезно да садржи, поред 
наведених елемената из члана 42. Закона о ПДВ-у и позив на број Уговора (деловодни број овог 
Уговора НАРУЧИОЦА), који је био основ за испостављање одговарајућег документа. 
 
У окончаној ситуацији ИЗВОЂАЧ је дужан да посебно искаже ставке (позиције из предмера) за које 
је обвезник плаћања ПДВ-а НАРУЧИЛАЦ, и посебно искаже ставке (позиције из предмера) за које 
је обвезник плаћања ПДВ-а ИЗВОЂАЧ радова ( у складу са чланом 10, став 2, тачка 3 Закона о 
ПДВ) 
Окончана ситуација која није сачињена у складу са наведеним у ставу 2. овог  Члана,биће враћена  
ИЗВОЂАЧУ, а плаћање одложено,  све док  не достави окончану ситуацију  на наведени начин, од 
када ће почети да тече рок за плаћање наведен у ставу 1.овог Члана Уговора.  
 
ИЗВОЂАЧ се обавезује да при потписивању овог Уговора, достави  НАРУЧИОЦУ 2 (две)   бланко 
соло менице и то: 
 - 1  (једну) за добро извршење посла на 10% вредности  овог Уговора без ПДВ-а 
- 1 (једну) за отклањање грешака у гарантном року на 10% вредности  овог Уговора без ПДВ-а, 
заједно са меничним овлашћењима, картоном депонованих потписа лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну ИЗВОЂАЧА, као и изводом о регистрацији меница 
код НБС. 
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IV РОК 
Члан 4. 

 
ИЗВОЂАЧ се обавезује да изведе радове на захтев НАРУЧИОЦА у року од 
________________________  календарских  дана, од дана потписивања овог Уговора и увођења у 
посао. 

Уколико ИЗВОЂАЧ прекорачи уговорени рок, НАРУЧИЛАЦ стиче право да наплати на име пенала 
2‰ (два промила) за сваки дан прекорачења рока, с тим што износ тако одређене уговорне казне 
не може да пређе 5% од укупне цене радова. 

Место извођења радова: парцеле број: 3120/1, 3122/1, 3122/2, 3131, 3143/14 и 3143/8 к.о. Кула 

 
V ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 
Обавезе НАРУЧИОЦА су да: 

- ИЗВОЂАЧА уведе у посао и обезбеди несметан приступ објекту и извођењу радова; 
- обезбеди ИЗВОЂАЧУ просторију у објекту за смештај ситног алата и за пресвлачење 

радника; 
- решењем одреди овлашћеног надзорног органа ; 
- обезбеди прикључке за воду и струју; 
- са ИЗВОЂАЧЕМ изврши интерни технички преглед и изврши примопредају изведених 

радова и о томе сачини Записник 
 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 6. 

ИЗВОЂАЧ је обавезан да: 
- испоручи опрему и материјал и изведе радове у уговореном року према квалитету и 

количини утврђеним у усвојеној Понуди; 
- обезбеди Атесте за уграђени материјал; 
- на градилишту води сву потребну документацију и да је редовно доставља НАРУЧИОЦУ на 

потпис; 
- писаним путем обавести НАРУЧИОЦА о лицима одговорним за извођење радова и достави 

Решење о њима, 
- достави сертификат или други доказ о квалификованости радника за рад са оваквим 

материјалима, 
- поступа по оправданим примедбама надзорних органа које су уписане у грађевински 

дневник; 
- обезбеди и спроведе све мере заштите од пожара, заштите других објеката и имовине 

НАРУЧИОЦА; 
- се у току извођења радова придржава свих прописа и мера заштите на раду, те сходно 

томе обезбеди мере личне и опште заштите радника; 
- благовремено и о свом трошку отклони евентуалну штету коју је узроковао приликом 

извођења радова; 
- по свакодневном завршетку рада отклони отпадни материјал, а да по завршетку  свих 

радова у року од 5 дана уклони преостали отпадни материјал, машине и преосталу опрему. 
- прихвати  специфичне услове рада.  

Члан 7. 
ИЗВОЂАЧ је дужан да уговорене радове изврши стручно и квалитетно, у складу са прописима и 
према усаглашеном техничком решењу  као и да испоручена и монтирана добра-опрема, која су 
наведена у предмеру задовољавају у потпуности техничке карактеристике и стандарде за ту 
врсту добара датог произвођача, што доказује техничком документацијом и гарантним 
листом, које обавезно доставља приликом примопредаје радова. 
Ако ИЗВОЂАЧ не изврши радове према уговореном техничким прописима и стандардима, као и 
према резултатима сопственог искуства и правилима струке, НАРУЧИЛАЦ има право да захтева 
обустављање даљег извршења радова, односно да захтева промену материјала, односно 
употребу материјала одговарајућег квалитета. 
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Сви налази контроле ИЗВОЂАЧА и контроле НАРУЧИОЦА уписују се у грађевински дневник. 
ИЗВОЂАЧ је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и извршених радова и 
да НАРУЧИОЦУ омогући контролу. 
ИЗВОЂАЧ је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала , односно да добра-
опрема у потпуности одговарају специфицираном и захтеваном од стране НАРУЧИОЦА и 
садржаном у Предмеру радова,  као и извршених радова и да НАРУЧИОЦУ омогући контролу а 
што се посебно односи на добра-опрему чију котролу ће извршити лиценцирани инжењери 
НАРУЧИОЦА кроз квантитативни и квалитативни пријем у форми записника. 
Коначна оцена квалитета извршених радова и употребљеног материјала врши се приликом 
записничке примопредаје извршених радова. 
 

VII ПРОДУЖЕТАК РАДОВА 
Члан 8. 

ИЗВОЂАЧ има право да захтева продужење рока за извршење радова у случају кад дође до 
обуставе радова због  захтева НАРУЧИОЦА  из разлога што исти битно ометају редовну 
реализацију програма. 

ИЗВОЂАЧ је дужан да захтев за продужење рока поднесе НАРУЧИОЦУ чим дође до обуставе 
радова. Временско трајање продужетка рока које тражи ИЗВОЂАЧ не може бити дуже него што је 
било трајање обуставе радова до које је дошло на изричит захтев НАРУЧИОЦА . 

 
VIII ВИША СИЛА 

Члан 9. 
Извршење обавеза по овом Уговору може бити одложено у случају настанка «више силе». Под 
«вишом силом» се сматрају околности које нису могле да се предвиде или разумно избегну или 
спрече и због чијег наступања извршење уговора постане немогуће или претерано отежано. О 
наступању «више силе» ИЗВОЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ су дужни да један другог обавесте у најкраћем 
року, писаним путем. 

 
IX ПРИЈЕМ И ГАРАНТНИ РОК 

Члан 10. 
ИЗВОЂАЧ гарантује да изведени радови задовољавају у потпуности техничке карактеристике и 
стандарде за ту врсту радова. 
Интерни технички пријем биће обављен у року од 10 дана од достављеног писаног захтева 
ИЗВОЂАЧА о завршетку радова. Ово Обавештење мора бити оверено од Надзорног органа 
НАРУЧИОЦА. ИЗВОЂАЧ је дужан да евентуалне примедбе, констатоване у Записнику, који се 
сачињава при техничком пријему, отклони у року наведеном у Записнику. 
Уколико се у току експлоатације у гарантном року утврди да квалитет радова не задовољава, што 
ће бити констатовано записнички, ИЗВОЂАЧ је дужан да неопходне радове изведе о свом трошку 
у складу са захтевима НАРУЧИОЦА. 
Такође,  кад су у питању добра-опрема  обезбеђена  и монтирана за потребе ове јавне набавке   
Извођач се обавезује да,  за све време важења гаранције, за добра-опрему на којој се уоче 
скривене мане, или се утврди да не задовољава квалитетом, дође до оштећења, квара исл., што 
ће бити констатовано записнички,  изврши замену добрима истог или бољег квалитета, односно 
обезбеди да се отклони оштећење, квар и  сл. одмах  у складу са захтевима Инвеститора и то о 
свом трошку. 

 
Члан 11. 

Гарантни рок за изведене радове је ____________________________ рачунајући од дана 
записничке примопредаје, а за уграђену опрему и  материјал _____________________________ од 
дана записничке примопредаје. ИЗВОЂАЧ  је дужан да у гарантном року, без надокнаде, отклони 
све евентуалне недостатке у року од 10 дана од дана утврђивања недостатака. 
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Извођач је дужан да реагује и изађе на терен максимално у року од 2 сата од момента пријаве 
квара у току сезоне грејања у периоду трајања гарантног рока. Уколико се Извођач не одазове 
позиву, Наручилац има право да неопходну интервенцију која је према условима уговора обавеза 
Извођача поручи од другог овлашћеног правног лица и исту наплати Извођачу радова. 
 
Извођач је дужан да по извршеној записничкој примопредаји  НАРУЧИОЦУ преда оверене 
гарантне листове за добра-опрему и материјал који је монтиран или уграђен  као предмет и за 
потребе ове јавне набавке. 
 
X ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 12. 

Уговор се не сме користити за било које друге сврхе које нису предмет уговора, а нарочито не сме 
бити учињен доступним трећим лицима, нити заложити трећем лицу без претходне писане 
сагласности НАРУЧИОЦА. 
 

Члан 13 
На све што није регулисано овим уговором примењују се одредбе  Закона  о облигационим 
односима и других позитивних прописа који регулишу ову област. 

Све евентуалне спорове који би могли настати из овог Уговора или поводом овог Уговора, странке 
ће покушати да реше споразумно. 

Уколико странке не постигну споразумно решење, за решење спора надлежан је суд по 
седишту Наручиоца. 
 
 

Члан 14. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника обе уговорне стране.  
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) за НАРУЧИОЦА, а 2 
(два) примерка за ИЗВОЂАЧА. 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 

_____________________________ 
(назив фирме) 

 
_____________________________ 
(име и презиме овлашћеног лица) 

 
_____________________________ 

(потпис овл. лица) 
 

(М.П.) 

