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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. 86/15), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке бр. 12/2018 број 3322 oд 07.09.2018. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку бр. 12/2018 број 3323 од 07.09.2018. 
године припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности 

-  радови на проширењу вреловодне мреже -  
ЈН бр. 12/2018  

 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења, евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

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

9 

IV Критеријуми за доделу уговора 13 

V Обрасци који чине саставни део понуде 14 

VI Модел уговора 50 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 59 

 

 
 
 
Укупан број страна конкурсне документације:  67 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

  

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 12/2018 су радови - радови на проширењу 
вреловодне мреже; назив и ознака из општег речника набавке: 45232140-
радови на изградњи мреже градског грејања. 
 
2. Партије 

Набавка није обликована по партијама.  
 
3. Контакт 

Особа за контакт: Жељка Стојаковић,  e-mail: vagrejanje@ptt.rs   
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      II     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 
 

Предмет јавне набавке је набавка радова (машинских и грађевинских) на 
проширењу вреловодне мреже и то: 
 

1. Машински и грађевински радови на изградњи секундарних 
топловода за прикључивање објеката Душанова 52 и Поп Лукина 
35/А на топлотну подстаницу у Поп Лукина 39. 
 

Топловодна мрежа у дужини од 241 метар од предизолованог флексибилног 
цевовода („twin“) израђеног према стандарду SRS EN 15632-2/2015.се гради од 
топлотне подстанице у улици Поп Лукина 39 до објеката Душанова 52 и  Поп 
Лукина 35/, а према Пројекту за извођење (ПЗИ). Граница пројекта је 
прикључивања предметних топловода на кућне грејне инсталације у наведеним 
објектима. 
 

2. Машински и грађевински радови на изградњи прикључног 
вреловода за објекат у улици Даничићевој („ДЕС“) и секундарног 
топловода  

 

Примарна вреловодна мрежа у дужини од 36 метара од предизолованих цеви 
од врловода у улици Даничићевој до просторије за смештај топлотне 
подстанице у установи „ДЕС“и секундарни топловод од предизолованог 
флексибилног цевовода („twin“) израђеног према стандарду SRS EN 15632-
2/2015.се гради од топлотне подстанице у улици Даничићевој („ДЕС“)  до улице 
Љубе Ковачевића а према Пројекту за извођење (ПЗИ). 
 

3. Машински и грађевински радови на изградњи прикључног 
вреловода за објекат у улици Владе Даниловића 29 
 

Вреловодна мрежа  у дужини 63 метара гради се према Пројекту за извођење 
(ПЗИ) од прикључног места (P12) на секцији S3 („Железничка“) до стамбеног 
објекта у улици Владе Даниловића 29 укључујући и продор предизолованих 

цеви у подрумски простор и просторију за смештај топлотне подстанице.  
 

Техничке спецификације са количинама (предмер материјала и радова) 
детаљно су приказани у Обрасцу 2 - Образац структуре цене.  
Шема подстанице у склопу радова на прикључном вреловоду за објекат у 
улици Владе Даниловића је приложена на следећој страни.  
Технички прописи и стандарди који се примењују за предметну јавну набавку су 
садржани у предмеру материјала и радова. 
 

Одржавање: У гарантном року извођач на први писмени позив наручиоца 
отклања одмах без одлагања недостатке на изграђеном топловоду. 
 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: Извођач је 
обавезан да пре почетка радова достави атесте за материјал, атесте за 
извршиоце радова а да на дан примопредаје радова достави атесте о 
квалитету и гарантне листове за уграђени материјал, атесте о испитивањима, 
као и упутства за руковање. 
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Ради извођења радова који су предмет ове набавке, Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске 
и машинске радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су 
предмет овe jaвне набавке.  
Наручилац задржава право да поједине позиције из предмера изведе у количинама 
различитим од у понуди наведених количина, као и да од неких позиција одустане у 
току радова, без права Извођача на захтевање повећаних трошкова или посебне 
надокнаде.  
Извођач је у обавези да пре почетка извођења радова достави Наручиоцу 
детаљан план динамике извођења радова на проширењу вреловодне мреже и у 
њему ће бити дефинисан рок за извођење сваке фазе појединачно. 
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.  
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 
важећим прописима, техничким прописима, техничком документацијом и  
уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.  
 
Извођач се обавезује: 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног 
извођача радова 

- да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, 
без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће 
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац 
ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче 
безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за 
време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Наручиоцу 

- да се строго придржава мере заштите на раду 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије, који регулушу ову област 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, 
о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала и опреме или убрзања извођења 
радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и 
да је спреман за њихов пријем 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и ореме, с 
тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
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мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране 
Наручиоца.  
Наручилац ће вршити стручни надзор над извођењем радова преко надзорних 
органа именованих решењем, који представљају Наручиоца по свим техничким и 
другим питањима у реализацији јавне набавке. 
 

Све писане инструкције или писани налози од стране  надзорних органа обавезни 
су за Извођача и Наручиоца као да их је дао сам Наручилац. 
Извођач је дужан да по примедбама датим од стране надзорних органа поступи 
одмах. 
Ако је Извођач незадовољан неком одлуком надзорних органа има право да о 
овоме обавести Наручиоца који ће потом одобрити, одбити или променити одлуку 
у року од 5 (пет) дана од дана добијања захтева. 
Одлука Наручиоца је обавезна за Извођача. 
 
Извођач ће се своје обавезе таксативно набројене у техничкој спецификацији, у 
целости извести  року од 30 календарских дана, у свему према  плану динамике 
извођења радова.  

   

Датум увођења Извођача у посао, датум отпочињања радова и датум завршетка 
радова евидентираће се у дневнику извођења радова. 
Уколико Извођач не поштује динамику извођења радова, нити налоге надзорних 
oргана, те је очигледно да не може у року завршити радове, Наручилац може 
једнострано раскинути уговор. 
 
Извођач је дужан да пре почетка извођења радова, а до примопредаје, о свом 
трошку осигура до њихове пуне вредности материјал и опрему од уобичајених 
ризика.  
Трошкови осигурања укалкулисани су у уговорену цену. 
Извођач је дужан да за време извођења радова, о свом трошку, на градилишту 
предузме све уобичајене мере обезбеђења, као и чувања свих материјалних 
добара од оштећења, или отуђења. 
Од почетка извођења радова до њихове примопредаје ризик случајне пропасти и 
оштећења материјала и опреме сноси Извођач, а после примопредаје 
Наручилац.  
 
Рок за извођење радова продужава се на захтев Извођача: 
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Извођача 

- у случају елементарних непогода и дејства више силе 

- у случају измене пројектно-техничке документације под условом да обим радова 
по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази 
обим радова који су предмет  уговора,  
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа за који није одговоран 
Извођач. 
 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у 
писаној форми, уз сагласност надзорног органа, Извођач подноси Наручиоцу у 
року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека 
коначног рока за завршетак радова. 
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Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса  уговора о томе 
постигну писани споразум. 
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе 
у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или 
посебне накнаде.  
Уколико Извођач радова касни и не изведе радове у уговореном року обавезан је 
да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2 % укупне цене 
уговорених радова, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне 
цене уговорених радова. 
Уколико Извођач радова не изведе радове у целости или радове изведе 
делимично обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне 
цене уговорених радова.  
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
Ако је Наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова 
претрпео штету која је већа од уговорне казне, може захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. 
Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 
  

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и 
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у 
складу са пројектном документацијом. 
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима 
и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.  У случају 
спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету. 
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да 
их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 
уговорним одредбама.  
 
Минимални гарантни рок  износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје 
радова. Век трајања изграђеног топловода треба да износи најмање 30 година од 
завршетка и предаје радова.  
Извођач је обавезан да пре почетка радова достави атесте за материјал и атесте 
за извршиоце радова, а на дан извршене примопредаје радова који су предмет 
ове набавке, записнички преда Наручиоцу атесте о квалитету и гарантне листове 
за уграђен материјал, атесте за испитивање, као и упутства за руковање. Извођач 
је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив Наручиоца о свом 
трошку отклони све утврђене недостатке који се односе на уговорени квалитет  
изведених радова и уграђеног материјала, а који нису настали неправилном 
употребом као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, у року од 5 
дана од пријема рекламације. 
У случају да Извођач не отклони недостатке у наведеном року Наручилац има 
право да једнострано раскине уговор и активира меницу за отклањање грешака 
у  гарантном року. 
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Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца 
и стручни надзор. 
Завршетак радова уговорне стране утврђују уписом у грађевински дневник. 
Примопредаја радова извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 
дана завршетка радова. 
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног 
надзора и Извођача. 
Комисија сачињава записник о примопредаји радова, који садржи све битне 
податке о изведеним радовима и датуме почетка и завршeтка примопредаје.    
Ако Наручилац констатује да радови нису завршени може одбити да учествује у 
примопредаји, у ком случају трошкови свих претходних поступака до одбијања 
даљег учешћа падају на терет Извођача. 
 

Извођач је дужан да приликом примопредаје изведених радове преда Наручиоцу 
атесте уграђеног материјала, записнике о испитивању, (хидро, 
пнеумо,радиографија, збијености песка и завршног каменог агрегата) дневник 
заварених спојева, дневник спојница, атесте за завариваче, атесте за монтажере 
спојница, грађевински дневник, грађевинску књигу, извештај о извршеним 
мерењима отпора изолације и отпора жице за сваки део посебно и за комплетну 
трасу вреловода,  нулти снимак за детекцију цурења, геодетске снимке, као и 
пројекте изведених објеката. 
 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или 
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана по пријему 
позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, 
Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача. Евентуално 
уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по 
тржишним ценама.    
 
 
 
 

      Датум                                                                                   Понуђач     
 
 ________________                                 М.П.                          __________________ 

 
                                          

 
 
 
 
Напомене:  
Образац II понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује  да 
прихвата све наведене техничке захтеве.  
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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 
 

 

 
 

 

 

 

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

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

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

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

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

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. Закона). 
 

 
За испуњеност додатних услова у поступку јавне набавке дефинисаних чл. 76. 
Закона понуђач мора доказати: 

1) да располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

 да је у претходном периоду од 8 (осам) година (2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017.) по основу најмање 5 
(закључених) уговора извршио машинске радове на испоруци 
и монтажи предизолованих топловода или вреловода; 

2) да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

 да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера 
машинства са важећом лиценцом ИКС за одговорног 
пројектанта термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 
технике, број 330, запосленог или ангажованог на неки други 
начин у складу са Законом о раду; 

 да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера грађевине 
са важећом лиценцом ИКС за одговорног пројектанта 
грађевинских конструкција објеката високоградње, 
нискоградње и хидроградње, број 310, запосленог или 
ангажованог на неки други начин у складу са Законом о раду; 

 да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера 
машинства са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача 
радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 
технике, број 430, запосленог или ангажованог на неки други 
начин у складу са Законом о раду; 
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 да има најмање 1 (једног) дипломираног инжењера грађевине 
са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова 
грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова на 
објектима високоградње, нискоградње и хидроградње, број 
410, запосленог или ангажованог на неки други начин у складу 
са Законом о раду; 

 да има најмање 2 (два) атестирана заваривача према SRPS 
EN ISO 9606-1:2017 и то: 
- 1 (једног) за поступак 111 и 1 (једног) за поступак 311 
 

 
2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 
1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1. испуњеност услова неопходног пословног капацитета: 
референц листа (Образац 7 конкурсне документације) оверена печатом и 
потписана од стране одговорног лица понуђача. Понуђач је обавезан да 
уз референц листу достави и оверене потврде од стране наручилаца 
наведених у референц листи (оригинал или фотокопије) које ће садржати 
податке наведене у референц листи или копије уговора; 

2. испуњеност услова неопходног кадровског капацитета: 
изјава Понуђача на меморандуму, потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица у којој наводи квалификациону структуру по врсти и 
степену стручне спреме; фотокопије тражених лиценци и атеста и 
потврду о важности истих, копије образаца о пријави-одјави Фонду ПИО 
(М3А, МА или други одговарајући) за запослена лица, а за радно 
ангажована лица код понуђача по основу другог уговора у складу са 
Законом о раду фотокопију важећег уговора о радном ангажовању.  

