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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР 

АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД 
ВЈН бр. 02/18 

Aвгуст 2018.год 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/2012), (у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015),  

Одлуци бр. ИН 595/18 од 09.07.2018.године, о покретању поступка јавне 

набавке ВЈН 02/18 и Решења о образовању Комисије бр. ИН 596/18 од 

09.07.2018. године, припремљена је следећа: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке ВЈН бр. 02/18 

САДРЖАЈ 

  ДЕО 1 

1) Општи подаци о јавној набавци:

(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

(2) Врста поступка: отворени поступак 

(3) Предмет јавне набавке: 

(4) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

2) Услови  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  из  чл.  75.  и  76.  Закона  и 

     упутство како се доказује испуњеност тих услова 

3) упутство понуђачима како да сачине понуду

4) образац понуде

5) образац трошкова припреме понуде са структуром цене

6) Модел уговора

7) текст изјаве о независној понуди 

8) контакт Наручиоца 
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ДЕО 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ 
 
 

 

ДЕО 3 – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
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                        ДЕО 1 
 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 
 

 
(1) НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА 

 
Грађевинска   дирекција   Србије   д.о.о,   Булевар   Арсенија   Чарнојевића   бр.110, 

Београд,  www.gds.rs 

 
(2) СПРОВОДИ СЕ ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 
(3) ПРЕДМЕТ И ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет: Поправка непокретности Грађевинске дирекције Србије д.о.о, на територији 

Републике Србије 
 

 
 

Грађевински радови на Поправци непокретности Грађевинске дирекције Србије д.о.о. на 

територији Репблике Србије. 

 
(4) ОЗНАКА У ОПШТЕМ РЕЧНИКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

45200000-9        Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње 

 

 
2) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
2) 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

75. ЗАКОНА 

 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

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

 
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; 

 
3) да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања 

позива за подношење понуде; 

http://www.gds.rs/
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4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима  Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној 

територији; 

 

5) потписивањем ове конкурсне документације, односно пунуде,  понуђач под материјалном 

и кривичном одговорношћу изјављује  да је при састављању понуде 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 
 
 

Место и датум М. П.                                        Понуђач 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 
 
2) 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 

ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 

 
  Додатни  услови  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  у  погледу пословног 

капацитета: 

 
2.2.1 Понуђач нема неизмирених обавеза према Наручиоцу 

 
Понуђач нема према Наручиоцу – Грађевинској дирекцији Србије д.о.о, Београд 

неизмирених обавеза на дан издавања потврде од стране Наручиоца. 

 
Важна напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да сваки од 

чланова групе понуђача испуњава услове у погледу пословног капацитета. Потребно 

је да услове из тач. 2.2.1 испуњава и подизвођач уколико учествује у радовима. 
 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
                                                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 

 

 

2) 3 ДОДАТНИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 

Непходно је да понуђач, односно група понуђача има радно ангажована лица у складу са 

одредбама закона којим се уређују радни односи: 

1) дипл. инж.арх,  лиценца бр. 400 или 401 

2) дипл. инж.грађ лиценца бр. 410 или411 

3) дипл.инж.маш. лиценце број  430 

4) дипл.инж. ел. лиценца број 450 
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Место и датум М. П. Понуђач 

 
                                                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 

 

 

2) 4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

 
2) 4.1 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА 

ПРАВНА ЛИЦА 

 
Испуњеност услова из члана 75. став 1. Закона понуђач доказује достављањем следећих 

доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 

привредног суда; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван 

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

од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

4) изјаве о поштовању обавеза 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.  

Доказ из тач. 2)и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

Правно лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да приликом 

подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из Закона и ове 

конкурсне документације. 

 
Напомена: Овај образац се потписује уколико је понуђач правно лице. 

 
            Место и датум М. П. Понуђач 
 

 
                                                                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 

 

2) 4.2 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 

75. ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ 
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Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, 

доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

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

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

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

4) изјаве о поштовању обавеза 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. 