НАРУЧИЛАЦ  
 

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА 
Начелник 

 
_____________________________ 

Владимир Павков 
 
 
 

(М.П.) 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив 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: Општина Кула, Лењинова 11, 25230 Кула са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку радова –  изградње прикључка на гасовод, мерно регулационе 
станице и унутрашње гасне инсталације са уградњом  гасне контејнерске котларнице и 
разводне топловодне инсталације, ЈН бр. 19/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09. јуна. 2017. године до 12 
часова, без обзира на начин доставе. 
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 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 5 и 5а); 
 Образац потврде о обиласку терена ( Образац 6); 
 Образац изјаве о референцама (Образац 7); 
 Образац изјаве о примени система заштите животне средине итд. (Образац 8); 
 Образац изјаве о поступању у случају квара (Образац 9); 
 Модел уговора (Поглавље VI конкурсне документације); 
  Спецификација потребних радова (Поглавље VIII конкурсне документације); 

   
3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
 



 

                                                                                                                                         33 
 

 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Кула, Лењинова 
11, 25230 Кула,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге –  изградње прикључка на гасовод, мерно 
регулационе станице и унутрашње гасне инсталације са уградњом  гасне 
контејнерске котларнице и разводне топловодне инсталације, ЈН бр. 19/2017 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге –  изградње прикључка на гасовод, мерно 
регулационе станице и унутрашње гасне инсталације са уградњом  гасне 
контејнерске котларнице и разводне топловодне инсталације, ЈН бр. 19/2017 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуге –  изградње прикључка на гасовод, мерно 
регулационе станице и унутрашње гасне инсталације са уградњом  гасне 
контејнерске котларнице и разводне топловодне инсталације, ЈН бр. 19/2017  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге –  изградње прикључка на гасовод, 
мерно регулационе станице и унутрашње гасне инсталације са уградњом  гасне 
контејнерске котларнице и разводне топловодне инсталације, ЈН бр. 19/2017 - 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. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач 
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 
1. у поглављу V ове конкурсне документације) 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.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III 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. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то 
податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III ове 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 ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање ће се вршити сукцесивно на основу привремених и окончане ситуације. Рок 
плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник РС“ број 119/12). 
Плаћање се врши на рачун понуђача.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 
Рок извођења радова не може бити дужи од 60 календарских дана. 
 
 
9.3  Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. 
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     9.4. Захтеви у погледу гарантних рокова 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 године, рачунајући од 
дана записничке примопредаје. 

 Гарантни рок за уграђени материјал не може бити краћи  од  гаранције коју нуди 
произвођач рачунајући од дана записничке примопредаје. 

 
9.5. Захтеви у погледу места извођења и примопредаје радова 

 
9.6. Место извођења радова: парцеле број: 3120/1, 3122/1, 3122/2, 3131, 3143/14 и 3143/8 

к.о. Кула 

 
 Квантитативни и квалитативни пријем изведених радова извршиће се од стране 
стручног надзора и комисије за интерни технички преглед, коју ће именовати 
Наручилац, потписивањем  Записника о примопредаји радова од стране Наручиоца и 
Понуђача 

 
9.7. Додатни захтеви 
 
 Извођач је дужан да реагује и изађе на терен максимално у року од 2 сата од 

момента пријаве квара у току сезоне грејања у периоду трајања гарантног рока. 
Уколико се Извођач не одазове позиву, Наручилац има право да неопходну 
интервенцију која је према условима уговора обавеза Извођача поручи од другог 
овлашћеног правног лица и исту наплати Извођачу радова.  

 Извођач је дужан да обиђе локацију на којој ће се изводити предметни радови 
до 01.06.2017.године уз претходну најаву од једног дана на e-mail: 
jtrpcevski@kula.rs или mdjorovic@kula.rs или телефоном на број 025/722-333 локал 
211 и 144. 

 
10. 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. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави следећа средства обезбеђења: 
- Бланко сопствену меницу за добро извршење посла: Изабрани понуђач се обавезује 

да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави једну регистровану бланко 
сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица 
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овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% уговорене 
вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека 
рока за коначно извршење посла. Наручилац ће меницу за добро извршење посла  
поднети на наплату у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 

- Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року: Изабрани 
понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави једну 
регистровану бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом 
и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 
10% уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од дана 
истека гарантног рока. Наручилац ће меницу за отклањање грешака у гарантном року  
поднети на наплату у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Општина Кула, 
Комисија за јавну набавку, Лењинова 11, Кула или путем електронске поште на e-mail: 
jtrpcevski@kula.rs, mdjorovic@kula.rs  или факсом на број телефона: 025/722-273, сваким 
радним даном од 08 до 14 часова, тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 19/2017.“ 
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. 
ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је 
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да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је 
друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
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.  
 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-
mail: jtrpcevski@kula.rs, mdjorovic@kula.rs  факсом на број 025/722-273 или препорученом 
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца: Општина Кула, Лењинова 11, 25230 
Кула. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет 
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, 
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 
став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио.  
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење 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.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да 
изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права (нпр: ЈН 19/2017); 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1, или  
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, 
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници 
јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 
ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
 
 

За комисију за јавну набавку 
 

Јован Трпчевски, члан с.р. 
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VIII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 

 
1. PREDMER HIDRAULIKA 

 
 

р.б.  OPIS Jed. 
mere 

 

Količ. Jed. cena  

Ukupno 

RAZVOD TOPLOVODNE INSTALACIJE OD GASNIH GENERATORA DO GLAVNOG RAZVODA ZGRADE 

1 Isporuka i ugradnja kalorimetra proizvod "SONTEX" tip 
SUPERSTATIC 440 DN125 kapaciteta 100 m3/h ili drugog 
proizvođača sa ekvivalentnim karakteristikama: 
merač protoka sa fluidnim oscilatoroim, stabilni merni 
sistem, bez pokretnih delova, sa sondama, i mernom cevi, 
radna temperatura do +70°C 
IP68 zaštita za celo merilo protoka 
Radni pritisak: max. 10 bar; nom. pritisak: PN16 
Izlazni signal do računske jedinice, digitalni, ili analogni 
signal, za računanje toplotne energije, sa radio vezom, 
bidirekcioni bez konstantnog emitovanja radio signala, za 
kontrolu i prenos podataka 
Klasa tačnosti prema EN 1434-1 CLASS. 2 
Opremljen sa 2 temperaturne sonde Pt500 u kompletu sa 
čaurama 
Displej računska jedinica mora biti mobilan i na njemu se 
moraju prikazivati izmerene vrednosti: 
a.) protok (m3/h) b.) 
snaga (kW) c.) energija 
(kWh) 
d.) temperatura polazne vode (°C) e.) 
temperatura povratne vode (°C) 
Napajanje displeja: baterija; trajanje: min.5+1 god 
Potvrda o prvom pregledu ovlašćene institucije u 
Republici Srbiji u vidu markica ili uverenja 
Isporucilac je u obavezi da postavi kalorimetar unutar 
objekta i izvrsi prikljucenje na toplovodnu instalaciju i izvrsi 
pustanje uredjaja u pogon. U cenu uračunati 
potreban materijal za priključenje (kontra prirubnice, 
prirubničke setove, itd.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

2 Isporuka i ugradnja čeličnih hidroispitanih šavnih cevi  
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 

48 

  
materijala SRPS EN 10217-1 za izgradnju razvoda 
toplovodne instalacije. Instalacija cevi se antikorozivno 
zaštićuje sa 1 slojem temeljne boje. Rad na visini 
a) Ø114,3x3,6 
b) Ø139,7x4,0 m 21   

 3 Isporuka i ugradnja čeličnih kovanih cevnih fitinga za  
 
 
kom    
 

 
 
 

24 

 
 
 
 

 

priključenje na postojeću toplovodnu instalaciju i to: 

a) cevni luk R=1,5D; Ø114,3x3,6/90⁰ 
b) cevni luk R=1,5D; Ø139,7x4,0/90⁰ kom 6   
c)  grlata prirubnica DN100 PN16 i prirubnički set kom 4   
d) asimetrični "T" komad Ø168,3/Ø139,7/Ø168,3 kom 2   
e) simetrični "T" komad Ø139,7x4,0 kom 2   
f)  cevna redukcija Ø139,7/Ø114,3 kom 4   
g) cevna redukcija Ø114,3/Ø88,9 kom 4   
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4 Isporuka i ugradnja nosača i vešaljki za montažu 
toplovodne instalacije unutar prostorije kotlarnice 
objekta zgrade, ostali pomoćni materijal za montažu cevi i 
fitinga (elektrode, tehnički gasovi, itd) 

 
 
 
 
pauš 

   

5 Isporuka i ugradnja STRÖMAX-GMF -Regulacioni i 
zaustavni ventil sa mernim ventilima za merenje 
diferencijalnog pritiska u kompletu sa kontra 
prirubnicom i prirubničkim setom ili drugog proizvođača 
ekvivalentnih tehničkih karakteristika: 
Od sivog liva GG 25 prema DIN 1691. Ravno sedište, 
prirubnička izvedba. Ugradbene mere prema DIN 3202 F1, 
prirubnica prema PN16. Prednameštanje ograničenjem hoda. 
Digitalno pokazivanje stepena prednameštanja na ručici. 
Sedište zaptivke of PTFE, otporno na habanje i koroziju. 
Nepodižuće vreteno. 4 otvora za pražnjenje fabrički 
zatvorena zapornim vijcima. 2 merna ventila za merenje 
diferencijalnog pritiska montirana su uz ručni točak ventila. 
DN 80; Kvs=68,5 Herz br.art.: 1 4218 48 
 
Maks. radna temperatura: 130 °C do DN32 
Maks. radna temperatura: 110 °C od DN40 
Maks. radni pritisak: 16 bar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 

  

6 Isporuka i ugradnja kosog hvatača nečistoća u 
kompletu sa pratećim kontra prirubnicama i prirubničkim 
setovima 

a) DN125 PN16 

  
  kom 

  
      1 

  

7 Isporuka i ugradnja među prirubničkog leptir ventila 
sa pratećim kontraprirubnicama i prirubničkim setovima 

a) DN125 PN16 

  
 kom 

  
     2 

  

8 Isporuka i ugradnja odzračnog lonca DN100x250 u 
kompletu sa čeličnom bešavnom cevi DN15 i slavinom 
R1/2" PN6 

 
  kom 

 
      2 

  

9 Isporuka i ugradnja prirubničkog zapornog ventila 
sa pratećim kontraprirubnicama i prirubničkim setovima 

a) DN100 PN16 

  
 
kom 

  
 
     2 
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10 Isporuka materijala i ugradnja za izradu 
termoizolacije na novo izgrađenoj toplovodnoj 
instalaciji. Termoizolacija se izvodi sa 
mineralnom vunom 
debljine 50mm u oplati od Al lima debljine 0,6mm 

 
 
 
 
m2 

 
 
 
 
85 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11 Izrada građevinskih otvora za prodor cevi 
toplovodne instalacije kroz zidove objekta. 
Otvori se nakon 
postavljenih cevi saniraju i fino 
obrađuju. Obračun po izvršenom 
prodoru. 