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. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 
подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
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. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у 
поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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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. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или 
појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: 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. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 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 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 зсконских 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 
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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. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:  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. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити Решење о 
упису у регистар понуђача. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, и то: 

1. доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у 
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, 
јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре - www. apr.gov.rs) 

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
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IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
 
 

 1.  Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 
критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као 
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 
2.  Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
 извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 
 понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
рок важења понуде.  
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 гарантни 
рок и исти рок испоруке. 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. 
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V ОБРАСЦИ 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 о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном 
документацијом (Образац 5); 

 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6); 

7) Образац референц листе (Образац 7). 
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ОБРАЗАЦ 1 

 
  

  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр __________________ од _______________ за јавну набавку радова  - 
радови на проширењу вреловодне мреже, ЈН бр. 12/2018 

 
 
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 ПОДНОСИМ:  

 

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. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

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. 
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5)  ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БР. 12/2018  -  РАДОВИ НА 
ПРОШИРЕЊУ ВРЕЛОВОДНЕ МРЕЖЕ 

 
 

 

Укупна  цена  ПДВ-а 
 

 

___________________ динара  

 

 ПДВ _____________ динара 

 
 

Укупна  цена  са ПДВ-ом 
 

 

___________________ динара  

 
 

Рок и начин плаћања 

 

 

у року од 45 дана од дана пријема   
привремених ситуација, односно 
окончане ситуације, односно фактуре 

 
 
 

Рок извођења радова 

 

 
најдуже 30 календарских дана од дана 
почетка извођења радова 

 
 
 

 

 

Гарантни рок 

 

 
минимум 2 (две) године рачунајући од 
дана извршене примопредаје радова 
Наручиоцу 

 
 
Рок важења понуде (не краћи од 30 
дана) 

 
_____  дана од дана отварања понуда 

  

 

               Датум                               Понуђач 

    М. П.  
_________________________                                __________________________ 

 
 
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. 
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ОБРАЗАЦ 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
 

           А     ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА ДУШАНОВА 52  
 

                    А1 – МАШИНСКИ ДЕО  
 

1. Испорука предизолованог флексибилног цевовода (twin) израђеног према стандарду 
SRPS EN 15632-2:2015 или одговарајућем. Комбиновани систем који се састоји од 
медијумске цеви израђене од PEX материјала (100 % умреженог -SDR 11), изолован 
са полиуретаном максималне вредности коефицијента топлотне проводљивости 
λ50=0.021 W/mK. Заштитна обложна цев израђена од таласастог полиетилена 
високе густине нанетог екструрзијом. Обложна цев мора имати UV стабилност 
према тачки 5.5.1 стандарда SRPS EN 15632-1:2015. Предизоловани систем мора 
бити обележен са минимално следећим бројем података: 
1 - назив уписаног заштитног знака произвођача/испоручиоца,  2 - број стандарда, 
3 - пречник и дебљину медијумске цеви/медијумских цеви и пречник спољњег 
омотача (мм), 4 - материјал или ознака материјала медијумске цеви, 5 - највише 
вредности за притисак и температуру,  6 - датум производње (по могућству кодиран),  
7 - максимално растојање између две ознаке 3.0 м 

Флексибилност комплетног система мора бити у складу са тач. 5.2. стандарда SRPS 
EN 15632-1:2015. 

 

димензија  количина (м) јединична цена укупно 

75/200 198   

63/180 32   

50/160 1   

32/110 13   
укупно 1 без ПДВ-а:  

 

2. Испорука Т елемента са покретном навлаком (SDR 11) за спајање медијумских цеви. 
Елемент је израђен од легуре CuZn39Pb3 према DIN EN 12164-12168 или 
одговарајућем стандарду. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

75-63-75 2   

75-32-75 2   
63-32-50 2   

укупно 2 без ПДВ-а:  
 

3. Испорука прелазних елемената (SDR 11) са покретном навлаком и спољним навојем 
за спајање медијумске цеви са другим навојним елементом. Фитинг је израђен од 
легуре  CuZn39Pb3 према DIN EN 12164-12168 или одговарајућем стандарду. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

75-2 1/2‘‘ 2   
63-2’’ 2   

32-1’’ 2   

укупно 3 без ПДВ-а:  
 

4. Испорука изолационог Т сета. У цену урачуната изолација од полиуретана. 
 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

Ø 200 T 1   

укупно 4 без ПДВ-а:  
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5. Испорука прелазних елемената (SDR 11) са покретном навлаком и крајем за 
заваривање за везу медијумске цеви са челичним елементом. Фитинг је израђен од 
челика P 235GH. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

75-76,1 2   

63-Ø60.3 2   

укупно 5 без ПДВ-а:  
 

6. Испорука славина са ручком и унутрашњом навојном везом. Пројектовани 
параметри су P=0.6 Mpa, t=90°C. Славина мора имати следеће карактеристике:                         
1 - проток - пун проток, 2 - материјал славине - месинг Ms 58, EN 12420 или 
одговарајући, 3 - материјал кугле - месинг Ms 58, тврдо хромирана, 4 - заптивање 
кугле - PTFE, EPDM, 5 - ручица - силумин или челик, 6- навојна веза - ISO 228, 7 - 
подручје примене – 0-120ºC. 
Сви елементи славине који су у додиру са радним медијумом морају задржати 
тражене карактеристике за класу притиска на радној температури 90ºC.     

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 2 1/2 ’’ 2   

2’’ 2   
1’’ 2   

укупно 6 без ПДВ-а:  
 

7. Испорука прикључног ормара на објекту димензија 1100x600x300 израђеног од 
пластифицираног лима са универзалном бравом. Ормар испоручити без задње 
стране (страна до зида). Уз ормар испоручити комплетно намонтиран фитинг 
заједно са баждареним уређајем за мерење топлотне енергије према детаљу из 
пројектне документације. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 1 ’’ 1   
укупно 7 без ПДВ-а:  

 

8. Испорука термоскупљајуће спојнице израђене према стандарду SRPS EN 489:2017 
или одговарајућем заједно са термоскупљајућом мажетном и неопренским прстеном 
за спречавање продора воде у шахт и објекат који се прикључује. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 Ø200 6   

 Ø180 1   
укупно 8 без ПДВ-а:  

 

9. Испорука термоскупљајуће пролазне капе за монтажу на крај флексибилног 
цевовода. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

Ø 200 ТТ 2   

 Ø 180 ТТ   2   

Ø 110 ТТ 1   
укупно 9 без ПДВ-а:  

 

10. Испорука челичних бешавних цеви за повезивање са разделником и сабирником у 
топлотној подстаници и објекту који се прикључује. Материјал P 235GH. 

 

димензија  количина (м) јединична цена укупно 

Ø 76.1 х 3.2  26   
Ø 60.3 х 2.9  14   

Ø 42.4 х 2.6 8   

укупно 10 без ПДВ-а:  
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11. Испорука косих регулационих вентила са прикључцима за диференцијални 

манометар. Коси регулациони вентили су са навојном везом. 
 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

2 1/2’’ 1   

 2‘’ 1   
укупно 11 без ПДВ-а:  

 

12. Испорука хамбуршких лукова за повезивање са разделником и сабирником у 
топлотној подстаници и објекту који се прикључује. Материјал P 235GH. 

 

димензија  количина (м) јединична цена укупно 

Ø 76.1 х 3.2 16   

Ø 60.3 х 2.9 8   

Ø 42.4 х 2.6 6   
укупно 12 без ПДВ-а:  

 
13. Испорука навојног наставка са унутрашњим навојем 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 6/4’’  2   

укупно 13 без ПДВ-а:  
 

14. Испорука навојног чепа са спољашњим навојем 
 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 6/4’’  2   

укупно 14 без ПДВ-а:  
 

15.  Испорука завршне слепе капе са термоскупљајућим рукавцем 
 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

160 1   

укупно 15 без ПДВ-а:  
 

16. Испорука изолације од полителена у облику облице за изолацију цевовода у 
објекту топлотне подстанице и објекту котларнице која се прикључује. Дебљина 
изолације 19 мм. 

 

 димензија  количина (м) јединична цена укупно  

 Ø 76.1 х 3.2 26   

 Ø 60.3 х 2.9 16   

 Ø 42.4 х 2.6 10   

 укупно 16 без ПДВ-а:  
 

 

17. Монтажа цевовода и арматуре према техничким условима из пројектне 
документације. Даје се процентуална вредност од вредности материјала. 

 

проценат количина   јединична цена укупно 

  комплет   

укупно 17 без ПДВ-а:  
 

18. Транспорт материјала, складиштење на градилишту у складу са техничким 
условима и његово обезбеђење на градилишту. 

 

 
  

количина   јединична цена укупно 

комплет   
укупно 18 без ПДВ-а:  
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19. Израда Т елемента од PEHD (термоскупљајућа споница на терену у шахтовима 
одзраке и пражњења. У цену урачунати комплетан материјал и рад. У израђени Т 
елемент налити полиуретанску пену за изолацију. Елемент извести према детаљу из 
графичке документације. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

Ø 200-180-200 1   

Ø 200-110-200 1   

укупно 19 без ПДВ-а:  
 

20. Спајање на постојећи цевовод у просторији постојеће котларнице. 
  

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

Ø  76.1 х 3.2 1   

Ø  60.3 х 2.9 1   

Ø  42.4 х 2.6 1   
укупно 20 без ПДВ-а:  

 

21. Фарбање челичног цевовода са два премаза бојом постојаном на 100°C (основна + заштитна 
различите нијансе). Пре бојења очистити метал од евентуалне корозије, уља и других 
нечистоћа. 

 

димензија  количина (м) јединична цена укупно 

Ø 76.1 х 3.2 26   

Ø 60.3 х 2.9 14   

                                                                       укупно 21 без ПДВ-а:       
 

22. Испитивање на непропусност монтираног цевовода у складу са техничким условима 
у пројектној документацији. По обављеном испитивању извршити испирање 
цевовода и о томе сачинити записник. 

 

 

 количина   јединична цена укупно 

комплет   

укупно 22 без ПДВ-а:  
 

23. Уношење измена насталих у току извођења радова у примерак Пројекта за 
извођење. Измене се уносе у електронску или папирну форму пројекта у зависности 
којом формом располаже Извођач радова. Унете измене оверава одговорни извођач 
радова и према њему се израђује пројекат изведеног стања. 

 

 количина   јединична цена укупно 

комплет   

укупно 23 без ПДВ-а:  
 

24. У складу са важећим Законом о државном премеру и катастру и уписима права на 
непокретностима, као и према важећој законској регулативи извршити снимање и 
картирање изведеног вреловода. Снимити све инсталације у рову вреловода. 
Надзорном органу доставити потврду о извршеном снимању и картирању водова 
издату од стране Републичког геодетског завода - служба за катастар водова. Након 
снимања израдити елаборат изведеног стања. Елаборат израдити и предати 
надзорном органу у 4 (четири) примерка од којих један у у дигиталном облику. 

 

 количина   јединична цена укупно 

комплет   
укупно 24 без ПДВ-а:  
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25. Израда пројекта изведеног објекта овереног од стране лиценцираног инжењера. 
Пројекат предати у 4 (четири) примерка у папирној форми, а у дигиталној форми 
трасу и подужни профил. Пројекат изведеног објекта треба да садржи све потребне 
елементе према важећој законској регулативи. 

 

 количина   јединична цена укупно 

комплет   
укупно 25 без ПДВ-а:  

 

УКУПНО А1- МАШИНСКИ ДЕО (1-25) без ПДВ-а:  
 

 
           А2 – ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО 

 
1. Геодетско обележавање трасе за топлификацију са осигурањем исколчених темена 

и праваца. Обрачун по м. 
 

 
 

 дужина (м) јединична цена укупно 

240   

                                                                         укупно 1 без ПДВ-а:  
 

2. Проналажење осталих инсталација на пројектованој траси топловода. Обрачун по м. 
 