 

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са 

законом. 

 
Предузетник уписан у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужан да приликом 

подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из Закона и ове 

конкурсне документације. 

 
Напомена: Овај образац се потписује уколико је понуђач предузетник. 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
                                                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 

 

 
 
2)5. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 
ПОНУЂАЧЕ У СМИСЛУ  ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

ДОКАЗИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 

 
2)5.1.  Понуђач  нема  према  Наручиоцу  –  Грађевинској  дирекцији  Србије  д.о.о, Београд 

неизмирених обавеза на дан издавања потврде. 

 
Потреби докази: Потврда коју издаје Грађевинска дирекција Србије доо, Београд, на захтев 

Понуђача. 
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Напомена доказ из тачке 2) 5.1. се подноси и за подизвођача 
 

2).5.2 ДОКАЗИВАЊЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 

Непходно је да понуђач, односно група понуђача има радно ангажована лица у складу са 

одредбама закона којим се уређују радни односи: 

1) дипл. инж.арх,  лиценца бр. 400 или 401 

2) дипл. инж.грађ лиценца бр. 410 или411 

3) дипл.инж.маш. лиценце број  430 

4) дипл.инж. ел. лиценца број 450 

 

доказује се достављањем: фотокопија лиценци ИКС, потврда о важењу тих лиценци, 

достављањем фотокопија наведених уверења, као и доказа о радном ангажовању лица за која 

су достављене лиценце, потврде и уверења. Доказ о радном ангажовању (радни однос, уговор 

о делу, уговор о привременим и повременим пословима) су пријаве надлежним фондовима на 

прописаним обрасцима и уговори о радном ангажовању, као и изводом из појединачне 

пореске пријаве за месец ЈУНИ 2018.. године са прегледом свих запослених. 

 
 

 
 

2) 5. 3. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ, КОЈЕ ЋЕ БИТИ 

ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су следећа лица 

одговорна за извршење обавеза по уговору о јавној набавци ВЈН 02/18: 

1) дипл. инж.арх,  лиценца бр. 400 или 401___________________ име и презиме 

2) дипл. инж.грађ лиценца бр. 410 или411___________________ име и презиме 

3) дипл.инж.маш. лиценце број  430______________________ име и презиме 

4) дипл.инж. ел. лиценца број 450___________________ ___име и презиме 

 

 
2).6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА, ОДНОСНО ПОГЛАВЉА 2) 

1. ОВЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач (група 

понуђача)     
 

испуњава све услове предвиђене Законом и овом конкурсном документацијом за учешће у 

поступку јавне набавке ВЈН 02/18 наручиоца Грађевинске дирекције Србије д.о.о. из 

Београда. 
 

 

 

Место и датум 

М. П. Понуђач 

 
 
                                                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: УПУТСТВО) САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВИМА 

НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И УСЛОВИ ПОД 

КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Напомена: На све што није предвиђено овом конкурсном документацијом примењују 

се одредбе Закона, других одговарајућих закона и прописа који уређују материју 

јавних набавки, односно закона, прописа и техничких стандарда који се односе на сам 

предмет ове јавне набавке. 

 
1) Понуде се подносе на српском језику. 

 
2) Понуда се обавезно попуњава на примерцима Конкурсне документације. У случају 

исправљања грешака коју је начинио понуђач при попуњавању, понуђач мора јасно 

прецртати текст и изнад тога написати исправан текст оверен парафом лица које је 

потписало понуду. Уколико је текст понуде неуредно попуњен, нејасан, цифре и текст 

нечитки, понуда ће се одбити као неуредна. 
 

Све стране Конкурсне документације понуђач мора оверити печатом, а овлашћено лице 

понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне документације да потпише и потпис овери 

округлим печатом, на сваком предвиђеном месту у Конкурсној документацији. 

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у запечаћеној коверти, тако да се при 

њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је предата. 

 
Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани тако да се не могу накнадно 

убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не 

оштете листови или печат. 