 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12 Pražnjenje postojeće instalacije, 
demontaža dela termoizolacije i cevi DN150 
na postojećoj razvodnoj toplovodnoj instalaciji 
u kotlarnici, izrada mesta 
priključivanja (T komad DN150) kako potisnog 
tako i povratnog cevovoda instalacije od gasnih 
kontejnerskih kotlarnica 

 
 
 
 
 
 
pauš 

   
 
 
 
 
 
 

13 Ispitivanje novoizgrađene razvodne 
toplovodne instalacije na čvrstoću i 
nepropusnost hladnim 
vodenim pritiskom 6 bar 

 

 
 
pauš 

   

14 Topla proba novoizvedene instalacije, 
podešavanje radnih parametara, 
uravnoteženje instalacije unutar postojeće 
kotlarnice 

 

 
 
pauš 

   

15 Pripremno završni radovi (upoznavanje sa 
gradilištem, obeležavanje gradilišta, izrada 
elaborata o uređenju 
gradilišta, čišćenje, itd) i transportni troškovi 

 

 
 
pauš 

   

 
 
 

1. UKUPNO (HIDRAULIKA) RAZVOD TOPLOVODNE INSTALACIJE (bez PDV):  

 
 
2. MАШИНСКИ РАДОВИ 

 
PREDMER I PREDRAČUN OPREME,  MATERIJALA I RADOVA  
MAŠINSKI DEO 

PRIKLJUČNI GASOVOD OD DISTR.GASOVODA DO MRS 
I OD MRS DO UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE 

POZ. OPIS POZICIJE J.M. KOLIČINA CENA IZNOS
            
1 Izrada priključka na postojeću distributivnu 

gasnu mrežu srednjeg pritiska dimenzije DN50, 
ugradnjom čeličnog T–komada DN50, prema 
uslovima distributera gasa. 

kompl. 1     
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2 Isporuka i ugradnja čelične cevi 
  Standard: SRPS EN ISO 3183         
  Tip: SMLS - bešavne         
  Materijal: L245 (B)         
  Nivo specifikacije proizvoda: PSL1         
  Dužina: oko 12 m         
  Krajevi: PE ( za zavarivanje)         
  Dimenzije:         
   Ø 88,9 x 3,2 mm  m 1     
   Ø 60,3 x 2,9 mm  m 8     
            
3 Isporuka i ugradnja čeličnog cevnog luka         
  Standard: SRPS EN 10253-2         
  Model: 3D (R=1,5D)         
  Ugao: 90°         
  Tip: A         
  Materijal: P235TR1         
  Dimenzije:         
   Ø 88,9x3,2 mm  kom 1     
   Ø 60,3 x 2,9 mm  kom 1     
           
4 Isporuka i ugradnja čeličnog cevnog luka         
  Standard: SRPS EN 10253-2         
  Model: 3D (R=1,5D)         
  Ugao: 45°         
  Tip: A         
  Materijal: P235TR1         
  Dimenzije:         
   Ø 60,3 x 2,9 mm  kom 4     
           
5 Cevi od polietilena PE80 za gasovode radnog 

pritiska do 4 bar. Mere i dozvoljena odstupanja su 
po SPRS EN 1555-2,  tehnički uslovi ispitivanja 
prema SPRS EN 1555-2. Cevi su PE-tip 2 i 3 
serija S-5 NP 10 dimenzije: 

        

  d(mm)         
  d90 m 75     
  d160 m 23     
           
6 Cevni lukovi od 90 stepeni za elektrootporno 

zavarivanje, od PE 100 u skladu sa SPRS EN 
1555-3 dimenzije :   

        

  d(mm)         
  d90 kom 4     
           
7 Spojnice-mufovi za gasovode od polietilena         
  PE - tip 2 i 3, serija S - 5, za elektrozavarivanje         
   NP 10  u skladu sa SPRS EN 1555-3         
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  dimenzije : d(mm)         
  d90 kom 10     
           
8 Prelazni komad sa polietilenskih cevi         
  PE-tip 2 i 3, serija S-5, na čelične cevi         
  SPRS EN 1555-3,NP 10         
  dimenzije: d/DN (mm)         
  d90/DN80 kom 2     
           
9 Isporuka i ugradnja prirubnica sa grlom         
  Standard: SRPS EN 1759-1         
  Tip prirubnice: 11 (WN)         
  Tip zaptivne površine: B (RF)         
  Klasa pritiska: Class 150         
  Materijal: Grupa 1.1         
  Otvor: STD          
  Krajevi: za sučeono zavarivanje         
  Dimenzije:         
  DN50 kom 2     
           
10 Isporuka i ugradnja prirubnica sa grlom         
  Standard: SRPS EN 1759-1         
  Klasa pritiska: PN16         
  Materijal, tip: S235 JRG2         
  Krajevi: za sučeono zavarivanje         
  Dimenzije:         
  DN80 kom 2     
           
11 Isporuka i ugradnja prirubničkog spoja         
  zavrtnji, navrtke, zaptivači         
  Klasa pritiska: class 150         
  Dimenzije prirubnice:         
  DN 50 kom 2     
           
12 Isporuka i ugradnja prirubničkog spoja         
  zavrtnji, navrtke, zaptivači         
  Klasa pritiska: PN16         
  Dimenzije prirubnice:         
  DN80 kom 2     
           

13 
Isporuka i ugradnja prirubničke kuglaste slavine 
za gas za ugradnju u šahtu prema uslovima 
distributera 

        

  Standard: SRPS EN 1983         
  Karakteristike:SRPS EN 13774         
  Tip: KPC-G, proizvođač POLIX ili sl.         
  Upravljanje: Poluga          
  Krajevi: Prirubnice         
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  Klasa pritiska: class 150         
  Dimenzije:         
  DN 50 kom 1     
           

14 Isporuka i ugradnja prirubničke kuglaste slavine 
za gas         

  Tip:KPN-G proizvođač POLIX ili sl.         
  Dimenzije:         
  DN80 PN16 kom 1     
           

15 Spojni, zavarni i ostali pomoćni materijal za 
izradu čeličnog gasovoda pauš. 1     

           

16 

Hidroizolacija podzemnog čeličnog gasovoda i 
zaštitinih čeličnih cevi, tečnim premazom, 
izolacionom POLYKEN trakom i zaštitnom 
trakom 

m2 4     

           

17 Radiografska kontrola zavarenih spojeva, na 
čeličnom delu gasovoda, u obimu 100%. pauš 1     

            

18 
Ispitivanje gasovoda na čvrstoću i nepropusnost 
prema važećim zakonskim propisima sa izradom 
odgovarajućih izveštaja 

pauš 1     

            

19 Ispitivanje izolacije podzemnog dela gasovoda na 
elektroprobojnost pauš 1     

            
21 Isporuka i postavljanje tabli upozorenja pauš 1     
            
22 Pripremno završni radovi i transportni troškovi pauš 1     
            
23 Izrada projekta izvedenog objekta pauš 1     
            
            

 UKUPNO GASOVOD - MAŠINSKI DEO bez PDV-a (din.):   
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MERNO-REGULACIONA STANICA 

POZ. OPIS POZICIJE J.M. KOLIČINA JED. 
CENA 

UKUPNO 
(din.) 

            
            
1 Isporuka i ugradnja čelične cevi         
  Standard: SRPS EN ISO 3183         
  Tip: SMLS - bešavne         
  Materijal: P235TR1         
  Nivo specifikacije proizvoda: PSL1         
  Dužina: oko 12 m         
  Krajevi: PE ( za zavarivanje)         
  Dimenzije prema SRPS EN10220:         
   Ø 60,3 x 2,9 mm  m 3     
   Ø 33,7x2,9 mm  m 1     
   Ø 21,3x2,6 mm m 8     
            
2 Isporuka i ugradnja čeličnog cevnog luka         
  Standard: SRPS EN 10253-2         
  Model: 3D (R=1,5D)         
  Ugao: 90°         
  Tip: A         
  Materijal: P235TR1         
  Dimenzije:         
   Ø 60,3 x 2,9 mm  kom 3     
   Ø 21,3x2,6 mm  kom 8     
           
3 Isporuka i ugradnja prirubnica sa grlom         
  Standard: SRPS EN 1759-1         
  Klasa pritiska: PN16         
  Materijal, tip: S235 JRG2         
  Krajevi: za sučeono zavarivanje         
  Dimenzije:         
  DN50 kom 6     
  DN25 kom 4     
           
4 Isporuka i ugradnja prirubničkog spoja         
  zavrtnji, navrtke, zaptivači         
  Klasa pritiska: PN16         
  Dimenzije prirubnice:         
  DN50 kom 5     
  DN25 kom 4     
           

5 Isporuka i ugradnja čelične koncentrične 
redukcije         

  Materijal: P235TR1 prema SRPS ISO 3419         
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  Dimenzije:         
   Ø 88,9/60,3 mm  kom 1     
   Ø 60,3/33,7 mm  kom 1     
            
6 Isporuka i ugradnja zavarne kape         
  Materijal: P235TR1 prema SRPS ISO 3419         
  Dimenzije:         
   Ø 60,3 x 2,9 mm  kom 1     
           

7 Isporuka i ugradnja rotacionog merača protoka 
gasa, - opseg merenja 1:160         

  Isporučuje se sa izveštajem o ispitivanju u 
ovlašćenoj laboratoriji.          