 
 

 дужина (м) јединична цена укупно 

240   

                                                                         укупно 2 без ПДВ-а:  
 

3. Ручни ископ за откривање детектованих инсталација на пројектованој траси 
топловода. Обрачун по м³. 

 

 
 

 количина (м³) јединична цена укупно 

2   

                                                                         укупно 3 без ПДВ-а:  
 

4. Просецање коловозне конструкције од асфалта саобраћајница и бетонских платоа 
машинским путем. Обрачун по м. 

 

 
 

 дужина (м) јединична цена укупно 

460   

                                                                         укупно 4 без ПДВ-а:  
 

5. Рушење коловозне конструкције од асфалта саобраћајница, бетонских платоа и 
тротоара машинским путем са одвозом на депонију до 5 км удаљености. Обрачун по 
м³. 

 

  количина (м³) јединична цена укупно 

14.5   

                                                                         укупно 5 без ПДВ-а:  
 

6. Ручни ископ земље треће категорије дубине до 2 м. Ископану земљу одложити на 
удаљењу 1 м од рова. У цену урачунати и евентуално црпљење воде. Обрачун по 
м³. 

 

  количина (м³) јединична цена укупно 

4   

                                                                         укупно 6 без ПДВ-а:  
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7. Машински ископ земље, шљунка, ризле и песка са трасе топловода који се налази у 
улици, тротоару и паркингу испред објекта који се прикључује. Материјал који може 
да се искористи за затрпавање рова у улици, тотоару и паркингу (према детаљу из 
графичке документације) одложити поред рова на удаљености од 1 м. У цену 
урачунати и евентуално црпљење воде. Обрачун по м³. 

 

  количина (м³) јединична цена укупно 

151   

                                                                         укупно 7 без ПДВ-а:  
 

8. Одвожење вишка земље из дворишта објекта који се прикључује и вишка 
материјала из зоне улице, тротоара и паркинга објекта који се прикључује 
(материјал који не може да се искористи за затрпавање, на основу одлуке 
Надзорног органа) на депонију по избору Инвеститора на удаљености до 5 км. 

 

 

  

 количина (м³) јединична цена укупно 

72   

                                                                         укупно 8 без ПДВ-а:  
 

9. Рушење стандардног бетонског ивичњака између тротоара и улице, његово 
чишћење и поновна уградња у стандардно бетонско раме после завршених радова 
приликом довођења терена у првобитно стање. Обрачун по м. 

 

  количина (м) јединична цена укупно 

50   

                                                                         укупно 9 без ПДВ-а:  
 

10. Набавка и уградња стандардних бетонских ивичњака у стандардно бетонско раме 
између тротоара и улице приликом довођења терена у првобитно стање. Обрачун 
по м. 

 

  количина (м) јединична цена укупно 

5   
                                                                       укупно 10 без ПДВ-а:  

 

11. Планирање дна рова слојем песка минималне дебљине 10 цм према подужном 
профилу дефинисаном у пројектној документацији (у цену урачунати набавку, 
транспорт и уградњу). Обрачун по м². 

 

  количина (м²) јединична цена укупно 

100   

                                                                       укупно 11 без ПДВ-а:  
 

12. Испорука, транспорт и уградња ситног песка за посипање по цевима у висини 
минимално 10 цм изнад горње ивице цеви. Песак пажљиво ручно сабити око цеви. 
Обрачун по м³. 

 

  количина (м³) јединична цена укупно 

22   

                                                                       укупно 12 без ПДВ-а:  
 

13. Испорука, транспорт и посипање шљунка по слоју песка у зони улице, тротоара и 
паркинга са збијањем у слојевима. Обрачун по м³.   

 

  количина (м³) јединична цена укупно 

51   
                                                                       укупно 13 без ПДВ-а:  

 

14. Испорука, транспорт и посипање ризле крупноће 0-31 по слоју шљунка у зони улице, 
тротоара и паркинга са збијањем у слојевима. Обрачун по м³ . 
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  количина (м³) јединична цена укупно 

28   

                                                                       укупно 14 без ПДВ-а:  
 

15. Затрпавање рова са земљом из ископа са збијањем у слојевима. Из ископане 
земље одстранити све оштре предмете који би могли оштетити заштитну цев. По 
завршеном затрпавању терен фино испланирати. Обрачун по м³ у самониклом 
стању. 

 

  количина (м³) јединична цена укупно 

2   

                                                                       укупно 15 без ПДВ-а:  
 

16. Пробијање отвора за продор цеви у бетонском темељу дебљине 30 цм објекта који 
се прикључује. Отвор је кружног облика пречника 30 цм. Продор касније обрадити 
подужним малтером. Обрачун по комаду. 

 

  количина (ком) јединична цена укупно 

2   

                                                                       укупно 16 без ПДВ-а:  
 

17. Израда хидроизолације око продора цеви (по један отвор) са спољашње стране 
објекта димензија 50 x 50 цм и то премаз битулитом, мрежица и 3 премаза 
полизбитола. 

 

  количина (ком) јединична цена укупно 

2   
                                                                       укупно 17 без ПДВ-а:  

 

18. Испорука, транспорт и уградња водонепропусног бетона MB30V4 за армирану доњу 
плочу комора. Бетон се уграђује на припремљену подлогу од шљунка дебљине 10 
цм. У цену урачунати и припрему површине за бетонирање. Обрачун по м³ .   

 

  количина (м³) јединична цена укупно 

0.8   

                                                                       укупно 18 без ПДВ-а:  
 

19. Испорука, транспорт и уградња водонепропусног бетона MB30V4 за израду 
армираних зидова комоа у двострукој оплати. Обрачун по м³. 

 

  количина (м³) јединична цена укупно 

4.8   

                                                                       укупно 19 без ПДВ-а:  
 

20. Испорука, транспорт и уградња водонепропусног бетона MB30V4 за израду 
армираних горњих плоча комора. Обрачун по м³. 

 

  количина (м³) јединична цена укупно 

0.5   

                                                                       укупно 20 без ПДВ-а:  
 

21. Испорука, транспорт и уградња арматуре у коморе према детаљима из пројекта. У 
цену урачунати и растур. Обрачун по кг. 

 

 
                  MAR 

 количина (кг) јединична цена укупно 

230   
                  GAR 30   

                                                                       укупно 21 без ПДВ-а:  
 

22. Испорука, транспорт и уградња ливено-гвоздених четвртастих поклопаца комора за 
саобраћајно оптерећење од 40 KN. Димензије поклопца су 400x400 мм. 
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  количина (ком) јединична цена укупно 

2   

                                                                       укупно 22 без ПДВ-а:  
 

23. Oбезбеђење рова траком и пластичном мрежом. 
 

 дужина (м) јединична цена укупно 

400   

                                                                       укупно 23 без ПДВ-а:  
 

24. Постављање саобраћајних знакова за упозорење. 
 

  количина (ком) јединична цена укупно 

5   
                                                                       укупно 24 без ПДВ-а:  

 

25. Обезбеђење прелаза за аутомобиле преко рова 
 

  количина (ком) јединична цена укупно 

3   
                                                                       укупно 25 без ПДВ-а:  

 

26. Обезбеђење прелаза за пешаке преко рова. 
 

  количина (ком) јединична цена укупно 

10   

                                                                       укупно 26 без ПДВ-а:  
 

27. Постављање траке са ознаком Топловод изнад цеви и црева за сигнални кабл 
према детаљу из графичке документације. 

 

  дужина (м) јединична цена укупно 

250   

                                                                       укупно 27 без ПДВ-а:  
 

28. Утврђивање збијености подлоге у зони коловоза, тротоара и паркинг простора са 
израдом извештаја и лабораторијског налаза институције која је регистрована за ту 
активност. У једном извештају налазе се резултати са више мерних места. 

 

  количина (ком) јединична цена укупно 

1   

                                                                       укупно 28 без ПДВ-а:  
 

29. Демонтажа и поновна монтажа кућних водоводних прикључака. 
 

  количина (ком) јединична цена укупно 

3   

                                                                       укупно 29 без ПДВ-а:  
 

30. Испорука, транспорт и уградња полиетиленског црева у котуру (окитен) димензије 
1/2" за полагање сигналних каблова. Цев се монтира према детаљу из графичке 
документације. 

 

 

 дужина (м) јединична цена укупно 

240   
                                                                       укупно 30 без ПДВ-а:  

 

31. Испорука и уградња слоја од асфалт бетона дебљине 10 цм. У цену урачунати и 
чишћење подлоге и наношење емулзије пре наношења асфалта. Обрачу по м². 

 

  количина (м²) јединична цена укупно 

162   

                                                                       укупно 31 без ПДВ-а:  
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УКУПНО А2 - ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО (1-31) без ПДВ-а :  
  

УКУПНО А - ДУШАНОВА 52 без ПДВ-а 
(А1-МАШИНСКИ ДЕО+А2-ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО): 

 

 

 
 

          Б     ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА ПРИКЉУЧНОГ ВРЕЛОВОДА ЗА  
                  ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ ДАНИЧИЋЕВОЈ (ДЕС) 
 

                    Б1 – МАШИНСКИ ДЕО  
 

1. Испорука предизолованих цеви израђених према стандарду SRPS EN 253:2017 или 
одговарајућем. Предизоловани систем се састоји од бешавне медијумске цеви 
према SRPS EN 10216-2 или одговарајућем стандарду са толеранцијом пречника 
према SRPS EN 253:2017 или одговарајућем стандарду. Материјал израде P235GH. 
Пре предизолације медијумска цев мора бити испескарена. Квалитет пескарења SA 
2.5. Термичка изолација од PUR пене постојане до 130°C, карактеристика према 
стандарду SRPS EN 253:2017 или одговарајућем. Топлотна проводљивост не сме 
бити већа од вредности λ50=0.029 W/mK. Полиуретанска пена без фреона. Обложна 
цев од тврдог PEHD омотача према стандарду SRPS EN 253:2017 или 
одговарајућем. Обложна цев се наноси на медијумску цев навлачењем или 
директном екструзијом. Оба краја предизоловане цеви на дужини од 150 мм су без 
изолационог материјала. Предизоловане цеви су са двожичним системом за 
детекцију влаге, чине га две голе бакарне жице пресека 1.5 мм². Због визуелног 
разликовања једна мора бити калаисана. Дужина цеви 6.0 м. На једној дужини цеви 
не сме постојати циркуларни заварени спој. Све цеви испоручити са сертификатом 
SRPS EN 10204 - 3.1 или одговарајућим стандардом. 

 

димензија  количина (м) јединична цена укупно 

 Ø 48.3х2.6/110 72   

укупно 1 без ПДВ-а:  
 

2. Испорука предизолованих лукова израђених према стандарду SRPS EN 448:2017 
или одговарајућем. Предизоловани систем се састоји од бешавне медијумске цеви 
према SRPS EN 10216-2 или одговарајућем стандарду са толеранцијом пречника 
према SRPS EN 253:2017 или одговарајућем стандарду. Материјал израде P235GH. 
Пре предизолације медијумска цев мора бити испескарена. Квалитет пескарења SA 
2.5. Медијумска цев без наварених крајева. Термичка изолација од PUR пене 
постојане до 130°C, карактеристика према стандарду SRPS EN 253:2017 или 
одговарајућем. Топлотна проводљивост не сме бити већа од вредности λ50=0.029 
W/mK. Полиуретанска пена без фреона. Обложна цев од тврдог PEHD омотача 
према стандарду SRPS EN 253:2017 или одговарајућем. Оба краја предизолованог 
лука на дужини од 150 мм су без изолационог материјала. Предизоловани лукови су 
са двожичним системом за детекцију влаге, чине га две голе бакарне жице пресека 
1.5 мм². Због визуелног разликовања једна мора бити калаисана. Дужина крака лука 
мин. 1.0 м.  Све лукове испоручити са сертификатом SRPS EN 10204 - 3.1 или 
одговарајућим стандардом. Угао предизолованих лукова 90º. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 Ø 48.3х2.6/110 10   

укупно 2 без ПДВ-а:  
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3. Испорука предизолованог флексибилног цевовода (twin) израђеног према стандарду  
SRPS EN 15632-2:2015 или одговарајућем. Комбиновани систем који се састоји од 
медијумске цеви израђене од PEX материјала (100 % умреженог-SDR 11), изолован 
са полиуретаном максималне вредности коефицијента топлотне проводљивости 
λ50=0.021 W/mK. Заштитна обложна цев израђена од таласастог полиетилена 
високе густине нанетог екструрзијом. Обложна цев мора имати UV стабилност 
према тачки 5.5.1 стандарда SRPS EN 15632-1:2015. Предизоловани систем мора 
бити обележен са минимално следећим бројем података: 
1 - назив уписаног заштитног знака произвођача/испоручиоца, 2 - број стандарда,                                                                                                                                 
3 - пречник и дебљину медијумске цеви/медијумских цеви и пречник спољњег 
омотача (мм),  4 - материјал или ознака материјала медијумске цеви,  5 - највише 
вредности за притисак и температуру, 6 - датум производње (по могућству кодиран),  
7 - максимално растојање између две ознаке 3.0 м. 
Флексибилност комплетног система мора бити у складу са тач. 5.2. стандарда SRPS 
EN 15632-1:2015. 