 
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у 

запечаћеној коверти на адресу: Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, Булевар 

Арсенија Чарнојевића бр. 110, са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. ВЈН 02/18– НЕ 

ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача. Благовремена понуда 

је понуда примљена од стране Наручиоца у року одређеном 

за подношење понуда. 

 
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се 

неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда исту вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са позивом и Конкурсном 

документацијом за јавну набавку. 
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Отварању понуда присуствују овлашћени представници понуђача који су дужни да своје 

својство представника понуђача докажу предајом пуномоћја потписаног и овереног од 

стране овлашћеног лица понуђача Комисији за јавну набавку или службенику за јавне 

набавке, непосредно пре почетка отварања понуда. 

 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је до седам дана од дана отварања понуде. 

 
3) Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 
4) Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5) Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, у складу са Законом. Понуђач 

подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач 

може да поднесе само једну понуду. 

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

на начин на који је доставио понуду. 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда; 

 
7) Понуђач, уколико ангажује подизвођача/е, обавезан је да наведе у својој понуди 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи 

од 50 %, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 
Понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тачка 5) Закона (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом), а за део 

набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија 

вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова 

преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
Ако  је  за  извршење  дела  јавне  набавке  чија  вредност  не  прелази  10%  укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

 
8) Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

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

 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
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 понуђачу који ће издавати приверемене и окончану ситуацију; 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора, односно опис 

њихових послова. 

 
9) Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 
10) Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4 Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

 
11) Посебни захтеви од значаја за исправност и прихватљивост понуде и рок извршења 

радова: 

 
1. Понуђени радови  морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и 

задатим условима. 

2. Обавезни елементи понуде су: 

 
 Цена 

 Рок завршетка извођења свих радова je  01.09.2020.године 

 
12) Цена радова који су предмет набавке мора бити изражена у динарима. 

 
13) Гарантни рок за опрему је гарантни рок наведен у гарантом листу произвођача. 

 
14) Средства обезбеђења су: 

 
1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

 
 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђач доставља у висини од 5% 

понуђене цене. 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање колико и важење 

понуде. 

 
2. Гаранција за  добро и квалитетно извршење уговореног посла 

 Извођач као гаранцију за добро и квалитетно извођење радова прихвата да 

Наручилац задржава депозит од десет процената (10%) од вредности радова 

сваке привремене ситуације, тако да укупан депозит износи десет процената (10%) од укупно 

уговореног износа који треба да се плати Извођачу кроз Окончану  ситуацију. 

 Вредност за неизведене и/или лоше изведене Радове, чије недостатке Извођач није 

отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће  отклонити  ангажовањем  

другог  извођача  и  наплатити  из  средстава 

депозита.  

 Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно извођење радова 

не подлежу валоризацији и обрачуну камата, те ће бити исплаћена Извођачу у номиналном 
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износу. 

 

3. Банкарска гаранција за гарантни период (односи се само на део Б2/ из понуде) 

Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за  гарантни период за 

део Б2/  у износу од 5% вредности извршеног посла за део Б2/ кров објекта А12 у Новом 

Саду,  по окончаном обрачуну, а у року од пет дана од дана обостраног потписивања 

Записника о коначном обрачуну.  
 
 

15) Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре 

истека рока за подношење понуде. У том случају наручилац је дужан да заинтересованом 

лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да 

истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

 
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 

одвија писаним путем, односно путем поште. 

 
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и 
података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања 

понуда. 

 
16)Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

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

понуђача односно његовог подизвођача. 

 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која 

је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим 

ако другачије не произлази из природе  поступка јавне набавке. 

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

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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. 
 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 

после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему 

може поднети писмени захтев наручиоцу. 

 
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу, омогући увид у документацију и копирање 

документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана 

пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке о поверљивости у складу са чланом 

14. Закона. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
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други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде 

 
17)Наручилац може  понуду понуђача, одбити у складу и из разлога наведених у члану 
82. Закона. 
 