  Tip RABO G65 DN50, proizvođač ELSTER. kom 1     
           

8 Isporuka i ugradnja elektronskog korektora 
zapremine  gasa.          

  Isporučuje se sa izveštajem o ispitivanju u 
ovlašćenoj laboratoriji.          

  Tip EK-220, proizvođač ELSTER ili sl. kom 1     
           

9 Isporuka i ugradnja regulatora pritiska za gas, sa 
integrisanim sigurnosnim blok ventilom.         

  Pmax=16 bar, Pul= 8 bar, Pizl=0,3 bar         
  Tip:121-BV Gasteh i sl.         
  Dimenzije:         
  DN25 PN16 kom 1     
           

10 Isporuka i ugradnja sigurnosnog ispusnog ventila 
za gas         

  Tip:211 Gasteh i sl.         
  Dimenzije:         
  R1/2"/1/2" kom 1     
           

11 Isporuka i ugradnja finog filtera za gas, ugaona 
izvedba         

  Tip:414/1 Gasteh i sl.         
  Dimenzije:         
  DN25 PN16 kom 1     
           
12 Isporuka i ugradnja izolacione prirubnice          
  Tip:514 Gasteh i sl.         
  Dimenzije:         
  DN50 PN16 kom 1     
  DN25 PN16 kom 1     
           

13 Isporuka i ugradnja prirubničke kuglaste slavine 
za gas         
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  Tip:KPC-G proizvođač POLIX.         
  Dimenzije:         
  DN50 PN16 kom 1     
  DN25 PN16 kom 1     
           

14 Isporuka i ugradnja navojne kuglaste slavine za 
gas         

  Tip: Giacomini         
  Dimenzije:         
  R1/2" PN16 kom 2     
           

15 
Isporuka i ugradnja manometarskog sklopa 
(manometar sa rasteretnom slavinom) Ø100, 
priključak radijalni R1/2“, klasa tačnosti 1,6 

        

  Tip manometra: „WIKA“ i sl.         
  Tip rasteretnog ventila: 372/40 Gashet i sl.         
  Merni opseg:          
  0  16 bar kom 1     
  0  400 mbar kom 1     
           

16 

Isporuka i ugradnja bimetalnog termometra 
Ø100, aksijalni, u čauri sa priključkom R1/2“, 
dužina sonde 100mm, klasa tačnosti 1,6. 
Tip: A5002, proizvođač WIKA ili sl. 

        

  Merni opseg:          
  -20 +40 C kom 1     
           

17 Spojni, zavarni i ostali pomoćni materijal za 
izradu čeličnog gasovoda pauš. 1     

           

18 
Antikoroziona zaštita cevnih elemenata MRS, 
čišćenjem do metalnog sjaja i nanošenjem jednog 
sloja osnovne i dva sloja završne žute boje. 

pauš. 1     

           

19 
Izrada postolja MRS-a od čelični profila, 
komplet sa svim potrebnim osloncima, držačima 
i obujmicama za cevi i opremu 

  obradjeno u gradjevinskom projektu 

           

20 

Isporuka i montaža zaštitne kućice za MRS, 
izrađene od čeličnih profila i čeličnog lima, sa 
ventilacionim otvorima i dvokrilnim vratima sa 
obe duže strane. 

        

  Dimenzije kućice: 1,0x0,65x1,9 m   obradjeno u gradjevinskom projektu 
           

21 Radiografska kontrola zavarenih spojeva u 
obimu 100%. pauš 1     
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22 
Ispitivanje stanice na čvrstoću i nepropusnost 
prema važećim zakonskim propisima sa izradom 
odgovarajućih izveštaja 

pauš 1     

            

23 Isporuka i postavljanje protivpožarnog aparata S-
6 pauš 1     

            
24 Isporuka i postavljanje tabli upozorenja pauš 1     
            
25 Pripremno završni radovi i transportni troškovi pauš 1     
            

26 

Podešavanje radnih parametara i puštanje MRS u 
rad, sa izdavanjem odgovarajućih izveštaja o 
ispitivanju. Izrada uputstava za rukovanje, obuka 
rukovaoca, izrada atestno-tehničke 
dokumentacije. 

pauš 1     

            
27 Izrada projekta izvedenog objekta pauš 1     
            

UKUPNO MRS - MAŠINSKI DEO bez PDV-a (din.):   

 
 

UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA 

POZ. OPIS POZICIJE J.M. KOLIČINA CENA IZNOS 
            
1 Isporuka i ugradnja čelične cevi         
  Standard: SRPS EN ISO 3183         
  Tip: SMLS - bešavne         
  Materijal: L245 (B)         
  Nivo specifikacije proizvoda: PSL1         
  Dužina: oko 12 m         
  Krajevi: PE ( za zavarivanje)         
  Dimenzije:         
   Ø 88,9 x 3,2 mm  m 7     
   Ø 60,3 x 2,9 mm  m 13     
            
2 Isporuka i ugradnja čeličnog cevnog luka         
  Standard: SRPS EN 10253-2         
  Model: 3D (R=1,5D)         
  Ugao: 90°         
  Tip: A         
  Materijal: P235TR1         
  Dimenzije:         
   Ø 88,9 x 3,2 mm  kom 3     
   Ø 60,3 x 2,9 mm  kom 5     
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3 Isporuka i ugradnja T-komada - redukcioni         
  Standard: SRPS EN 10253-2         
  Materijal: P235TR1         
   Ø 88,9 / 60,3 e=3,2 mm  kom 1     
           

4 Isporuka i ugradnja čelične koncentrične 
redukcije         

  Materijal: P235TR1 prema SRPS ISO 3419         
  Dimenzije:         
   Ø 88,9/60,3 mm  kom 1     
   Ø 88,9/33,4 mm  kom 2     
           

5 

Pomoćni i potrošni materijal za izradu 
instalacije UGI zavarivanjem (obujmice i 
držači, zaštitne cevi itd), 30 % od vrednosti 
cevi 

        

    pauš. 0.3     
            
6 Gasna slavina         
  Klasa pritiska: PN6         
  Dimenzije:         
  DN50-prirubnička kom 2     
           
7 Kontraprirubnica sa prirubničkim setom         
  DN 50 kom 6     
           
8 Isporuka i ugradnja prirubnica sa grlom         
  Standard: SRPS EN 1759-1         
  Klasa pritiska: PN16         
  Materijal, tip: S235 JRG2         
  Krajevi: za sučeono zavarivanje         
  Dimenzije:         
  DN25 kom 2     
           
9 Isporuka i ugradnja prirubničkog spoja         
  zavrtnji, navrtke, zaptivači         
  Klasa pritiska: PN16         
  Dimenzije prirubnice:         
  DN25 kom 2     
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10 Isporuka Gasnog generatora toplote - 
Kondenzacionog gasnog bloka toplotne snage 
450 kW, namenjenog za spoljašnju ugradnju na 
fasadu objekta, pogonjenog prirodnim ili 
tečnim naftnim gasom. 
Dimenzije kondenzacionog gasnog bloka: 
Dužina: 3100 mm 
Širina: 850 mm 
Visina: 2800 mm 
Minimalne tehničke karakteristike i izvedba: 
1. Toplotni kapacitet gasnog generatora toplote 
(kW) pri temperaturskom režimu 50/30°C 
prema EN 15417 i EN 677., za rad na gorivo 
prirodni gas ili TNG: min. 450 kW 
2. Opseg toplotnog kapaciteta uređaja, tj. odnos 
minimalne i maksimalne snage uređaja: min. 
1:12 
3. Tip uređaja: Kondenzacioni tip uređaja 
4. Mesto ugradnje: Uređaj za spoljašnju 
ugradnju 
5. Lokacija ugradnje: Na fasadu ili krov objekta 
6. Svojstvo dimovoda i dimnjaka: Jedinstveni u 
skladu sa propisima o UGI  
7. Materijal izmenjivača dimni gasovi/voda: 
nerđajući  čelik (INOX) 

        

  

8. Način regulacije sagorevanja: Sklopom za 
automatsko podešavanje i optimizovanje 
kvaliteta sagorevanja tj. smeše vazduh/gorivo 
za sve promene vrste i kvaliteta goriva 
9. Dozvoljeni radni pritisak: min. 4 bar 
10. Regulacija rada uređaja: Minimalno 
regulacija prema spoljašnjoj temperaturi i 
mogućnost dnevnog i nedeljnog programiranja 
11. Integrisane cirkulacione pumpe primarnog 
kruga. 
12. Komunikaciona sposobnost uređaja: 
Mogućnost ugradnje uređaja za upravljanje 
putem GSM mreže 
13. Komunikaciona sposobnost uređaja: 
Mogućnost ugradnje uređaja  za daljinsko 
upravljanje i nadzor putem interneta 
14. Integrisan uredjaj za neutralizaciju 
kondenzata 
15. Garancija, godina: min. 10 godina na 
izmenjivač uredjaj  i min. 2 godine na 
kompletan sklop 
16. Uređaj mora posedovati sertifikat o 
kontrolisanju 
17. Uređaj mora posedovati potvrdu o kvalitetu 
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Način dokazivanja minimalnih karakteristika 
ponudjene opreme:Za tačke od 1 do 14 - 
Zvanična tehnička dokumentacija ponuđenog 
uređaja na srpskom jeziku, za tačku 15 - Izjava 
proizvođača Gasnog generatora toplote,za tačku 
16 - Kopija sertifikata o kontrolisanju izdatog 
od strane akreditovanog tela za ocenu 
usaglasenosti gasnih aparata u Republici Srbiji, 
za tačku 17 – Kopiju potvrde izdatu od 
relevante institucije Republike 
SrbijeIsporučilac je u obavezi da postavi gasni 
generator toplote bezbedno na krov objekta i 
izvrsi priključenje na infrastrukturu prema 
uslovima lokalnih distributera gasa, električne 
energije, vodovoda i kanalizacije i izvrši 
puštanje uređaja u pogon 

        