 

димензија  количина (м) јединична цена укупно 

75/200 31   

укупно 3 без ПДВ-а:  
 

4. Испорука предизолованог одвајања од 45° (етажно) израђеног према стандарду 
SRPS EN 448:2017 или одговарајућем. Предизоловани систем се састоји од 
бешавне медијумске цеви према SRPS EN 10216-2 или одговарајућем стандарду са 
толеранцијом пречника према SRPS EN 253:2017 или одговарајућем стандарду. 
Материјал израде P235GH. Пре предизолације медијумска цев мора бити 
испескарена. Квалитет пескарења SA 2.5. Термичка изолација од PUR пене 
постојане до 130°C, карактеристика према стандарду SRPS EN 253:2017 или 
одговарајућем. Топлотна проводљивост не сме бити већа од вредности λ50=0.029 
W/mK. Полиуретанска пена без фреона. Обложна цев од тврдог PEHD омотача 
према стандарду SRPS EN 253:2017 или одговарајућем. Сви крајеви 
предизолованог одвајања на дужини од 150мм су без изолационог материјала. 
Предизоловано одвајање су са двожичним системом за детекцију влаге, чине га две 
голе бакарне жице пресека 1.5 мм². Због визуелног разликовања једна мора бити 
калаисана. Дужина магистралне цеви одвајања мора бити мин. 1.0 м,  а одвојне 
цеви 0.5 м.  Сва одвајања испоручити са сертификатом SRPS EN 10204 - 3.1 или 
одговарајућим стандардом. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

Ø 139.7/225 - 48.3/110 2   

укупно 4 без ПДВ-а:  

 
5. Испорука предизолованих вентила са одзрачном и одмуљном арматуром израђеног 

према стандарду SRPS EN 488;2017 или одговарајућем. Проток кроз вентил-пун 
проток. Димензије одзраке и пражњења DN25. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

DN40 (48.3x2.6/110)  2   
укупно 5 без ПДВ-а:  

 
6. Испорука прелазних елемената (SDR 11) са покретном навлаком и спољним навојем 

за спајање медијумске цеви са другим навојним елементом. Фитинг је израђен од 
легуре  CuZn39Pb3 према DIN EN 12164-12168 или одговарајућем стандарду. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 75-2 1/2‘‘  2   
укупно 6 без ПДВ-а:  
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7. Испорука прелазних елемената (SDR 11) са покретном навлаком и крајем за 

заваривање за везу медијумске цеви са челичним елементом. Фитинг је израђен од 
челика P 235GH. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

75-Ø 76.1 2   
укупно 7 без ПДВ-а:  

 

8. Испорука славина са ручком и унутрашњин навојном везом.Пројектовани параметри 
су P=0.6МPа t=90°C. Славина мора имати следеће карактеристике: 1. пун проток, 2. 
Материјал славине месинг MS58 EN 12420, 3. материјал кугле месинг MS58 тврдо 
хромиран, 4. заптивка кугле ПТФЕ;ЕПДМ, 5. ручица силумин или челик, 6. навојна 
веза ISO228, 7. Подручје примене 0-120°C. Сви елементи славине који су у додиру 
са радним медијумом морају задржати тражене карактеристике за дати притисак  на 
радној температури t=90°C. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 2 1/2‘‘ 2   
укупно 8 без ПДВ-а:  

 
9. Испорука термоскупљајућих спојница израђених у складу са стандардом SRPS EN 

489:2017 или одговарајућем. Заједно са спојницом испоручити по пар фабрички 
израђених термоскупљајућих мажетни, траку бутил каучука, чеп за одзраку, чеп за 
спојницу на заваривање, четири пластична одстојника и буксне за спијање система 
за дојаву. Минимална дужина спојнице 600 мм. Монтажу спојнице урадити према 
детаљу из графичке документације. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

Ø 110 28   
Ø 225 4   

укупно 9 без ПДВ-а:  

  
10. Испорука компензационих јастука у штаповима за монтажу на местима скретања 

цевовода. Заједно са компензационим јастуцима испоручити и ламинантни покров. 
Монтажу јастука и ламината обавити према детаљу из пројектне документације. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

ТИП I 28   

                                                                       укупно 10 без ПДВ-а:  

  
11. Испорука навојних поцинкованих наставака са унутрашњим навојем за блиндирање 

флексибилног цевовода. 
 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 2 1/2‘‘ 2   

                                                                       укупно 11 без ПДВ-а:  

 
12. Испорука навојних поцинкованих чепова са спољним навојем за блиндирање 

флексибилног цевовода. 
 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 2 1/2‘‘ 2   

                                                                       укупно 12 без ПДВ-а:  
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13. Испорука завршне слепе капе са термоскупљајућом мажетном за заштиту краја 
блиндираног флексибилног цевовода. 

  
димензија количина (ком) јединична цена укупно 

Ø 200 1   

                                                                       укупно 13 без ПДВ-а:  

 
14. Испорука термоскупљајуће пролазне капе за заштиту краја предизолованог 

флексибилног цевовода. 
 

димензија количина (ком) јединична цена укупно 

Ø 200Т 1   

укупно 14 без ПДВ-а:  
 

15. Испорука  термоскупљајућих спојница израђених у складу са стандардима  SRPS 
EN 489:2017 или одговарајућим заједно са неопренским прстеном за обезбеђивање 
продора кроз зид коморе и зида подстанице. Заједно са спојницом испоручити и 
фабрички израђену термоскупљајућу манжетну. 

 

димензија  количина (ком) jединична цена укупно 

Ø 200Т 1   
Ø 110 6   

                                                                       укупно 15 без ПДВ-а:  

  
16. Испорука термоскупљајуће пролазне капе за заштиту краја предизолованог крутог 

цевовода. 
 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

Ø 110 2   
укупно 16 без ПДВ-а:  

 
17. Монтажа цевовода и арматуре према техничким условима из пројектне 

документације. Даје се процентуална вредност од вредности материјала. 
 

 проценат  количина   јединична цена укупно 

  комплет   
                                                                       укупно 17 без ПДВ-а:  

 
18. Транспорт материјала, складиштење на градилишту у складу са техничким 

условима и његово обезбеђење на градилишту. 
 

   количина   јединична цена укупно 

     

укупно 18 без ПДВ-а:  
 

19. Сечење постојећег цевовода DN125и уградња предизолованог одвајања. 
DN125/DN40 за прикључење новог вреловодног прикључка. 

 
 димензија  количина  (ком) јединична цена укупно 

 Ø 139.7-48.3 2   
укупно 19 без ПДВ-а:  

 
20. Испорука полиуретанске пене за заливање спојних места и монтажа 

термоскупљајућих спојница. Пре монтаже спојница на спојницама извршити 
повезивање система за детекцију влаге према техничким условима из пројектне 
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документације са израдом проткола о истом. Монтажу и заливање спојница обавити 
према техничким условима из пројектне документације. 

 

 димензија  количина  (ком) јединична цена укупно 

Ø 110 28   

Ø 225 4   

укупно 20 без ПДВ-а:  

 
21. Испитивање на непропусност монтираног цевовода у складу са техничким условима 

у пројектној документацији. По обављеном испитивању извршити испирање 
цевовода и о томе сачинити записник. 

 

  количина   јединична цена укупно 

комплет   
укупно 21 без ПДВ-а:  

 
22. Електро радови на вреловоду, који се састоје из испоруке монтаже и 

електроповезивања и од повезивања са мерном кутијом која се уграђује у топлотној 
подстаници, а према техничкој документацији произвођача предизолованих цеви. 

 

  количина   јединична цена укупно 

комплет   

                                                                       укупно 22 без ПДВ-а:  

 
23. Радиографска контрола заварених спојева од стране овлашћене организације са 

достављањем извештаја. Избор заварених спојева обавља Стручни надзор. У 
случају недозвољеног броја поправки повећање процента контролисаних спојева 
обавиће се у складу са правилником. 

 

 број филмова јединична цена укупно 

20% зав. спојева   
                                                                       укупно 23 без ПДВ-а:  

 
24. Уношење измена насталих у току извођења радова у примерак Пројекта за 

извођење. Измене се уносе у електронску или папирну форму пројекта у зависности 
којом формом располаже Извођач радова. Унете измене оверава одговорни извођач 
радова и према њему се израђује пројекат изведеног стања. 

 

  количина   јединична цена укупно 

комплет   
                                                                       укупно 24 без ПДВ-а:  

 
25. У складу са важећим Законом о државном премеру и катастру и уписима права на 

непокретностима, као и према важећој законској регулативи извршити снимање и 
картирање изведеног вреловода. Снимити све инсталације у рову вреловода. 
Надзорном органу доставити потврду о извршеном снимању и картирању водова 
издату од стране Републичког геодетског завода - служба за катастар водова. Након 
снимања израдити елаборат изведеног стања. Елаборат израдити и предати 
надзорном органу у 4 (четири) примерка од којих један у у дигиталном облику. 

 

  количина   јединична цена укупно 

комплет   

                                                                       укупно 25 без ПДВ-а:  
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26. Израда пројекта изведеног објекта овереног од стране лиценцираног инжењера. 
Пројекат предати у 4 (четири) примерка у папирној форми, а у дигиталној форми 
трасу и подужни профил. Пројекат изведеног објекта треба да садржи све потребне 
елементе према важећој законској регулативи. 

 

 комплет јединична цена укупно 

1   
                                                                       укупно 26 без ПДВ-а:  

 

 

              УКУПНО Б1- МАШИНСКИ ДЕО (1-26) без ПДВ-а:  
 

 

           Б2 – ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО 

 
1. Геодетско обележавање трасе рова за топлификацију са осигурањем исколчених 

темена и праваца. Обрачун по м. 
 

 
 

 дужина (м) јединична цена укупно 

84   

                                                                        укупно 1  без ПДВ-а:  

 
2. Израда елабората регулације саобраћаја за прикључке који изграђују (Даничићева- 

ДЕС; Поп Лукина-Душанова) 
 

 
 

количина јединична цена укупно 

комплет   

                                                                         укупно 2 без ПДВ-а:  

 
3. Проналажење осталих инсталација на пројектованој траси топловода. Обрачун по м. 

 

 
 

 дужина (м) јединична цена укупно 

40   

                                                                         укупно 3 без ПДВ-а:  

 
4. Ручни ископ за откривање детектованих инсталација на пројектованој траси 

топловода. Обрачун по м³. 
 

 
 

количина (м³) јединична цена укупно 

2   

                                                                         укупно 4 без ПДВ-а:  

 
5. Просецање коловозне конструкције од асфалта саобраћајница и бетонских платоа 

машинским путем. Обрачун по м. 
 