 
18)Критеријум  за  доделу  уговора  по  овој  јавној  набавци  јесте  економски 

најповољнија понуда: 

 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
 
Понуде из групе исправних,вредноваће се према доле приказаним критеријумима и то : 

I ) ПРЕГЛЕД ПАРАМЕТАРА КОЈИ СЕ БОДУЈУ СА ДОДЕЉЕНИМ БРОЈЕМ 

ПОНДЕРА: 

 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА пондера = 70 
а) Цена Извођења радова на поправци објеката у задатoм обиму..............пондера = 70 
 
 

2. СПОСОБНОСТ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА пондера = 30 

а) укупан број запослених радника пондера = 6 

 

Бодује се укупан број запослених радника . 

 
-доказује се достављањем: Укупан број запослених доказује се достављањем Извода из 

појединачне пореске пријаве за месец јул 2018. године 

 
б) технолошка способност............................................пондера = 6  

б.1 број лиценцираних програма из техничких струка пондера = 2 

Бодује се укупан број ових или сличних лиценцираних програма: MS OFFICE, MS 

PROJECT, AUTOCAD, AUTOCADLT, PRIMAVERA, NORMBASE, 3DNET 

0 = 0 пондера 

1-3 = 1 пондер 

4>... = 2 пондера 

-доказује  се  достављањем: одговарајућих лиценцним сертификатима или рачунима или 

потврдама о куповини софтвера 

 
б.2 лиценце, решења и сертификати Понуђача............пондера = 2 
Бодује се укупан број ових докумената: SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, OHSAS 

18001, EN ISO 50001, ISO/EIC 27001. 
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-доказује се достављањем: Фотокопијама наведених сертификата 
 

б.3 способност за самостално извођење радова......... пондера = 2  

3>подизвођача = 0 пондера 

1-2 = 1 пондер 

Понуђач који подноси понуду без подизвођача подноси понуду = 2 пондера 

 
Бодује се обрнуто пропорционално укупан број чланова конзорцијума и ангажованих 

коопераната за извођење радова. 

 
в) МЕХАНИЗАЦИЈА...............................................................пондера = 4 

Бодује се укупан број машина/ у власништву, лизингу или закупу сачињеном пре 

објављивања ЈН/ понуђача и то: 

Камиони, грађевинска скела , комбиноване машине  

 
-доказује се достављањем: aналитичке картице основних средстава и пописна  листа на дан 

31.12.2017. године и Уговори о стицању права својине на средствима или лизингу. 

Уколико су основна средства прибављена у 2018. години доставља се aналитичка картица 

основних средстава и Уговори о стицању права својине или лизингу на средствима. 

Уколико се ради о закупу неопходно је доставити Уговор о закупу. 

 

 
г)  РЕФЕРЕНЦЕ...................................................................пондера = 8 

г.1 на пословима Извођења (грађевинских,  грађевинско-занатских и инсталатерских) 

радова.............................................................................. пондера = 8 

Бодује се вредност извршених радова на објектима високоградње изражена у еврима по 

средњем курсу Народне Банке Србије  на дан испостављања окончане или задње привремене 

ситуације за г.1 

Дати по 5 /пет/ објеката са највећом вредношћу у периоду од претходних 8 година. 

 
-доказује се достављањем:  Понуђач доказује своје референце потврдама наручилаца 

-инвеститора, у којима мора бити наведен предмет уговора, број и датум закључења 

уговора са укупном количином изведених радова. 
 

д) економски показатељи пословања........................... пондера = 6 

Исказују се за 2016. и 2017. годину. 

 
д.1 биланс стања и биланс успеха.................................. пондера = 

 

 
 

2 
 

-доказује  се  достављањем: Билансом стања и успеха и позитивним мишљењем ревизора. 

Позитивно мишљење ревизора  је обавезно за 2016. годину, а за 2017. годину уколико га 

понуђач поседује. Позитивно мишљење ревизора се доставља уколико је понуђач обвезник 

ревизије. 