  Tip Vitomodul KGB 400 R3, proizvođač 
Viessmann ili odgovarajući kompl. 2     

           
11 Troslojni dimnjački sistem prema SRPS EN 

1856, Ø 250, H/Hef=16/15 m, izrađen od 
dvostrukog nerđajućeg lima d=0,6 mm, sa 
termičkom izolacijom od keramičkih vlakana 
d= 25 mm, komplet sa svim potrebnim 
elementima, kondenz posudom,  

        

  

priključcima za reviziju i kotao, cevima, 
dilatacionim elementom, spojnicama za 
ankerisanje, spojnicama za spojeve segmenata, 
konzolnog nosača i završetka dimnjaka, 
tehničkih karakteristika  i kvaliteta kao 
proizvod ICS ("SCHIEDEL") ili ekvivalentno 

        

    kompl. 2     
           

12 Isporuka i ugradnja regulatora pritiska za gas, 
sa integrisanim sigurnosnim blok ventilom.         

  Pmax=16 bar, Pul= 30mbar, Pizl=25 mbar         
  Tip:121-BV Gasteh i sl.         
  Dimenzije:         
  DN25 PN16 kom 1     
           
13 Metalni ormarić za smeštaj regulatora         
  Dimenzije: 500x800x300mm kom 1     
           

14 Bojnje cevnih elemenata osnovnom i završnom 
bojom, uz prethodno čišćenje od nečistoća pauš 1     

            

15 Ispitivanje gasovoda na čvrstoću i nepropusnost 
prema važećim zakonskim propisima sa pauš 1     
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izradom odgovarajućih izveštaja 

            
16 Pripremno završni radovi i transportni troškovi pauš 1     
            
17 Izrada projekta izvedenog objekta pauš 1     
            
            
            
UKUPNO UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA - MAŠINSKI DEO bez PDV-a 
(din.):   

 
REKAPITULACIJA MASINSKIH RADOVA 
  
POZ. NAZIV OBJEKTA VREDNOST 

1 PRIKLJUČNI GASOVOD OD DISTR.GASOVODA DO MRS 
I OD MRS DO UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE  

2 MERNO-REGULACIONA STANICA  
3 UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA  
UKUPNO MAŠINSKI DEO bez PDV-a (din.):  

 
 
 
 
3. ELEKTRO RADOVI 

 
PREDMER I PREDRAČUN OPREME, MATERIJALA I RADOVA 
ELEKTROENERGETSKI DEO 
MRS I PRIKLJUČNI GASOVOD OD DISTRIBUTIVNOG GASOVODA DO MRS I OD MRS 
DO UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE 
POZ. OPIS POZICIJE J.M. KOLIČI

NA 
J. CENA UKUPNO 

1 Iskop zemljanog rova dimenzija 0.8 x 0.4 m 
za 
polaganje pocinkovane čelične trake FeZn 
25x4 prema SRPS N.B4. 901č. Stavkom 
obuhvatiti i zatrpavanje rova nakon 
polaganja pocinkovane trake, sa dovođenjem 
terena u prethodno stanje nakon postavljanja 
uzemljivača. 

 
 
 
m 

 
 
 

18 
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2 Isporuka i polaganje u već iskopani rov 
pocinkovane čelične trake FeZn 25x4 mm 
radi izrade prstenastog uzemljivača objekta 
MRS i radijalnog uzemljivača PP šahte. 
Stavkom obuhvatiti i ravnanje i krojenje 
trake na potrebne mere i izradu izvoda za 
uzemljenje kućice MRS i PP šahte. 
Obračunati po dužnom metru pocinkovane 
čelične trake. 

 
 
 
 
 
m 

 
 
 
 
 

23 

  

3 Isporuka i postavljanje u zemlju ukrsnih 
komada tip traka-traka, dimenzija 58 x 58, 
prema SRPS N. B4. 936, sa ugradnjom u 
standardizovanoj K-U-K kutiji. Mesto spoja 
u kutiji zaliti bitumenom. Obračunato po 
izvedenom spojnom mestu. 

 
 
 
kom. 

 
 
 

4 

  

4 Isporuka i postavljanje ukrsnih komada tipa 
traka-traka, dimenzija 58x58, prema SRPS 
N.B4.936. Obračunati po izrađenom merno- 
rastavnom spoju. 

 
 
kom. 

 
 

7 

  

5 Isporuka materijal i ugradnja razdvojnog 
iskrišta za premošćenje izolacionih 
prirubnica. Iskrište treba da je u Ex izvedbi 
Ex d IIC T6 Gb prema SRPS EN 60079-0/-1. 
Iskrište treba da je opremljeno  sa  
fleksibilnim  priključnim  kablom 
25 mm² Cu, priključnom vezicom, steznom 
obujmicom, vijkom (M10), navrtkom i 
opružnim prstenom. Impulsna struja iskrišta 
treba da je 100 kA (10/350 μs). 

 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 

2 

  

6 Isporuka potrebnog materijala i izrada spoja 
voda pocinkovane trake FeZn 25x4 SRPS N. 
B4. 901č i metalnih površina u MRS 
zavarivanjem tzv. ''S'' komada od 
pocinkovane trake na konstrukciju metalne 
kućice i metalne sanke u dužini min. 10 cm, 
punim varom sa obe strane trake. Mesto vara 
pripremiti za siguran galvanski  spoj  i  
zaštititi  ga  antikorozionom  i 
zaštitnom bojom. 

 
 
 
 
 
kom. 

 
 
 
 
 

7 

  

7 Isporuka i postavljanje finožilnog  bakarnog 
kabla tipa P/F-Y 1x16mm2 radi izrade 
uzemljenja nadzemnih cevi unutar kućice 
MRS, odušnih lula i premošćenja merne 
opreme. Kabl je prosečne dužine 0.5 m po 
komadu, opremljen sa odgovarajućim kabel 
papučicama, zupčastim podloškama i 
olovnim umecima. Stavkom obuhvatiti i 
zavarivanje vijaka M8x25 na metalne sanke, 
odušne lule i metalnu konstrukciju kućice. 
Obračunati po komadu kabla. 

 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 

5 
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8 Isporuka i postavljanje finožilnog  bakarnog 
kabla P/F-Y 1x16mm2 radi izrade 
premošćenja metalnih okvira vrata sa 
vratima kućice MRS, odnosno poklopaca PP 
šahte sa ramom. 
Kabl je prosečne dužine 0.3 m po komadu, 
opremljen sa odgovarajućim kabel 
papučicama, zupčastim podloškama i 
olovnim umecima. Stavkom obuhvatiti i 
zavarivanje vijaka M8x25 na metalne 
površine vrata i dovratka, odnosno 
poklopaca i rama šahte. Obračunati po 
komadu kabla. 

 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 

4 

  

9 Isporuka zvezdastih podloški i izrada 
premošćenja prirubničkih spojeva i ventila. 
Mesto premošćenja očistiti do metalnog 
sjaja. Okolne površine zaštititi 
antikorozivnom i zaštitnom bojom. Mesto 
premošćenja obojiti crvenom bojom. 

 
 
 
paušalno 

 
 
 

1 

  

10 Izrada premošćenja segmenata limenog 
krovnog pokrivača pomoću pop zakovica i 
olovnih podloški. 

 
kompl. 

 
1 

  

11 Ostali  sitan  nepredviđeni  materijal  i  
radovi, manipulativni troškovi. 

 
kompl. 

 
1 

  

12 Merenje otpora uzemljenja na svim merno- 
rastavnim spojevima, sastavljanje zapisnika i 
izdavanje odgovarajućeg izveštaja o 
izvršenom merenju. 

 
 
paušalno 

 
 

1 

  

13 Geodetski snimak trase podzemnih 
instalacija (uzemljivača), sa unošenjem u 
katastar podzemnih instalacija. 

 
paušalno 

 
1 

  

  UKUPNO bez PDV-a (din.):     
 
 
PREDMER I PREDRAČUN OPREME, MATERIJALA I RADOVA 
ELEKTROENERGETSKI DEO 
 
UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA - ELEKTROINSTALACIJE 

PO
Z. 

OPIS POZICIJE J.M. KOLIČI
NA 

CENA IZNOS 

1 Dovođenje  u  beznaponsko  stanje  
postojećeg 
ormana   u   kotlarnici.   Priprema   ormana   
za dodavanje opreme. 

 
paušalno 

 
1 
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2 Isporuka, montaža i povezivanje opreme u 
postojeći orman podstanice sa izvođenjem 
svih veza i svim potrebnim montažnim 
materijalom i radovima. U orman ugraditi 
sledeću elektro opremu, prema priloženoj 
jednopolnoj šemi: 

    

- automatski osigurači tipa MC/16A,1p kom 2   
- Grebenasta sklopka slična tipu 4G16-90-U kom 2   
Sve kompletno sa sitnim materijalom. komplet 1   

3 Nabavka, isporuka i polaganje kabla PP00-Y 
3x2,5 mm² za priključenje gasnih generatora 
toplote. Kabel položiti unutar objekta delom 
u PNK regale 50/30, a delom na odstojnim 
obujmicama, a spolja na zidu duž PNK 
regala 50/30. Komplet sa polaganjem kabla 
na odstojne obujmice i duž PNK regala, kao 
i sa uvezivanjem kabla na oba kraja. Kabel 
dimenzionisan prema specifikaciji 
proizvođača. 

 
 
 
 
 
m 

 
 
 
 
 

30 

  

4 Isporuka i montaža na zid perforiranog 
toplocinkovanog nosača kablova PNK 50/30 
u delu trase unutar kotlarnice, kao i spolja. 
Kompletno sa zidnim nosačima i sitnim 
materijalom. Obračun po dužnom metru 
ugrađenog PNK regala. 

 
 
 
m 

 
 
 

12 

  

5 Isporuka i ugradnja metalnih gibljivih creva 
(sapa creva) odgovarajućeg prečnika za 
zaštitu izvoda na delu prilazu opremi. 
Obračun po komadu za dužinu od 1m. 

 
 
kom. 