 
 

 дужина (м) јединична цена укупно 

40   

                                                                        укупно 5  без ПДВ-а:  

 
6. Рушење коловозне конструкције од асфалта саобраћајница, бетонских платоа и 

тротоара машинским путем са одвозом на депонију до 5 км удаљености. Обрачун по 
м³. 

 

 
 

количина (м³) Јединична цена укупно 

6   

                                                                         укупно 6 без ПДВ-а:  
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7. Ручни ископ земље треће категорије дубине до 2 м. Ископану земљу одложити на 

удаљењу 1 м од рова. У цену урачунати и евентуално црпљење воде. Обрачун по 
м³. 

 

 

 

 
 

количина (м³) јединична цена укупно 

4   

                                                                         укупно 7 без ПДВ-а:  

 
8. Машински ископ земље, шљунка, ризле и песка са трасе топловода који се налази у 

улици и тротоару испред објекта који се прикључује. Материјал који може да се 
искористи за затрпавање рова у улици и тротоару (према детаљу из графичке 
документације) одложити поред рова на удаљености од 1 м. У цену урачунати и 
евентуално црпљење воде. Обрачун по м³ . 

 

 
 

количина (м³) јединична цена укупно 

58   

                                                                         укупно 8 без ПДВ-а:  

 
9. Одвожење вишка земље и материјала из зоне улице и тротоара (материјал који не 

може да се искористи за затрпавање, на основу одлуке Надзорног органа) на 
депонију по избору Инвеститора на удаљености до 5 км. 

 

 
 

количина (м³) јединична цена укупно 

40   

                                                                         укупно 9 без ПДВ-а:  

 
10. Рушење стандардног бетонског ивичњака између тротоара и улице, његово 

чишћење и поновна уградња у стандардно бетонско раме после завршених радова 
приликом довођења терена у првобитно стање. Обрачун по м. 

 

 
 

количина (м) јединична цена укупно 

15   

                                                                       укупно 10 без ПДВ-а:  

 
11. Набавка и уградња стандардних бетонских ивичњака у стандардно бетонско раме 

између тротоара и улице приликом довођења терена у првобитно стање. Обрачун 
по м. 

 

 
 

количина (м) јединична цена укупно 

2   

                                                                        укупно 11 без ПДВ-а:  

 
12. Планирање - нивелисање дна рова слојем песка минималне дебљине 10 цм према 

подужном профилу дефинисаном у пројектној документацији (у цену урачунати 
набавку, транспорт и уградњу). Обрачун по м². 

 

 
 

количина (м²) јединична цена укупно 

40   

                                                                       укупно 12 без ПДВ-а:  

 
13. Испорука, транспорт и уградња ситног песка за посипање по цевима у висини 

минимално 10 цм изнад горње ивице цеви. Песак пажљиво ручно сабити око цеви. 
Обрачун по м³. 
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количина (м³) јединична цена укупно 

12   

                                                                       укупно 13 без ПДВ-а:  
 

14. Испорука, транспорт и посипање шљунка по слоју песка у зони улице и тротоара  са 
збијањем у слојевима. Обрачун по м³. 

 

 
 

количина (м³) јединична цена укупно 

18   

                                                                       укупно 14 без ПДВ-а:  

 
15. Испорука, транспорт и посипање ризле крупноће 0-31 по слоју шљунка у зони улице 

и тротоара са збијањем у слојевима. Обрачун по м³ . 
 

 
 

количина (м³) јединична цена укупно 

11   

                                                                       укупно 15 без ПДВ-а:  

 
16. Затрпавање рова са земљом из ископа са збијањем у слојевима. Из ископане 

земље одстранити све оштре предмете који би могли оштетити заштитну цев. По 
завршеном затрпавању терен фино испланирати. Обрачун по м³ у самониклом 
стању. 

 

 
 

количина (м³) јединична цена укупно 

2   

                                                                       укупно 16 без ПДВ-а:  

 
17. Пробијање отвора за продор цеви у бетонској плочи дебљине 15 цм пода објекта 

који се прикључује. Отвор је правоугаоног облика димензија 60x60 цм. Продор 
касније бетонирати. Обрачун по комаду. 

 

 
 

количина (ком) јединична цена укупно 

1   

                                                                       укупно 17 без ПДВ-а:  

 
18. Испорука, транспорт и уградња водонепропусног бетона MB30V4 за армирану доњу 

плочу комора. Бетон се уграђује на припремљену подлогу од шљунка дебљине 10 
цм. У цену урачунати и припрему површине за бетонирање. Обрачун по м³. 

 

 
 

количина (м³) јединична цена укупно 

0.3   

                                                                       укупно 18 без ПДВ-а:  

 
19. Испорука, транспорт и уградња водонепропусног бетона MB30V4 за израду 

армираних зидова комора у двострукој оплати. Обрачун по м³. 
 

 
 

количина (м³) јединична цена укупно 

1.2   

                                                                       укупно 19 без ПДВ-а:  

 
20. Испорука, транспорт и уградња водонепропусног бетона MB30V4 за израду 

армираних горњих плоча комора. Обрачун по м³. 
 

 
 

количина (м³) јединична цена укупно 

0.3   

                                                                       укупно 20 без ПДВ-а:  
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21. Испорука, транспорт и уградња бетона за израду подлоге тротора поред обекта који 

се прикључује. Обрачун по м³. 
 

 
 

количина (м³) јединична цена укупно 

0.5   

                                                                       укупно 21 без ПДВ-а:  
 

22. Испорука, транспорт и уградња арматуре у коморе према детаљима из пројекта. У 
цену урачунати и растур. Обрачун по кг. 

  

   
MAR 

количина (кг) јединична цена укупно 

115   

                    GAR 15   

                                                                       укупно 22 без ПДВ-а:  

 
23. Испорука, транспорт и уградња ливено-гвоздених четвртастих поклопаца комора за 

саобраћајно оптерећење од 40 KN. Димензије поклопца су 400x400 мм. 
 

 
 

количина (ком) јединична цена укупно 

1   

                                                                       укупно 23 без ПДВ-а:  

 
24.  Обезбеђење рова траком и пластичном мрежом. 

 

 
 

дужина (м) јединична цена укупно 

80   

                                                                       укупно 24 без ПДВ-а:  

 
25.  Постављање саобраћајних знакова за обезбеђење. 

 

 
 

количина (ком) јединична цена укупно 

2   

                                                                       укупно 25 без ПДВ-а:  
 

26.  Обезбеђење прелаза за аутомобиле преко рова. 
 

 
 

количина (ком) јединична цена укупно 

1   

                                                                       укупно 26 без ПДВ-а:  

 
27.  Обезбеђење прелаза за пешаке преко рова. 

 

 
 

количина (ком) јединична цена укупно 

3   

                                                                       укупно 27 без ПДВ-а:  

 
28. Испорука, транспорт и уградња полиетиленског црева у котуру (окитен) димензије 1" 

за полагање сигналних каблова. Цев се монтира према детаљу из графичке 
документације. 

 

 
 

дужина (м) јединична цена укупно 

67   

                                                                       укупно 28 без ПДВ-а:  
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29. Постављање траке са ознаком Топловод изнад цеви према детаљу из графичке 
документације. 

 

 
 

дужина (м) јединична цена укупно 

 111   

                                                                       укупно 29 без ПДВ-а:  

 
30. Утврђивање збијености подлоге у зони коловоза, тротоара и паркинг простора са 

израдом извештаја и лабораторијског налаза институције која је регистрована за ту 
активност. У једном извештају налазе се резултати са више мерних места. 

 

 
 

количина (ком) јединична цена укупно 

1   

                                                                      укупно 30 без ПДВ-а:  

 
31. Испорука и уградња слоја од асфалт бетона дебљине 10 цм. У цену урачунати и 

чишћење подлоге и наношење емулзије пре наношења асфалта. Обрачу по м². 
 

 
 

количина (м²) јединична цена укупно 

35   

                                                                       укупно 31 без ПДВ-а:  
 

 

       УКУПНО Б2- ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО (1-31) без ПДВ-а:  
  

УКУПНО Б-ДАНИЧИЋЕВА без ПДВ-а 
(Б1-МАШИНСКИ ДЕО+Б2-ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО): 

 

 
 
 
В        ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА ПРИКЉУЧНОГ ВРЕЛОВОДА ЗА  
           ОБЈЕКАТ ВЛАДЕ ДАНИЛОВИЋА   
 

           В1 МАШИНСКИ ДЕО 
 

1. Испорука предизолованих цеви израђених према стандарду SRPS EN 253:2017 или 
одговарајућем. Предизоловани систем се састоји од бешавне медијумске цеви 
према SRPS EN 10216-2 или одговарајућем стандарду са толеранцијом пречника 
према SRPS EN 253:2017 или одговарајућем стандарду. Материјал израде P235GH. 
Пре предизолације медијумска цев мора бити испескарена. Квалитет пескарења SA 
2.5. Термичка изолација од PUR пене постојане до 130°C, карактеристика према 
стандарду  SRPS EN 253:2017 или одговарајућем. Топлотна проводљивост не сме 
бити већа од вредности λ50=0.029 W/mK. Полиуретанска пена без фреона. Обложна 
цев од тврдог PEHD омотача према стандарду SRPS EN 253:2017 или 
одговарајућем. Обложна цев се наноси на медијумску цев навлачењем или 
директном екструзијом. Оба краја предизоловане цеви на дужини од 150 мм су без 
изолационог материјала. Предизоловане цеви су са двожичним системом за 
детекцију влаге, чине га две голе бакарне жице пресека 1.5 мм². Због визуелног 
разликовања једна мора бити калаисана. Дужина цеви 6.0м. На једној дужини цеви 
не сме постојати циркуларни заварени спој. Све цеви испоручити са сертификатом 
SRPS EN 10204 - 3.1 или одговарајућим стандардом. 

 

димензија  количина (м) јединична цена укупно 

 Ø 42.4х2.6/110  126   

укупно 1 без ПДВ-а:  
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2. Испорука предизолованих лукова израђених према стандарду SRPS EN 448:2017 
или одговарајућем. Предизоловани систем се састоји од бешавне медијумске цеви 
према SRPS EN 10216-2 или одговарајућем стандарду са толеранцијом пречника 
према SRPS EN 253:2017 или одговарајућем стандарду. Материјал израде P235GH. 
Пре предизолације медијумска цев мора бити испескарена. Квалитет пескарења SA 
2.5. Медијумска цев без наварених крајева. Термичка изолација од PUR пене 
постојане до 130ºC, карактеристика према стандарду  SRPS EN 253:2017 или 
одговарајућем. Топлотна проводљивост не сме бити већа од вредности λ50=0.029 
W/mK. Полиуретанска пена без фреона. Обложна цев од тврдог PEHD омотача 
према стандарду SRPS EN 253:2017 или одговарајућем. Оба краја предизолованог 
лука на дужини од 150 мм су без изолационог материјала. Предизоловани лукови су 
са двожичним системом за детекцију влаге, чине га две голе бакарне жице пресека 
1.5мм². Због визуелног разликовања једна мора бити калаисана. Дужина крака лука 
мин. 1.0 м.  Све лукове испоручити са сертификатом SRPS EN 10204 - 3.1 или 
одговарајућим стандардом. Угао предизолованих лукова 90°. 

  

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 Ø 42.4х2.6/110  18   

                                                                         укупно 2 без ПДВ-а:  

 
3. Испорука предизолованих вентила са једним сервисним елементом (пражњење 

DN25) 
 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 Ø 42.4х2.6/110  2   

                                                                         укупно 3 без ПДВ-а:  
 

4. Испорука термоскупљајућих спојница израђених у складу са стандардом SRPS EN 
489:2017 или одговарајућем. Заједно са спојницом испоручити по пар фабрички 
израђених термоскупљајућих мажетни, траку бутил каучука, чеп за одзраку, чеп за 
спојницу на заваривање, четири пластична одстојника и буксне за спијање система 
за дојаву. Минимална дужина спојнице 600 мм. Монтажу спојнице урадити према 
детаљу из графичке документације. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 Ø 110 56   
                                                                         укупно 4 без ПДВ-а:  

 
5. Испорука термоскупљајућих спојница израђених у складу са стандардом SRPS EN 

489:2017 или одговарајућем заједно са неопренским прстеном за обезбеђење 
продора кроз зид коморе. Заједно са спојницом испоручити и фабрички израђену 
термоскупљајућу мажетну. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 Ø 110  4   

                                                                укупно 5 без ПДВ-а:  
 

6. Испорука  термоскупљајућих спојница израђених у складу са стандардима SRPS EN 
489:2017 или одговарајућим заједно са неопренским прстеном за обезбеђивање од 
продора воде кроз зид подстанице. Заједно са спојницом испоручити и фабрички 
израђену термоскупљајућу манжетну. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 Ø 110  2   

укупно 6 без ПДВ-а:  
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7. Монтажа цевовода и арматуре према техничким условима из пројектне 
документације. Даје се процентуална вредност од вредности материјала. 