 
д.2  бонитет....................................................................... пондера = 2 
-доказује се достављањем:  Извештаја о бонитету доказује се Потврдом о броју дана 

неликвидности коју издаје Народна Банка Србије – Одељење за принудну наплату. 
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д.3 промет преко рачуна ...............................................   пондера = 1 

-доказује се достављањем:  Потврде из банке о промету на рачуну 
 

д.4 остварена добит....................................................... ... пондера = 1 

-доказује се достављањем:  Билансом стања и успеха и позитивним мишљењем ревизора 

(обавезно за 2016. годину а за 2017. годину уколико га понуђач поседује). Позитивно 

мишљење ревизора се доставља уколико је понуђач  обвезник ревизије. 
 
 

УКУПАН БРОЈ   ПОНДЕРА = 100 
 

II ) БОДОВАЊЕ ПОНУДА ВРШИ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН : 

 
1. Понуде које имају најповољније нумеричке показатеље, смислено 

параметрима који се бодују из тачки 1,2,3 (а,б.в,г) добијају максималан број 

предвиђених пондера 

2. Остале понуде добијају сразмеран број пондера једнак количнику 

најповољније нумеричке вредности параметра који се бодује и понуђене нумеричке 

вредности истог параметра,помноженог са том параметру додељеним бројем пондера. 

3. Параметри из тачке 3д бодују се на овај начин : 
 

 

д.1 БИЛАНС СТАЊА И УСПЕХА 

 

д.1.1 Потраживања већа од обавеза, добит у пословању, позитивно мишљење ревизије-

уколико постоји обавеза                                                                                     2 пондера 
 

д.1.2 Потраживања мања од обавеза, губитак у пословању,                   

мишљење ревизије са резервом 0 пондера 

 
-доказује се достављањем:  Биланса стања и успеха и позитивним мишљењем ревизора . 

Позитивно мишљење ревизора се доставља уколико је понуђач обвезник ревизије. 
 

 
 

д.2 БОНИТЕТ 

д.2.1 Оцена бонитета – ликвидан (без дана блокаде) 2 пондера 

 
д.2.2 Оцена бонитета – неликвидан 0 пондераа 

 
-доказује се достављањем: Извештаја о бонитету доказује се Потврдом о броју дана 

неликвидности коју издаје Народна Банка Србије – Одељење за принудну наплату. 

 
д.3 ПРОМЕТ ПРЕКО РАЧУНА 

 
д.3.1 Промет преко рачуна у последњој години  већи 

од вредности понуде 1 пондера 
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д.3.2 Промет преко рачуна у последњој години мањи од 

вредности понуде 0 пондера 

 
-доказује се достављањем:  Потврде из банке о промету на рачуну 
 

 

д.4 ОСТВАРЕНА ДОБИТ 

 
Остварена добит у предходној години / Промет преко рачуна у последњој години: г.4.1 - 

већа или једнака 10% укупан промет преко рачуна 1 пондера 

г.4.2   - мања од 10 %     укупан промет преко рачуна                  0 пондера 

 
Доказује се достављањем: Билансом стања и успеха и позитивним мишљењем ревизора. 

Позитивно мишљење ревизора се доставља уколико је понуђач обвезник ревизије. 

 
Збир пондера износи 100. Избор између достављених понуда,  Наручилац спроводи тако 

што их  рангира на основу наведених критеријума и пондера одређених за те критеријуме. 

 
ПОНУЂАЧ: 
 

 
 

(М.П.)    
 

                                                                                             (Потпис овлашћеног лица) 
 

19)  Посебна обавеза понуђача 

Понуђач достављањем своје понуде по овој конкурсној документацији и њеним потписом  

потврђује и изјављује под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да је 

при састављању своје понуде по овој конкурсној документацији, 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. 

20) Накнада за коришћење патената  

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

интелектуалне својине сноси понуђач. 