 
 

2 

  

6 Merenje otpora izolacije, otpora petlje kvara, 
neprekidnosti zaštitnog provodnika i 
provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja 
potencijala, provera efikasnosti sistema 
zaštite od previsokog napona dodira, otpora 
ekvipotencijalizacije metalnih masa i otpora 
uzemljenja, te davanje pismene potvrde o 
izmerenim vrednostima u vidu atesta od 
strane ovlašćene organizacije. Stavkom 
obuhvatiti i vizuelni pregled izvedenih 
instalacija, kao i ispitivanje funkcionalnosti 

 
 
 
 
 
 
paušalno 

 
 
 
 
 
 

1 

  

7 Sitan nespecificiran materijal i rad, 
transportni troškovi. 

 
paušalno 

 
1 

  

 UKUPNO bez PDV-a (din.):    
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 GROMOBRANSKA INSTALACIJA, 

UZEMLJENJE I PREMOŠĆENJE 
    

1 Iskop zemljanog rova dimenzija 0.8 x 0.4 m 
za 
polaganje pocinkovane čelične trake FeZn 
25x4 prema SRPS N.B4. 901č. Stavkom 
obuhvatiti i zatrpavanje rova nakon 
polaganja pocinkovane trake, sa dovođenjem 
terena u prethodno stanje nakon postavljanja 
uzemljivača. 

 
 
 
m 

 
 
 

20 

  

2 Razbijanje i dovođenje u prvobitno stanje 
trotoara, zbog postavljanja uzemljivača. 
Obračun po kvadratnom metru razbijene 
površine. 

 
 
m2 

 
 

2 

  

3 Isporuka i polaganje u već iskopani rov 
pocinkovane čelične trake FeZn 25x4 mm 
radi izrade novoprojektovanog radijalnog 
uzemljivača unutrašnje gasne instalacije. 
Stavkom obuhvatiti i ravnanje i krojenje 
trake na potrebne mere i izradu izvoda za 
uzemljenje obe kućice gasnih generatora, 
čeličnih cevovodnih instalacija i uređaja 
unutar kućica ovih generatora, cevovoda koji 
ulaze i izlaze iz gasnih generatora i sl. 
Obračunati po dužnom metru pocinkovane 

 
 
 
 
 
 
m 

 
 
 
 
 
 

36 

  

4 Isporuka materijala i izrada izvoda sa 
uzemljivača za uzemljenje oba dimovoda- 
odžaka pomoću ukrsnih sposjeva US-TT. U 
obračun je uzeta prosečna dužina FeZn 
25x4mm trake zemljovoda od 2.8m, 
računato od mesta povezivanja izvoda na 
uzemljivač do mernog mesta. U cenu je 
uračunata navedena traka, ukrsni komad, 
zidne potpore prema SRPS N.B4.925, 
postavljene na svakih 1m rastojanja, kao i 
polaganje trake i sva potrebna 
povezivanja. 

 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 

1 

  

5 Isporuka materijala i izrada gromobranskog 
spusta trakom FeZn 25x4mm, mereno od 
gromobranske hvataljke do mernog mesta. 
Prosečna dužina gromobranskog spusta za 
jedan dimovod je 14m. 

 
 
 
kom 

 
 
 

2 

  

6 Isporuka materijala i montaža hvataljke od 
trake FeZn 25x4, dužine 1.5m na vrhu 
dimovoda- odžaka. Obračunati kompletan 
materijal i rad. Komplet, montirano i 
ispitano. 

 
 
kom 

 
 

1 
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7 Isporuka materijala i izrada uzemljenja 
prohromskog dimovoda-odžaka. Spoj na 
spusni vod izvesti trakom FeZn 25x4mm 
preko  ukrsnog komada, a na prohromski 
dimovod preko obujmice ili zavarivanje 
FeZn trake za prohromski dimovod. 

 
 
 
kom 

 
 
 

2 

  

8 Isporuka kutije mernorazvodnog
 spoja i ugradnja na visini od 1,7m 

 
kom 

 
2 

  

 Isporuka i ugradnja mehaničke zaštite 
uzemljivača od L profila dužine 1,5m. 

 
kom 

 
2 

  

9 Isporuka potrebnog materijala i izrada spoja 
voda pocinkovane trake FeZn 25x4 SRPS N. 
B4. 901č i metalnih površina zavarivanjem 
tzv. ''S'' komada od pocinkovane trake na 
konstrukciju metalne kućice gasnih 
generatora i metalne sanke u dužini min. 10 
cm, punim varom sa obe strane trake. Mesto 
vara pripremiti za siguran galvanski spoj i 
zaštititi ga antikorozionom i zaštitnom 
bojom. 

 
 
 
 
 
kom. 

 
 
 
 
 

4 

  

10 Isporuka i postavljanje finožilnog  bakarnog 
kabla tipa P/F-Y 1x16mm2 radi izrade 
uzemljenja nadzemnih cevi koji ulaze i 
izlaze iz kućice gasnih generatora, 
premošćenja merne opreme i drugih slabih 
galvanskih spojeva. Kabl je prosečne dužine 
0.5 m po komadu, opremljen sa 
odgovarajućim kabel papučicama, 
kadmiziranim zavrtnjima,  zupčastim 
podloškama i olovnim umecima. Stavkom 
obuhvatiti i zavarivanje vijaka M8x25 na 
metalne sanke i metalnu konstrukciju kućice 
generatora. Obračunati po komadu kabla. 

 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 

5 

  

11 Isporuka i postavljanje finožilnog  bakarnog 
kabla P/F-Y 1x16mm2 radi izrade 
premošćenja metalnih okvira vrata sa 
vratima kućice gasnih generatora. 
Kabl je prosečne dužine 0.3 m po komadu, 
opremljen sa odgovarajućim kabel 
papučicama, kadmiziranim zavrtnjima,  
zupčastim podloškama i olovnim umecima. 
Stavkom obuhvatiti i zavarivanje vijaka 
M8x25 na metalne površine vrata i dovratka, 
odnosno poklopaca i rama šahte. Obračunati 
po komadu kabla. 

 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 

 
 

4 
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12 Isporuka i ugradnja obujmice od FeZn trake 
25x4 mm za uzemljenje  prohromskog 
dimovoda. 

 
kom 

 
2 

  

13 Isporuka zvezdastih podloški i izrada 
premošćenja prirubničkih spojeva i ventila. 
Mesto premošćenja očistiti do metalnog 
sjaja. Okolne površine zaštititi 
antikorozivnom i zaštitnom bojom. Mesto 
premošćenja obojiti crvenom bojom. 

 
 
 
paušalno 

 
 
 

1 

  

14 Izrada premošćenja segmenata limenog 
krovnog pokrivača pomoću pop zakovica i 
olovnih podloški. 

 
kompl. 

 
1 

  

15 Ostali  sitan  nepredviđeni  materijal  i  
radovi, manipulativni troškovi. 

 
kompl. 

 
1 

  

16 Izrada projekta izvedenog objekta
 sa rezultatima merenja. 

 
paušalno 

 
1 

  

17 Merenje otpora uzemljenja na svim merno- 
rastavnim spojevima i merenje otpora 
ekvipotencijalizacije metalnih masa, uz 
sastavljanje zapisnika i  izdavanje 
odgovarajućeg izveštaja o  izvršenim 
merenjima. 

 
 
 
paušalno 

 
 
 

1 

  

  UKUPNO bez PDV-a (din.):    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
REKAPITULACIJA ELEKTRO RADOVA 

 
POZ. 

 
NAZIV OBJEKTA 

 
   VREDNOST (din.) 

 
1 

MRS I PRIKLJUČNI GASOVOD OD DISTRIBUTIVNOG 
GASOVODA DO MRS I OD MRS DO UNUTRAŠNJE GASNE 
INSTALACIJE 

 

 
2 

 
UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA - 
ELEKTROINSTALACIJE 

 

 
3 

GROMOBRANSKA INSTALACIJA, UZEMLJENJE I 
PREMOŠĆENJE 

 

 
  UKUPNO ELEKTRO DEO bez PDV-a (din.):   
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4. GRAĐEVINSKI RADOVI 

 

Poz. Opis pozicije J.M. Kol. Jed. cena Ukupno 

      
1 Šlicovanje duž trase gasovoda         
           
  Nakon detaljnog proučavanja katastra 

podzemnih instalacija i svih 
raspoloživih podataka o podzemnim 
instalacijama, detaljnog obilaska 
trase gasovoda i orjentacionog 
definisanja trase gasovoda u prostoru 
pristupa se šlicovanju duž trase 
gasovoda. Šlicovanje se vrši u 
zelenom pojasu, a u cilju otkrivanja 
položaja evidentiranih i nepoznatih 
podzemnih instalacija. Šlicovanje duž 
trase gasovoda vrši se ručnim putem 
uz posebne mere opreznosti kako se 
ne bi oštetile podzemne instalacije. 
Za svaku otkrivenu instalaciju 
ustanovljava se  smer i dubina 
ukopavanja. Položaj instalacije 
obeležava se na terenu 
odgovarajućom oznakom i unosi se u 
situaciju u projektu gde se 
ustanovljava položaj u odnosu na 
projektovanu trasu gasovoda.  
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Šlicovanje se vrši upravno na tok 
trase gasovoda na svakom ukrštanju 
sa označenim podzemnim 
instalacijama, neposredno uz 
saobraćajnice (puteve, pruge, ulice 
kao i letnje puteve uz koje se 
ustanovi da postoji podzemnih 
instalacija), pre iskopa radnih rovova 
kod bušenja ispod navedenih 
saobraćajnica. Šlicovanje se vrši duž 
trase gasovoda gde se za to ukaže 
potreba. Dubina šlicovanja na 
mestima ukrštanja sa gasovodima je 
prema detaljima u projektu tj. do 
otkrivanja navedenih instalacija, a na 
ostalim 1,3 m ili do dubine 
predviđenog dna rova  gasovoda. 
Dužina šlicovanja je 2,00 m levo i 
desno od trase gasovoda. U slučaju 
da se gasovod vodi paralelno  ili 
ukršta sa instalacijama koje mogu 
izazvati veće havarije ili zagađivanje 
okoline, u tom slučaju nadzorni organ 
može zahtevati i šlicovanje čitavog 
radnog pojasa. Širina rova je 0,60 m 
u zemljištima koje dozvoljavaju 
vertkalan iskop, a u peskovitim i 
rastresitim zemljištima širina rova u 
dnu je 0,40 m, a nagib kosina prema  
zahtevu zemljišta. U cenu je 
obuhvaćen iskop i zatrpavanje.   