 

проценат  количина јединична цена укупно 

  комплет   

                                                                         укупно 7 без ПДВ-а:  

 
8. Транспорт материјала, складиштење на градилишту у складу са техничким 

условима и његово обезбеђење на градилишту. 
 

   количина јединична цена укупно 

 комплет   

                                                                         укупно 8 без ПДВ-а:  

 

9. Сечење блинде и завршне слепе капе са постојећег цевовода. 
 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 Ø 42.4/110  2   
укупно 9 без ПДВ-а:  

 
10. Испорука полиуретанске пене за заливање спојних места и монтажа 

термоскупљајућих спојница. Пре монтаже спојница на спојницама извршити 
испоруку и повезивање система за детекцију влаге према техничким условима из 
пројектне документације са израдом прото0кола о истом. Монтажу и заливање 
спојница обавити према техничким условима из пројектне документације. 

 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 Ø110  56   

укупно 10 без ПДВ-а:  

 
11. Испитивање на непропусност монтираног цевовода у складу са техничким условима 

у пројектној документацији. По обављеном испитивању извршити испирање 
цевовода и о томе сачинити записник. 

 

   количина јединична цена укупно 

комплет   
укупно 11 без ПДВ-а:  

 
12. Радиографска контрола заварених спојева од стране овлашћене организације са 

достављањем извештаја. Избор заварених спојева обавља Стручни надзор. У 
случају недозвољеног броја поправки повећање процента контролисаних спојева 
обавиће се у складу са правилником. 

 

  број филмова јединична цена укупно 

20% од бр.завара   

укупно 12 без ПДВ-а:  

 
13. Електро радови на вреловоду који се састоје од испоруке и монтаже и електро 

повезивања са мерном кутијом коју испоручује Извођач радова, а која се уграђује у 
топлотну подстаницу, а све према техничкој документацији произвођача цеви и 
пројектној документацији. 

 

   количина јединична цена укупно 

комплет   

                                                                       укупно 13 без ПДВ-а:  

 

mailto:vagrejanje@ptt.rs


ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево 
Тел: 014/35-11-916 (до 918), е-mail: vagrejanje@ptt.rs 

Конкурсна документација за ЈН бр. 12/2018 - радови на проширењу вреловодне мреже 
страна 39 од 67 

 

       

14. Испорука и монтажа завршне капе 
 

димензија  количина (ком) јединична цена укупно 

 Ø110  2   
                                                                       укупно 14 без ПДВ-а:  

 

15. Израда и пуштање у рад компактне топлотне подстанице 

Компактна топлотна подстаница радијаторског грејања топлотног капацитета 50 kW, 
примар: 130/75ºС NP16, секундар: 70/90ºС, NP6 према шеми бр. 2/1 ЈКП „Топлана-
Ваљево“ и то: 
- плочасти измењивач топлоте лемљени: 50 kW, Тип: , пад притиска: 
примар/секундар 1,7/13,3 kPa, прикључци: навој R1" PN16, материјал плоча:1.4404 
(AISI 316L), 
-"комби“ вентил,  тип: KV 015/4, kvs=4,0 m³/h, PN16, називни притисак: PN16, 
повезивање прирубнице, вентил је усклађен са PED- директивом 97/23/EEC 
- eлектромоторни погон вентила, тип: EPV 32NK/SS, производ:  напајање: 230V 
AC/30 VA, вођење: тротачкасто, макс.сила: 1000N, макс.ход: 20мм, прекидачи 
крајњих положаја, заштитна функција 
- циркулациона пумпа фреквентно регулисана DN25 PN10, (1 ком) 
- баждарено ултразвучно мерило топлотне енергије, димензије: DN25 PN16, 
номинални проток: Qp=1,5 m³/h, комуникација M-bus, са рачунском јединицом и 
сондама температуре, Жиг дирекције за мере о првом прегледу, 
-  запорна арматура, примар: DN25 PN16, (5 ком), лоптаста славина са крајевима за 
заваривање, секундар: R5/4" PN16, (2 ком) лоптаста славина навојна и цевна 
инсталација 
- хватачи нечистоћа,  примар: DN25/16, прирубнички, секундар: R5/4" PN16, навојни 

- oдмуљно-одзрачни суд, димензије DN 40x500 мм у комплету са одзрачном цеви и 
вентилом R1/2", као и одмуљном славином R3/4" 
- вентил сигурности са опругом R1/2", potv=4,0 bar (1ком) 
- мембранска експанзиона посуда, запремина 50 литара или слично 

- инструменти за очитавање температуре и притиска у примару и секундару, 
сагласно технолошкој шеми топлане   
- микропроцесорски регулатор са системским софтвером, напајање 230 V AC, 
кућиште за уградњу у електро орман, сат реалног времена, лед индикација статуса, 
комуникација:  Mbus, RS232/RS485 
- операторски панел микропроцесорског регулатора, функционална тастатура за 
унос и преглед, графички дисплеј за приказ мерених и поставних вредности, 
уградња на електро орман 

- спољашњи сензор температуре,  мерни елемент: Pt1000, ком. 1 
- цевни сензор температуре , мерни елементt: Pt 1000, дужина пипка 100 мм, ком. 2 

- цевни термостат – гранични, гранична вредност: (90...110°C), навојни прикључак: 
R1/2", тип ресета ручни, дужина пипка: 120 мм, 
- електро орман са ожичењем на подстаници, димензије 650x500x210 мм, за 
смештај регулатора, електро напајања фреквентно регулисане циркулационе пумпе 
и остале опреме у пољу, који омогућава безбедан рад пумпе и система регулације 
- топлотна изолација измењивача топлоте и цевовода примарне и секундарне 
стране од камене вуне обложена AL-фолијом 

- техничка документација. 
Напомена: Подстаница се испоручује хидро испитана и прописно обојена. 
Довођење напојног кабла до електро ормана компактне подстанице и за спољни 
сензор температуре је обавеза Наручиоца. 
 

 

   количина јединична цена укупно 

комплет   

укупно 15 без ПДВ-а:  
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16. Уношење измена насталих у току извођења радова у примерак Пројекта за 

извођење. Измене се уносе у електронску или папирну форму пројекта у зависности 
којом формом располаже Извођач радова. Унете измене оверава одговорни извођач 
радова и према њему се израђује пројекат изведеног стања. 

 

   количина јединична цена укупно 

комплет   

укупно 16 без ПДВ-а:  

 
17. У складу са важећим Законом о државном премеру и катастру и уисима права на 

непокретностима, као и према важећој законској регулативи извршити снимање и 
картирање изведеног вреловода. Снимити све инсталације у рову вреловода. 
Надзорном органу доставити потврду о извршеном снимању и картирању водова 
издату од стране Републичког геодетског завода-служба за катастар водова. Након 
снимања израдити елаборат изведеног стања. Елаборат израдити и предати 
надзорном органу у 4 (четири) примерка од којих један у у дигиталном облику. 

 

   количина јединична цена укупно 

комплет   

укупно 17 без ПДВ-а:  

 
18. Израда пројекта изведеног објекта овереног од стране лиценцираног инжењера. 

Пројекат предати у 4 (четири) примерка у папирној форми, а у дигиталној форми 
трасу и подужни профил. Пројекат изведеног објекта треба да садржи све потребне 
елементе према важећој законској регулативи. 

 

   количина јединична цена укупно 

комплет   

укупно 18 без ПДВ-а:  
 

              УКУПНО В1- МАШИНСКИ ДЕО (1-18) без ПДВ-а:  
 

 
           В2  ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО 

 

1. Геодетско обележавање трасе рова за топлификацију са осигурањем исколчених 
темена и праваца. Обрачун по м. 

 

 
 

 дужина (м) јединична цена укупно 

80   

                                                                         укупно 1 без ПДВ-а:  

 
2. Проналажење осталих инсталација на пројектованој траси топловода. Обрачун по м. 

 

 
 

 дужина (м) јединична цена укупно 

80   

                                                                         укупно 2 без ПДВ-а:  

 
3. Ручни ископ за откривање детектованих инсталација на пројектованој траси 

топловода. Обрачун по м³. 
 

 
 

 количина (м³) јединична цена укупно 

1   

                                                                         укупно 3 без ПДВ-а:  
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4. Просецање бетонских платоа машинским путем. Обрачун по м. 
 

 
 

 дужина (м) јединична цена укупно 

32   

                                                                         укупно 4 без ПДВ-а:  
  

5. Рушење бетонских платоа машинским путем са одвозом на депонију до 5 км 
удаљености. Обрачун по м³. 

 

 
 

 количина (м³) јединична цена укупно 

1.5   

                                                                         укупно 5 без ПДВ-а:  

 
6. Ручни ископ земље треће категорије дубине до 2 м. Ископану земљу одложити на 

удаљењу 1 м од рова. У цену урачунати и евентуално црпљење воде. Обрачун по 
м³. 

 

 
 

 количина (м³) јединична цена укупно 

42   

                                                                         укупно 6 без ПДВ-а:  

 
7. Машински ископ земље са трасе топловода који се налази у дворишту суседног 

објекта код објекта који се прикључује. У цену урачунати и евентуално црпљење 
воде. Обрачун по м³ . 

 

 
 

 количина (м³) јединична цена укупно 

42   

                                                                         укупно 7 без ПДВ-а:  
 

8. Одвожење вишка земље на депонију по избору Инвеститора на удаљености до 5 км. 
 

 
 

 количина (м³) јединична цена укупно 

60   

                                                                         укупно 8 без ПДВ-а:  

 
9. Планирање дна рова слојем песка минималне дебљине 10 цм према подужном 

профилу дефинисаном у пројектној документацији (у цену урачунати набавку, 
транспорт и уградњу). Обрачун по м². 

 

 
 

 количина (м²) јединична цена укупно 

64   

                                                                         укупно 9 без ПДВ-а:  
 

10. Испорука, транспорт и уградња ситног песка за посипање по цевима у висини 
минимално 10 цм изнад горње ивице цеви. Песак пажљиво ручно сабити око цеви. 
Обрачун по м³. 

  

 
 

 количина (м³) јединична цена укупно 

18   

укупно 10 без ПДВ-а:  
 

11. Испорука, транспорт и посипање шљунка по слоју песка у зони бетонских површина 
са збијањем у слојевима. Обрачун по м³ . 

 

 
 

 количина (м³) јединична цена укупно 

32   

                                                                       укупно 11 без ПДВ-а:  
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12. Затрпавање рова са зељом из ископа са збијањем у слојевима. Из ископане земље 
одстранити све оштре предмете који би могли оштетити заштитну цев. По 
завршеном затрпавању терен фино испланирати. Обрачун по м³ у самониклом 
стању. 

 

 
 

 количина (м³) јединична цена укупно 

30   

                                                                       укупно 12 без ПДВ-а:  

 
13. Пробијање отвора за продор цеви у бетонском темељу дебљине 20 цм зида објекта 

који се прикључује. Отвор је правоугаоног облика димензија 50 x 30 цм. Продор 
касније зазидати. Обрачун по комаду. 

 

 
 

 количина (ком) јединична цена укупно 

1   

                                                                       укупно 13 без ПДВ-а:  

 
14. Израда хидроизолације око продора цеви (по један отвор) са спољашње стране 

објекта димензија 70x50 цм и то премаз битулитом, мрежица и 3 премаза 
полизбитола.    