21) Захтев за заштиту права 

Захтев за заштиту права из члана 148. Закона може да поднесе понуђач, , односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне 

набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 

противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева). 
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

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

радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда,  без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из члана 149.  став 3.Закона, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

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

Србије уплати таксу од: 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре 

отварања понуда и након отварања понуда. 

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

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

подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149. ст. 3. и 4., а подносилац захтева 

га није поднео пре истека тог рока. Подносилац захтева за заштиту права из члана је дужан да 

на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у Законом (члан 156.) прописаном  износу од 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. Закона, прихватиће се:  

  Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона о 

јавним набавкама, која садржи следеће: 

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

   (2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди 

мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе 

реализована); 

    (3)  износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши; 

    (4)  број рачуна буџета; 840-30678845-06; 

    (5)  шифру плаћања 153 или 253 
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    (6)  позив на број  ВЈН 02/18 

    (7)  сврха: ЗЗП; ; 

    (8)  корисник: буџет Републике Србије; 

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

извршена уплата таксе; 

    (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

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

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

републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата републичке административне таксе;  

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

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

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

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

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

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

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

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

22) Уговор са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија ће бити закључен у року 

од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 

Законом. 

 

4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВЈН 02/18  СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
 

 
 

4) 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Сваки од понуђача из групе понуђача из заједничке понуде обавезан је да достави податке у 

свему према наведеном обрасцу. Уколико понуда није заједничка, понуђач попуњава само 

један од приложених образаца. Образац се може копирати. 
 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:    
 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:    
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:    
 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:   
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ТЕЛЕФОН:   
 

ТЕЛЕФАКС:   
 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:    
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:    
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:    
 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА:    
 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:   
 

 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
                                                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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НАЗИВ ПОНУЂАЧА:    
 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:    
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:    
 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:   
 

ТЕЛЕФОН:   
 

ТЕЛЕФАКС:   
 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:    
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:    
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:    
 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА:    
 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:   
 

 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
                                                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 
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4) 2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
Важне  напомене:  За  тачност  података  гарантује  понуђач,  односно  солидарно понуђачи 

из групе понуђача. Образац се може копирати. 
 

 
 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:    
 

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА :    
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:    
 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:   
 

ТЕЛЕФОН:   
 

ТЕЛЕФАКС:   
 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:    
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:    
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:    
 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА:    
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
                                                                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
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НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:    
 

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА :    
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:    
 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:   
 

ТЕЛЕФОН:   
 

ТЕЛЕФАКС:   
 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:    
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:    
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:    
 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА:    
 
 
 

Место и датум М. П. Понуђач 

 
 

                                                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 



 
 

ВЈН 02/18 

 

 

Грађевинска дирекција Србије   
 

22 oд 37 

 

 

 

 

4) 3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 
1. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања 

понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена 

као неисправна. 

 
2. Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 

рока важења понуде не може мењати понуду. 

 
3. Рок важења понуде је _ календарских дана од дана отварања понуде. 
 

 
 
 

Место и датум 
 

 

М. П. 

Понуђач 

 

 
                                                                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 
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4) 4. ЦЕНА  РАДОВА 
 

Укупна цена без ПДВ: динара               

словима:    

Цену чине: 

А/ локације у Београду 

извођењe грађевинских радова на отклањању недостатака  на објектима у стамбено 

пословном комплексу насеља ''Степа Степановић''  на Вождовцу, објекту од 5 ламела на КП 

1049/1 на локацији Падина Браће Јерковића и објектима 1-6 у насељу ДР Иван Рибар  у 

Београду  

 _____________________________динара без ПДВ 

 

 

Б/ локација „Југовићево“ у Новом Саду 
 б1/ извођењe грађевинских радова на отклањању недостатака  на објектима у стамбеном 

комплексу „Југовићево“ у Новом Саду, објекти Ц и Д 

           _____________________________динара без ПДВ 

б2/ грађевински радов на отклањању недостатака  на објектима у стамбеном комплексу 

„Југовићево“ у Новом Саду, објектат А12,  према судској пресуди ГЖ 2077/16  од 07.09.2016. 