        

           
  Obračun po m3 šlicovanog rova m3 3.60     

      
2 Obeležavanje trase gasovoda         
        
  Nakon izvršenog šlicovanja, 

ustanovljavanja položaja podzemnih 
instalacija komunalne infrastrukture 
sadašnjih i budućih i usaglašavanja sa 
projektovanom trasom gasovoda 
pristupa se obeležavanju trase 
gasovoda. Obeležavanje trase 
gasovoda vrše stručnjaci nadležnog 
katastra ili druge ovlašćene 
organizacije. Obeležavanje se vrši 
kočićima u osovini trase gasovoda i 
na ivicama radnog pojasa, ako je 
gasovod van naseljenog mesta. 
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  Gasovod se obeležava na svim 
temenima, na mestima ukrštanja 
gasovoda sa drugim instalacijama i 
preprekama, kao i na doglednim 
rastojanjima od 50 m kada je trasa 
gasovoda u pravcu. Obeležavanje 
krivina vrši se na početku kraju i na 
sredini krivine. Kod dužih krivina sa 
prirodnim radijusima savijanja vrši se 
detaljno na maksimalnom razmaku 
tačaka od 20,0 m. O izvršenom 
obeležavanju sastavlja se protokol, 
koji potpisuju izvođač i Investitor. 
Potpisivanjem ovog protokola 
izvođač radova preuzima sve obaveze 
oko čuvanja i obnavljanja trase 
gasovoda.  

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

        
  Obračun se vrši po m izvršenog       
  obeležavanja trase gasovoda m 82.00    

          
3 Rasčišćavanaje trase radnog pojasa         
           
  Nakon izvršenog obeležavanja trase 

gasovoda i ivica radnog pojasa, radni 
pojas se uređuje. Širina radnog pojasa 
u naseljenom mestu, prilagođava se 
uslovima na terenu. Uređenje radnog 
pojasa sastoji se od uklanjanja useva 
trave, korova, sitnog rastinja, kao i 
ostalih nečistoća sa ravnanjem 
radnog pojasa. Uklonjenje nečistoće 
deponuju se van ili unutar radnog 
pojasa, na mestu koje za pojedinu 
deonicu najviše odgovara, gde to 
odredi nadzorni inženjer. Radni pojas 
se tokom radova održava u 
ispravnom  stanju, koje omogućuje 
nesmetano kretanje, a po završetku 
radova radni pojas se dovodi u 
prvobitno stanje. 

        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          

           

  Obračun se vrši po m rasčišćenog 
radnog         

  pojasa trase gasovoda m 82.00     

      
4 Iskop rova u zemljištu III kategorije 

sa         

  odbacivanjem zemlje u stranu         
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  Mašinski i ručni iskop rova u 

zemljištu III kategorije. Dubina i 
širina rova zavise od cevi koja se 
polaže u isti kao i od projektovanih 
uslova. Širina rova je prečnik 
cevovoda uvećan za 2x0,15 m, dok je 
dubina rova prečnik cevovoda uvećan 
za 1,00 m nadsloja. Iskop se vrši sa 
pravilnim odsecanjem bočnih strana i 
dna rova. Iskopana zemlja izbacuje se 
na jednu stranu, koja je za pojedinu 
deonicu pogodnija zbog tehnoloških 
uslova izvođenja mašinsko 
montažnih radova minimum 1,00 m 
od ivice rova. Kod iskopa rova na 
obradivom zemljištu voditi račun da 
se odvoji humusni sloj, kako bi se 
kod zatrpavanja rova isti vratio u 
prvobitni položaj. Iskop rova vršiti 
mašinskim i ručnim putem bez 
razupiranja pošto tehnologija 
polaganja gasovoda to ne dozvoljava. 
Kod iskopa rova većih dubina i u 
zemljištu kod koga nije moguće 
postići vertikalni iskop, rov se kopa 
škarpiranjem bočnih strana rova.  

        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          

  

Nagib bočnih strana zavisan je od 
vrste i kategorije tla i isti će se za 
pojedine deonice definisati na licu 
mesta uz prisustvo nadzornog 
inženjera. Rov se mora obezbediti od 
zarušavanja iskopane zemlje u 
trajanju minimum 8 dana od predaje 
izvršenog iskopa. U slučaju da dođe 
do zarušavanja rova pre polaganja 
gasovoda izvođač radova dužan je da 
isti očisti. Izvođač radova dušan je 
pre ulaska u posao obići trasu 
gasovoda predvideti sve uslove 
iskopa, jer se otežani uslovi iskopa 
kao što su drvoredi, korenje, žile, 
crpljenje pozemne vode ili moguća 
širina radnog pojasa neće naknadno 
priznavati Deonice ručnog i 
mašinskog iskopa izvođač će sam 
definisati. Dimenzije rova date su u 
posebnom detalju u projektu. U cenu 
iskopa obuhvaćeni su svi otežani 
uslovi. Rov je dimenzija prema 
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detalju u  projektu. 

           
  Obračun se vrši po m iskopanog rova         
  rov 0,40 x 1,20 m 59.00     

      
5 Iskop varnih jama u zemljištu III 

kategorije         

  sa odbacivanjem zemlje na stranu        
          
  Na mestima spajanja gasovoda u rovu 

izvršiti iskop zemlje u zemljištu III 
kategorije. Varne jame su dimenzija 
koje omogućavaju nesmetano 
spajanje cevovoda u rovu. Za manje 
prečnike cevovoda varne jame su 
1,5x1,5x1,5 m. Iskop se vrši sa 
pravilnim odsecanjem bočnih strana i 
dna varne jame. Iskopana zemlja  
izbacuje se na jednu stranu, koja je za 
pojedinu varnu jamu pogodnija zbog 
tehnoloških uslova izvođenja 
mašinsko montažnih radova 
minimum 1,00 m od ivice varne 
jame. Kod iskopa varne jame na 
obradivom zemljištu voditi računa da 
se odvoji humusni sloj, kako bi se 
kod zatrpavanja rova isti vratio u 
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  prvobitni položaj. Iskop varne jame 
vrši se mašinskim i ručnim putem bez 
razupiranja pošto tehnologija 
polaganja gasovoda to dozvoljava. 
Kod iskopa varnih jama većih dubina 
i u zemljištu kod koga nije moguće 
postići vertkalni iskop, rov se kopa 
škarpiranjem bočnih strana rova. 

       
         
         
         
         

         

  

Nagib bočnih strana zavisan je od 
vrste i kategorije tla i isti će se za 
pojedinu jamu definisati na licu 
mesta uz prisustvo nadzornog 
inženjera.Varna jama mora se 
obezbediti od zarušavanja iskopane 
zemlje u trajanju minimum 8 dana od 
predaje izvršenog iskopa. U slučaju 
da dođe do zarušavanja varne jame 
pre polaganja gasovoda izvođač je 
dužan istu da očisti od zarušene 
zemlje. U cenu radova obuhvaćeni su 
otežani uslovi iskopa kao što su 
drvoredi, korenje, žile ili crpljenje 
podzemne vode.Uslovi u varnoj jami 
moraju omogućiti nesmetano spajanje 
cevovoda u rovu. Kod obračuna 
radova ranije iskopani rov za 
polaganje gasovoda odbija se od 
zapremine iskopane varne jame. 

       

          

  Obračun po m3 iskopanih varnih 
jama m3 11.20     

            

6 Hidrauličko potiskivanje prolaza 
ispod        

  saobraćajnica (ulica) za uvlačenje       
  montažne polietilenske cevi       
       

  

Hidrauličko potiskivanje ispod ulica i 
uvlačenje montažne cevi vrši se u 
svemu prema tipskom detalju u 
projektu. Potiskivanje se vrši 
mehaničkim putem na minimalnoj 
dubini 1,35 m od kote nivelete do 
kote gornje ivice zaštitne cevi ili 1,0 
m od kote dna jarka do kote gornje 
ivice cevi, tako da se prvo izbuši 
odgovarajući prodor ispod ulice, a 
zatim se u taj prodor uvlači montažna 
i radna cev u trup saobraćajnice. Pre     
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početka iskopa radnih rovova i 
potiskivanja potrebno je izvršiti 
otkrivanje svih podzemnih instalacija 
situacino i visinski, a njihov položaj 
vidno obeležiti. U cenu su 
obuhvaćeni iskop i zatrpavanje 
radnih rovova za potiskivanje 
saobraćajnice, kao i svi otežani uslovi 
koji se mogu javiti kod iskopa radnih 
rovova (korenje, žile, raskvašen 
teren, crpljenje podzemne i 
površinske vode). Zatrpavanje rovova 
na krajevima montažnih cevi vrši se 
sa peskom i krupnim šljunkom, 
prema detalju u projektu Ovakav 
način zatrpavanja zamenjuje odušne 
lule, jer omogućuje ustanovljavanje 
prisustva gasa u slučaju havarije 
radne  cevi ispod saobraćajnice. 

  
Obračun se vrši po m potisnutog 
prelaza       

  d160 m 23.00    
     

7 Izrada ukrštanja gasovoda sa 
postojećim          

  podzemnim instalacijama.        
          
  Nakon izvršenog otkrivanja i 

identifikovanja podzemnih instalacija 
pristupa se izradi ukrštanja gasovoda 
sa postojećim podzemnim 
instalacijama komunalne 
infrastrukture (vodovod, kanalizacija, 
elekto i PTT kablovi). Ukrštanje se 
vrši prolaskom gasovoda ispod 
postojećih instalacija na 
međusobnom odstojanju od 30 cm u 
svemu prema tipskim detaljima u 
projektu. U tu svrhu potrebno je 
izvršiti produbljivanje rova do 
potrebne dubine kako bi se ostvarilo 
traženo rastojanje između gasovoda i 
ostalih instalacija. Eventualno 
ukrštanje gasovoda i kanalizacije vrši 
se prolaskom gasovoda iznad 
kanalizacije na istom odstojanju kao i 
kod drugih instalacija. U slučaju da 
zbog dubine kanalizacione cevi nije 
moguće ostvariti traženo rastojanje, u 
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  takvim slučajevima gasovod se 
postavlja ispod kanalizacije, ali u 
zaštitnoj cevi, koja mora biti dovoljne 
dužine. Otkopavanje se vrši ručnim 
putem kako se ne bi oštetile postojeće 
instalacije. Kod izrade ukrštanja 
gasovoda i podzemnih instalacija 
mesto se mora vidno obeležiti kako 
ne bi došlo do nepotrebnog oštećenja 
podzemnih instalacija.  