 

  количина (ком) јединична цена укупно 

1   

                                                                       укупно 14 без ПДВ-а:  

 
15. Испорука,транспорт и уградња водонепропусног бетона MB30V4 за армирану доњу 

плочу комора. Бетон се уграђује на припремљену подлогуод шљунка дебљине 10 
цм. У цену урачунати и припрему површине за бетонирање. Обрачун по м³. 

 

  количина (м³) јединична цена укупно 

0.5   

                                                                       укупно 15 без ПДВ-а:  

 
16. Испорука и уградња водонепропусног бетона за израду армираних зидова комора у 

двострукој оплати од водонепропусног бетона MB30V4. Обрачун по м³. 
 

 
 

 количина (м³) јединична цена укупно 

2.4   

                                                                       укупно 16 без ПДВ-а:  

 
17. Испорука и уградња водонепропусног бетона за израду армираних горњих плоча 

комора од водонепропусног бетона MB30V4. Обрачун по м³. 
 

 
 

 количина (м³) јединична цена укупно 

0.5   

                                                                       укупно 17 без ПДВ-а:  

 
18. Испорука, транспорт и уградња арматуре у коморе према детаљима из пројекта. У 

цену урачунати и растур. Обрачун по кг. 
 

 
                     MAR 

 количина (кг) јединична цена укупно 

150   

GAR 15   
                                                                       укупно 18 без ПДВ-а:  
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19. Испорука, транспорт и уградња ливено-гвоздено четвртастог поклопца комора за 
саобраћајно оптерећење од 15 КН. Димензије поклопца су 400x400 мм. 

 

 
 

 количина (ком) јединична цена укупно 

1   

                                                                       укупно 19 без ПДВ-а:  
 

20. Испорука, транспорт и уградња бетона за бетонирање претходно разбијених 
бетонских површина. Обрачун по м³. 

 

 
 

 количина (м³) јединична цена укупно 

2.4   

                                                                       укупно 20 без ПДВ-а:  
 

21. Обезбеђење рова траком и пластичном мрежом. 
 

 
 

 дужина (м) јединична цена укупно 

80   

                                                                       укупно 21 без ПДВ-а:  

 
22. Постављање саобраћајних знакова за упозорење. 

 

 
 

 количина (ком) јединична цена укупно 

1   

                                                                       укупно 22 без ПДВ-а:  

 

23. Обезбеђење прелаза за пешаке преко рова 
 

 
 

 количина (ком) јединична цена укупно 

3   

                                                                       укупно 23 без ПДВ-а:  

 
24. Испорука, транспорт и уградња полиетиленског црева у котуру (окитен) димензије 1" 

за полагање сигналних каблова. Цев се монтира према детаљу из графичке 
документације. 

  

  дужина (м) јединична цена укупно 

 80   

                                                                       укупно 24 без ПДВ-а:  
 

25. Постављање траке са ознаком Топловод изнад цеви према детаљу из графичке 
документације. 

 

 
 

дужина (м) јединична цена укупно 

 160   

                                                                       укупно 25 без ПДВ-а:  
 

26. Ручни пренос разног грађевинског материјала када не постоји други начин преноса у 
дворишту објекта који се прикључује и у суседном дворишту (превоз песка, шута и 
земље колицима, расклањање другог материјала са трасе). Обрачун по часу 
физичког радника. 

 

 
 

 јед.мере (час) јединична цена укупно 

50   

                                                                       укупно 26 без ПДВ-а:  
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27. Набавка и уградња противклизних спољашњих керамичких плочица на цемент 
малтеру на бетонској подлози. Бетонска подлога се посебно обрачунава. 

 

 
 

 количина (м²) јединична цена укупно 

6   

                                                                       укупно 27 без ПДВ-а:  

 
28. Снимање положеног топловода. Израдити елаборат и предати РГЗ за упис у 

катастар подземних инсталација. 
 

 
 

дужина (м) јединична цена укупно 

80   

                                                                       укупно 28 без ПДВ-а:  

 
 

       УКУПНО В2- ГРАЂЕВИНСКИ  ДЕО (1-28) без ПДВ-а:  
 

УКУПНО В-ВЛАДЕ ДАНИЛОВИЋА без ПДВ-а 
(В1-МАШИНСКИ ДЕО+В2-ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО): 

 

 
  
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА- УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 

 Позиција Укупно 
без ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а 

Укупно са 
ПДВ-ом 

А Радови Душанова (А1-машински 
део+А2-грађевински део) 

   

Б Радови  Даничићева (Б1-машински 
део+Б2-грађевински део) 

   

В Радови Владе Даниловића (В1-
машински део+В2-грађевински део) 

   

                                     УКУПНО: А+Б+В:  
 

  

             
       Место и датум:                                                                  Понуђач 

 
_____________________                  М.П.              ________________________ 
 
 

Напомене:  
Образац структуре цене 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 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 структуре цене. 
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ОБРАЗАЦ 3 

 
 
 
 

  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________, 
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 
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ОБРАЗАЦ 4 

   
 
           
 

 ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке -  радови на проширењу вреловодне мреже, ЈН бр. 
12/2018, 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 закона 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. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
 
 

mailto:vagrejanje@ptt.rs


ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево 
Тел: 014/35-11-916 (до 918), е-mail: vagrejanje@ptt.rs 

Конкурсна документација за ЈН бр. 12/2018 - радови на проширењу вреловодне мреже 
страна 47 од 67 

 

       

 
ОБРАЗАЦ 5 

 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА  ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________ [навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке - радови на проширењу вреловодне мреже, ЈН бр. 
12/2018 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75 ст. 2 ЗЈН).  

 
 
 

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, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује 
даиспуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а да 
додатне услове испуњавају заједно. 
 
 
 

 
 

mailto:vagrejanje@ptt.rs


ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево 
Тел: 014/35-11-916 (до 918), е-mail: vagrejanje@ptt.rs 

Конкурсна документација за ЈН бр. 12/2018 - радови на проширењу вреловодне мреже 
страна 48 од 67 

 

       

 
ОБРАЗАЦ 6 

 
 
 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  - ЧЛ. 75 ЗЈН 

 
 

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

   
И З Ј А В У 

 
Подизвођач ___________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке - радови на проширењу вреловодне 
мреже, ЈН бр. 12/2018 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар  (чл. 75 ст. 1 тач. 1) ЗЈН); 
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

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

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

4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75 ст. 2 ЗЈН).  

 
 

Место:_____________                                                                Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 7 

   РЕФЕРЕНЦ   ЛИСТА 
 

Број јавне набавке: ЈН-12/2018 

(референц листу доставити за претходних 8 година)     

р.б
р 

назив корисника 
 спецификација 

извршених 
машинских радова  

на испоруци и 
монтажи топловода 

или вреловода 

вредност 
изведених 

радова 

период 
изведених 

радова 

адреса 
 

контакт особа 
 

број телефона 
 

     
 
 

 

     
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

     

 
 
 

 
Прилог уз референц листу:  
Обавезан прилог уз овај образац су оригиналне или копије Потврда издатих од 
стране Наручилаца наведених у референц листи или копије уговора Овај 
образац копирати у потребан број примерака. 
                     

                                                                                     ________________________________ 
        М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача  
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VI   M О Д Е Л    У Г О В О Р А 

 
УГОВОР  О 

извођењу радова на проширењу вреловодне мреже  
 

 

Закључен између: 
 

1. ЈКП "Топлана-Ваљево" са седиштем у Ваљеву, 
Обилазни пут бб, ПИБ: 101900960, матични број: 
07357494, број рачуна: 105-58376-83 код АИК банке, 
кога заступа директор Зоран Степановић, (у даљем 
тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране и 

  

2. _________________________________ са седиштем 
у __________________, улица __________________, 
ПИБ: _____________, матични број: ___________, 
број рачуна: _______________________________ код 
_____________________________ банке, кога заступа 
_____________________________, (у даљем тексту:  
ИЗВОЂАЧ), с друге стране. 

  

Члан  1. 
 

Уговорне стране констатују: 
 

- Да је Наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 124/12,14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке 
мале вредности број ЈН-12/2018. 

- Да је Наручилац, сходно члану 108. Закона о јавним набавкама, донео 
Одлуку о додели уговора (број   /   )којом је Извођачу доделио уговор за 
извођење радова на проширењу вреловодне мреже.  

 

Члан 2 . 
 

Предмет уговора је набавка радова (машинских и грађевинских) на проширењу 
вреловодне мреже,  а у свему према конкурсној документацији и понуди Извођача 
број ___________ од ___________. године, заведеној код Наручиоца под бројем         
/         од        /        , која чини саставни део овог Уговора. 

  

   

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

 

  

Наручилац задржава право да поједине позиције из предмера изведе у 
количинама различитим од у понуди наведених количина, као и да од неких 
позиција одустане у току радова, без права Извођача на захтевање повећаних 
трошкова или посебне надокнаде.  
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Члан  3. 
  
Укупна вредност радова  износи _______________  динара без ПДВ-а, односно 
________________ динара са ПДВ-ом и утврђена је у свему према понуди број 
_________________ . године, која је саставни део овог уговора. 
 

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

 

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

Стварна вредност радова извршиће се на основу уграђених количина, односно 
оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа Наручиоца и 
уговорених јединичнх цена. 
 

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова и 
испоручених добара у складу са чланом 1. овог Уговора.  

 

Члан  4. 
 
Наручилац се обавезује да на основу пријема привремених ситуација, односно 
окончане ситуације, односно фактуре, у року од 45 дана од дана пријема истих 
уплати наведени износ на рачун Извођача број ______________ код __________ 
банке. 
   

Члан  5. 
 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да вредност 
уговора може повећати максимално до 5%  од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да 
буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/14, 14/15 и 68/15). 
 

Члан  6. 
 

Извођач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - 
бланко потписану и оверену соло меницу, евидентирану у регистру меница  
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено менично 
овлашћење - писмо са назначеним износом од 10% вредности уговора  без ПДВ-а 
и роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од крајњег рока за извршење 
посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет 
јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење. Уз 
меницу  и менично овлашђење се доставља фотокопија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу и захтев за регистрацију менице. 
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Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају 
да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором.  
 

Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда Наручиоцу 
средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року - 
бланко потписану и оверену соло меницу, евидентирану у регистру меница  
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено менично 
овлашћење - писмо са назначеним износом од 10% вредности уговора  без ПДВ-а 
и роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока који је одређен 
за исправан рад. Уз меницу и менично овлашћење се доставља фотокопија а 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи 
у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију менице. 
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 
року у случају да Извођач не извршава обавезу отклањања недостатка или квара 
који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном 
року.  
 

Члан  7. 
 

Извођач је у обавези да пре почетка извођења радова достави Наручиоцу 
детаљан план динамике извођења радова на проширењу вреловодне мреже и у 
њему ће бити дефинисан рок за извођење сваке фазе појединачно. 
 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.  
 

 Члан  8.      
 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 
важећим прописима, техничким прописима, техничком документацијом и овим 
уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.  
 
Извођач се обавезује: 
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног 
извођача радова 

- да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, 
без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће 
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац 
ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче 
безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за 
време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Наручиоцу 

- да се строго придржава мере заштите на раду 
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- да омогући вршење стручног надзора на објекту 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије, који регулушу ову област 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, 
о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала и опреме или убрзања извођења 
радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и 
да је спреман за њихов пријем 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци 

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

Члан 9.  
 

Наручилац ће вршити стручни надзор над извођењем радова преко надзорних 
органа именованих решењем, који представљају Наручиоца по свим техничким и 
другим питањима у реализацији овог уговора. 
 

Све писане инструкције или писани налози од стране  надзорних органа обавезни 
су за Извођача и Наручиоца као да их је дао сам Наручилац. 
 

Извођач је дужан да по примедбама датим од стране надзорних органа поступи 
одмах. 
 

Ако је Извођач незадовољан неком одлуком надзорних органа има право да о 
овоме обавести Наручиоца који ће потом одобрити, одбити или променити одлуку 
у року од 5 (пет) дана од дана добијања захтева. 
 

Одлука Наручиоца је обавезна за Извођача. 
      

 Члан  10. 
 
Извођач ће се своје обавезе таксативно набројене у техничкој спецификацију уз 
усвојену Понуду, у целости извести у року од 30 календарских дана од дана 
почетка извођења радова, у свему према плану динамике извођења радова  из 
члана 7. овог уговора. 
 

 Члан  11. 
 

Датум увођења Извођача у посао, датум отпочињања радова и датум завршетка 
радова евидентираће се у дневнику извођења радова. 
 

Уколико Извођач не поштује динамику извођења радова, нити налоге надзорних 
oргана, те је очигледно да не може у року завршити радове, Наручилац може 
једнострано раскинути овај уговор, активирати меницу за добро извршење посла 
из члана 6. и тражити накнаду стварне штете. 
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Члан 12. 

 

Извођач је дужан да пре почетка извођења радова, а до примопредаје, о свом 
трошку осигура до њихове пуне вредности материјал и опрему од уобичајених 
ризика.  
 

Трошкови осигурања укалкулисани су у уговорену цену. 
 

Извођач је дужан да за време извођења радова, о свом трошку, на градилишту 
предузме све уобичајене мере обезбеђења, као и чувања свих материјалних 
добара од оштећења, или отуђења. 
 

Члан 13. 
 

Од почетка извођења радова до њихове примопредаје ризик случајне пропасти и 
оштећења материјала и опреме сноси Извођач, а после примопредаје 
Наручилац.  
     

 Члан  14. 
 

Рок за извођење радова продужава се на захтев Извођача: 
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Извођача 

- у случају елементарних непогода и дејства више силе 

- у случају измене пројектно-техничке документације под условом да обим радова 
по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази 
обим радова који су предмет овог уговора,  
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа за који није одговоран 
Извођач. 
 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у 
писаној форми, уз сагласност надзорног органа, Извођач подноси Наручиоцу у 
року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека 
коначног рока за завршетак радова. 
 

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

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде.  
 

 Члан 15 . 
 

Уколико Извођач радова касни и не изведе радове у уговореном року обавезан је 
да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2 % укупне цене 
уговорених радова, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне 
цене уговорених радова. 

 

  

mailto:vagrejanje@ptt.rs


ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево 
Тел: 014/35-11-916 (до 918), е-mail: vagrejanje@ptt.rs 

Конкурсна документација за ЈН бр. 12/2018 - радови на проширењу вреловодне мреже 
страна 55 од 67 

 

       

Уколико Извођач радова не изведе радове у целости или радове изведе 
делимично обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне 
цене уговорених радова.  
 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
 

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

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да 
захтева накнаду штете и активирање менице за добро извршење посла из члана 
6. овог Уговора. 

 

Члан 16. 
 

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и 
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у 
складу са пројектном документацијом. 
 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима 
и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.  У случају 
спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету и који није у складу са клаузулом 1. овог члана. 
 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да 
их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 
уговорним одредбама.  
 

Члан 17. 
 

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

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Изођач ће извести вишак радова 
на основу допунске понуде и анекса уговора, а у складу са чланом 22. став 3. 
Посебних узанси о грађењу („Службени ист СФРЈ“ бр. 18/77). 
 

Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде Ивођача бр. _______________ 
од __________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на 
продужетак рока завршетка радова. 
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Члан 18. 
 
Извођач може уз сагласност Наручиоца и стручног надзора извести хитне 
непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта 
или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим 
ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току 
израде пројектне документације. 
 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из 
става 1. овог члана о томе обавесте Наручиоца.  
 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала 
бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 
 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 
 

Члан 19. 
 
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 
уговора, те уколико Наручилац захтева да се уведу потребно их је посебно 
уговорити. 
 

Фактички обављени радови, без писано закљученог уговора су правно неважећи. 
 

Члан 20. 

 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 
овог уговора, записнички преда Наручиоцу атесте о квалитету и гарантне листове 
за уграђен материјал, као и упутства за руковање.  

 
Члан 21. 

 
Извођач је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив Наручиоца   о 
свом трошку отклони све утврђене недостатке који се односе на уговорени 
квалитет  изведених радова и уграђеног материјала, а који нису настали 
неправилном употребом као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, у 
року од 5 дана од пријема рекламације. 
 
У случају да Извођач не отклони недостатке у наведеном року Наручилац има 
право да једнострано раскине уговор и активира меницу за отклањање грешака у 
гарантном року из члана 6. овог уговора.  

 
Члан 22.  

 
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца 
и стручни надзор. 
 

Завршетак радова уговорне стране утврђују уписом у грађевински дневник. 
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Примопредаја радова извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 
дана завршетка радова. 
 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног 
надзора и Извођача. 
 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова. који садржи све битне 
податке о изведеним радовима и датуме почетка и завршeтка примопредаје.    
 

Ако Наручилац констатује да радови нису завршени може одбити да учествује у 
примопредаји, у ком случају трошкови свих претходних поступака до одбијања 
даљег учешћа падају на терет Извођача. 
 

Извођач је дужан да приликом примопредаје изведених радове преда Наручиоцу 
атесте уграђеног материјала, записнике о испитивању, (хидро, 
пнеумо,радиографија, збијености песка и завршног каменог агрегата) дневник 
заварених спојева, дневник спојница, атесте за завариваче, атесте за монтажере 
спојница, грађевински дневник, грађевинску књигу, извештај о извршеним 
мерењима отпора изолације и отпора жице за сваки део посебно и за комплетну 
трасу вреловода,  нулти снимак за детекцију цурења, геодетске снимке, као и 
пројекте изведених објеката  
 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или 
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана по пријему 
позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, 
Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача. Евентуално 
уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по 
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
  

Члан  23. 
 

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

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји 
радова. 
 

Члан 24. 
 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 
- ако Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, 

као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком 
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем 
радова 

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту 
врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није 
поступио по примедбама стручног надзора 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију 
 

mailto:vagrejanje@ptt.rs


ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево 
Тел: 014/35-11-916 (до 918), е-mail: vagrejanje@ptt.rs 

Конкурсна документација за ЈН бр. 12/2018 - радови на проширењу вреловодне мреже 
страна 58 од 67 

 

       

Члан 25. 
 

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

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора 
да садржи основ за раскид уговора.  
 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник 
комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора и њиховој 
вредности. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.  

 
Члан  26. 

 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.  
 

Члан  27. 
 

За све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних 
узанси о грађењу.  
 

Члан 28. 
 

Уговорне стране су сагласне да све настале разлике у мишљењу и евентуалне 
спорове који могу настати решавају споразумно, а у случају да то није могуће, 
надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 
Члан 29. 

  

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
   

 

 

НАРУЧИЛАЦ:  ИЗВОЂАЧ: 
    

..........................................................  ........................................................ 
 
 
Напомена:  Модел уговора Понуђач попуњава, потписује и оверава  печатом,  
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, који представља 
садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем 
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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 

 
Понуда мора бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и 
сачињена према упутству наручиоца.  
Понуда се подноси на обрасцима датим у  конкурсној документацији, мора бити 
јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим 
мастилом, оверена печатом и потисана од стране овлашћеног лица понуђача. 
Свако бељење или подебљавање података мора се парафирати и оверити од 
стране понуђача.  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној и 
запечаћеној коверти или кутији (овера печатом на месту где је затворена), 
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, седиште 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: ЈКП „Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 
Ваљево, са назнаком: ,,Понуда за  јавну набавку радова - радови на 
проширењу вреловодне мреже, ЈН бр. 12/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
18.09.2018. године до 11 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа.   
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. 
По окончању поступка отварања понуда, неблаговремене понуде  ће бити 
враћене понуђачима неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
   

Понуда мора да садржи:  

1. Оверен и потписан одељак Врста, техничке карактеристике, квалитет, 
количина и опис добара, радова или услуга... (Поглавље II) 

2. Попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 1)   

3. Попуњен, оверен и потписан Образац структуре понуђене цене са 
упутством како да се попуни (Образац 2) 

4. Попуњен, оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде 
(Образац 3) 
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5. Попуњен, оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди 
(Образац 4) 

6.  Попуњен, оверен и потписан Образац изјаве понуђача о испуњености 
услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.75 и 76.  ЗЈН (Образац 5) 

7. Попуњен, оверен и потписан Образац изјаве подизвођача о испуњености 
услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.75 ЗЈН (Образац 6), 
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем  

8. Попуњен, оверен и потписан Образац Референц листа (Образац 7) са 
прилозима 

9. Попуњен, оверен и потписан Модел уговора (Поглавље VI) 

10. Доказе о испуњености додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке из члана 76. ЗЈН наведених у поглављу III конкурсне 
документације у делу који се односи на додатне услове 

 

Неиспуњавањем било које тачке из обавезне садржине понуде, наручилац 
задржава право да такву понуду одбије као неприхватљиву.  
 
3.  ПАРТИЈЕ 

 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама 

 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца ЈКП 
„Топлана-Ваљево“, Обилазни пут бб,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова - радови на проширењу вреловодне 
мреже, ЈН бр. 12/2018, НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова - радови на проширењу вреловодне 
мреже , ЈН бр. 12/2018, НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова - радови на проширењу вреловодне 
мреже, ЈН бр. 12/2018, НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - радови на проширењу 
вреловодне мреже, ЈН бр. 12/2018, 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. 
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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.  
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 (образац 6. у поглављу V ове конкурсне 
документације). 
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) Закона и то податке о:  

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

 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 (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације). 
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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 

 

1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање ће се вршити на основу пријема привремених ситуација, односно 
окончане ситуације, односно фактуре, у року од 45 дана од дана пријема истих. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 
2. Захтеви у погледу рока извршења   
Рок за извршење радова је 30 календарских дана од дана почетка извођења 
радова. 
 
3.  Захтеви у погледу гарантног рока  
Минимални гарантни рок износи 2 (две године) рачунајући од дана 
примопредаје радова.  
Век трајања изграђеног топловода треба да износи најмање 30 (тридесет) 
година од завршетка и предаје радова.  
 
4. 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 не може 
мењати понуду.    
 
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.    
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
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11.  ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора 
преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - 
бланко потписану и оверену соло меницу, евидентирану у регистру меница  
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено менично 
овлашћење - писмо са назначеним износом од 10% вредности уговора  без ПДВ-а 
и роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од крајњег рока за извршење 
посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет 
јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење. Уз 
меницу  и менично овлашђење се доставља фотокопија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу и захтев за регистрацију менице. 
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају 
да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором.  
 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда 
Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у 
гарантном року - бланко потписану и оверену соло меницу, евидентирану у 
регистру меница  Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити 
достављено менично овлашћење - писмо са назначеним износом од 10% 
вредности уговора  без ПДВ-а и роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 
гарантног рока који је одређен за исправан рад. Уз меницу и менично овлашћење 
се доставља фотокопија а депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију 
менице. 
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 
року у случају да Извођач не извршава обавезу отклањања недостатка или квара 
који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном 
року.  
  
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. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

 
За ову јавну набавку није потребна техничка документација. 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу 
наручиоца – ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево, Обилазни пут бб, на е-mail: 
vagrejanje@ptt.rs или факсом на број 014/35-11-130  тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) 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.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
12/2018”. 
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 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.  

 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
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.  
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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.  
 
16. 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. 
 
17. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 
На основу члана 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац након закључења 
уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке може повећати 
обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално 
до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 
1. Закона о јавним набавкама.  
 
18. 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: vagrejanje@ptt.rs, факсом на број 014/3511-130 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
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 - 60.000 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; 
(7) сврха: ЗЗП; ЈКП “Топлана-Ваљево“ Ваљево јавна набавка ЈН 12/2018.  
(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  
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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  

 
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.  
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