       
         
         
         
         
         

         

  

U cenu radova obuhvaćeni su otežani 
radovi kao što su žile, korenje ili 
crpljenje  podzemne vode. U slučaju 
da izvođač radova ošteti navedene 
instalacije svojom krivicom, dužan je 
da istu dovede u ispravno stanje. 
Izrada ukrštanja gasovoda i 
podzemnih instalacija vrši se uz 
prisustvo predstavnika vlasnika. 

       

          
  Obračun se vrši po komadu urađenog         
  prelaza kom 2.00     

      
8 Nabavka transport i ugradnja peska         
          
  Izvršiti nabavku transport i ugradnju 

peska. Pesak se postavlja na dno rova 
u debljini 10 cm u zbijenom stanju. 
Zatrpavanje rova vrši se 10 cm iznad 
cevi sa nabijanjem do potrebne 
zbijenosti. Pesak se dovozi sa 
deponije udaljenosti od 5,00 km. U 
cenu radova obuhvaćena je nabavka 
transport i ugradnja peska. 

       
         
         
         
         
         
         
         
          

  Obračun se vrši po m3 ugrađenog 
peska m3 7.08     

      
9 Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa         
        
  Nakon završenog polaganja cevovoda 

u rov i završenih svih potrebnih 
ispitivanja pristupa se zatrpavanju 
rova, varnih jama i radnih rovova za 
podbušivanje. Zatrpavanje se vrši sa 
peskom ili rastresitom zemljom kako 
se ne bi oštetila cev i cevna izolacija. 
Nabijanje zemlje vrši se 
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  odgovarajućim sredstvima, a 
ispitivanje zbijenosti vrši se od strane 
investitora. Nasipanje sledećeg sloja 
vrši se nakon ispitivanja nosivosti 
prethodnog. Kod zatrpavanja rovova 
na obradivom zemljištu mora se 
voditi računa da humusni sloj dođe 
na gornji deo rova.Višak zemlje 
ostavlja se kao humka radi kasnijeg 
sleganja. U slučaju da se  prilikom 
zatrpavanja pojave veći komadi 
zemlje kao grudve ili smrznatu 
zemlja, takva zemlja mora se 
odstraniti. Zatrpavanje se vrši sa 
mašinskim ili ručnim putem zavisno 
od toga na kojoj deonici se koji način 
može primeniti. Prilikom zatrpavanja 
rova okolni teren dovodi se u 
prvobitno stanje. 

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

        
  Obračun se vrši po m zatrpanog rova      
  trasa gasne mreže      
  rov 0,40 x 1,20 m 59.00     

      
10 Postavljanje oznaka gasne mreže         
          
  Nabavka, transport i postavljanje 

tipskih oznaka gasovoda u 
naseljenom mestu. Nakon završenog 
zatrpavanja rova, na svim prelomima 
trase, račvanju, prolazima ispod 
saobraćajnica i na prvom delu trase 
gasovoda na međusobnom rastojanju 
od 50 m postavljaju se tipske 
betonske oznake sa mesinganom 
pločicom sa natpisom "GASOVOD". 

       
         
         
         
         
         
         
         
         
          
  Obračun se vrši po komadu ugrađene        
  oznake kom 6.00     

      
11 Rušenje trotoara od asfaltbetona na 

mestu postavljanja gasovoda 
        

         
          
  Na delu trase gasovoda koja prolazi 

ispod asfaltiranih trotoara, pre 
početka iskopa rova potrebno je 
izvršiti uklanjanje asfalta kako bi se 
moglo izvršiti kopanje rova i 
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  postavljanje cevovoda. U tu svrhu po 
tačno definisanoj trasi vrši se sečenje, 
a zatim razbijanje asfalta. Razbijeni 
asfalt deponuje se van trase gasovoda 
ili se odmah utovara u transportna 
sredstva i odvozi na deponiju koju za 
tu priliku odredi Investitor. Širina 
asfalta koji se razbija je 0,50 m. 
Nakon izvršenog iskopa, postavljanja 
cevi ispitivanja i zatrpavanja rova sa 
nabijanjem do potrebne zbijenosti za 
posteljicu pristupa se vraćanju 
asfaltirane površine u prvobitno 
stanje asfaltiranjem u slojevima koji 
su bili pre raskopavanja. U cenu 
radova obuhvaćeni su radovi na 
rušenju i na vraćanju u prvobitno 
stanje. 

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         

  Obračun se vrši po m2 porušenog i          
  popravljenog trotoara m2 2.00     

      
12 Izrada priključnog šahta       
         
  Šahtovi se izrađuju na mestima 

definisanim u projektu. Izvode se od 
betona MB-30, unutrašnjih dim. 
120x120 cm, visina šahta je 125 cm. 
Šaht je pokriven metalnim 
poklopcem dim. 150x150cm u svemu 
prema detalju u projektu. 

      
        
        
        
        
        
        
         
  Obračun se vrši po komadu urađenog 

šahta kom 1.00    

      
13 Ugradnja trake za upozorenje         
          
  Nabavka i ugradnja plastične trake za 

upozorenje. Traka sa natpisom 
"OPASNOST GASOVOD" žute boje 
postavlja se na 30-50 cm iznad 
gasovoda Traka se ne postavlja na 
mestima gde se vrši mehaničko 
bušenje. 

       
         
         
         
         
         
          
  Obračun se vrši po m ugrađene trake. m 59.00     

      
14 Izrada tampon sloja od šljunka ispod 

AB ploče MRS         
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  Nakon izvršenog skidanja humusa i 

potrebnog nabijanja podtla ispod 
prostora AB ploče, postavlja se 
tampon sloj od šljunka debljine 
25cm. Tampon se nabija do potrebne 
zbijenosti. 

       
         
         
         
         
            

  Obračun se vrši po m3 urađenog 
tampona m3 0.50     

      
15 Ugradnja betona MB30 u ploču MRS         
          
  Ugradnja betona MB30 u ploču MRS 

debljine 15cm, dimenzija prema 
zahtevu opreme koja se postavlja na 
ploču. Ploča se armira mrežastom 
glatkom armaturom Q-131. Ovom 
stavkom obuhvaćena je nabavka i 
ugradnja armature, izrada oplate 
ploče i ugradnja delova opreme koji 
se ugrađuju prilikom betoniranja. 
Betoniranje se vrši posle postavljanja 
gasovoda, a oko istih se postavljaju 
otvori koji su definisani u projektu. 
Završna obrada betonske ploče, 
izvodi se perdašenjem sa dodatkom 
cementa i peska u razmeri 1:1.  

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         

          

  Obračun se vrši po m3 ugrađenog 
betona kom 0.15     

      
16 Izrada limene kućice za smeštaj MRS         
          
  Limena kućica je dimenzija 

1,0x0,65x1,90m, a ukupna visina 
vrha slemena kućice je 2,10m. 
Dimenzije kućice se određuju prema 
zahtevima opreme koja se postavlja u 
istu. Kostur kućice izrađen je od 
čeličnih kutijastih profila 
30x30x2,5mm, a oklop, vrata i otvori 
za provetravanje od rebrastog lima 
d=0,8mm. Kostur i oklop kućice 
zaštićeni su zaštitnom bojom i 
obojeni sa žutom bojom. 

       
         
         
         
         

         

         
         
         
         
          
  Obračun se vrši po m snimljene trase  kom 1.00     
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17 Snimanje izvedenog stanja         
          
  Snimanje izvedenog stanja gasovoda 

vrši se odmah po polaganju istog u 
rov pre zatrpavanja. Snimanje vrše 
stručnjaci nadleđnog geodetskog 
zavoda (katastra) ili drugog 
ovlašćenog preduzeća- Snimanje se 
vrši visinski i položajno. Svi podaci 
unose se u projekat izvedenog 
objekta i katastar podzemnih 
instalacija. 

       
         
         
         
         
         
         

         

          
  Obračun se vrši po m snimljene trase  m 82.00     

      
18 Izrada projekta izvedenog stanja paušal 1.00     

      
      
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI bez 
PDV-a (din.):       
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Напомене:  
- За све описе дате у предмеру радова пројектант-наручиоц базирао је своје 

одлуке на конкретним производима или материјалима. Понуђач је дужан да 
уколико предвиди полуфабрикат или фабрикат другог  произвођача означи  
позицију и приложи уверење-атест , технички документацији или сл. да је 
понуђени материјал  или  опрема еквивалентна траженом у квалитативном и 
естетском смислу (понуђен материјал односно добра морају бити истих или 
бољих карактеристика). 

- У окончаној ситуацији Понуђач је дужан да посебно искаже ставке за које је 
обвезник плаћања ПДВ-а Наручилац-Инвеститор , и посебно искаже ставке 
за које је обвезник плаћања ПДВ-а Понуђач – Извођач радова ( у складу са 
чланом 10, став 2, тачка 3 Закона о ПДВ). 
 

 
 

          Датум                    Понуђач 
 
 

___________________     __________________ 
    М. П.  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА 

 
Поз. 

 
ВРСТА РАДОВА 

 
   Вредност радова  

 
1. 

  
УКУПНО ХИДРАУЛИКА 

 

 
2. 

 
УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ 

 

 
3. 

 
УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

 

 
4. 

 
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 

 
  УКУПНО СВИ РАДОВИ без ПДВ-а (дин.):    

 

 
  ПДВ 20% (дин.):    

 

 
  УКУПНО СВИ РАДОВИ са ПДВ-ом (дин.):    

 