            _____________________________динара без ПДВ 

(рок завршетка за део б2/  максимум 60 календарских дана од давања налога за почетак) 

 

 

В/ грађевински радови на отклањању недостатака  на објектима на осталим локацијама у 

Србији ( Крушевац 30 станова, Параћин 3 стана, Нова Варош 7 станова, Лесковац 1 стан, 

Чачак 1 стан, Зајечар 2 стана, Врање 3 стана, Књажевац 2 стана, Бор 1 стан, Зрењанин 1 стан) 

            _____________________________динара без ПДВ 

Ова цена обухвата вредност свих радова и материјала. 

Понуђач  прихвата  начин  плаћања  у  свему  како  је  то  дато  у  овој  конкурсној 

документацији. 
 

Место и датум                                                                                                Понуђач 

                                                                           М. П. 

 

  

                                                                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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4.5 )СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Образац цена за радну снагу по групама и цене коштања употребе механизације без ПДВ-а 

 

 Радна снага: 

- радник   II групе............................................................дин/час 

- радник   III групе...........................................................дин/час 

- радник   IV групе...........................................................дин/час 

- радник   V групе.............................................................дин/час                       

- радник   VI групе............................................................дин/ча 

- радник  VII групе...........................................................дин/час 

- радник   VIII групе....................................................... дин/час 

- радник   IX групе............................................................дин/час 

Фактор режијских трошкова је .................................................. 

 Цене коштања употребе механизације без ПДВ-а: 

 
-камион до 5т......................................................дин/час 

-камион до 10т......................................................дин/час 

-грађевинска скела............................................дин/м2/дан  

-комбинована машина.......................................дин/час  

 

 Цена коштања материјала ф-ко градилиште без ПДВ-а: 

 
-буков паркет 1.класе 350х50х22...........................................дин/м2 

-храстов паркет  С класе 350х42х22......................................дин/м2 

-лак за паркет...........................................................................дин/кг 

-подне керамичке плочице 1.класе........................... ............дин/м2 

-зидне керамичке плочице 1.класе........................................ дин/м2  

-ТП камена вуна д=10цм................................................................дин/м2 

-бехатон плоче сиве д=6цм  ...............................................................дин/м2 

-цреп типа континентал ................................................................дин/ком 

-грађа чамова 2.кл................................................................дин/м3 
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-летве чамове 3/5  ...............................................................дин/м1 

 

Напомена: Све цене дати без урачунатог ПДВ-а  

  

4) 6. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 
 
 

1. Проценат   укупне вредности јавне набавке   који се поверава подизвођачу износи

 %, односно динара без ПДВ. 

 
2. Део  предмета  набавке  који  ће  извршити  преко  подизвођача  јесте  (опис радова): 
 

 
 
 

Напомена: наведени проценат не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне 

набавке. 

 
Овај  образац  се  може  фотокопирати,  уколико  нема  довољно  места  за  његово 

попуњавање 
 

 

    Место и датум 
 

 

М. П. 

   Понуђач 

 

 
                                                                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
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           5.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
НАПОМЕНА: У смислу члана 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“ број 86 /2015) понуђач може у обрасцу трошкова припреме 

понуде приказати трошкове прибављања средстава обезбеђења. 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 у обавези да понуђачу надокнади трошкове прибављања 

средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

 

6) МОДЕЛ УГОВОРА 

(попуњава понуђач) 

 

Уговорне стране:  

 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О. 

Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110 

(у даљем тексту: Наручилац) коју заступа директор Др. Небојша Шурлан,  

са једне стране 

и 

 

са друге стране __________________________________________________(назив и 

седиште/а понуђача, односно групе понуђача (у даљем тексту: Извођач) 

а кога заступа директор (овлашћено лице) _________________________________ 

 

Предмет Уговора: Поправка непокретности Грађевинске дирекције Србије д.о.о, на 

територији Републике Србије, сагласно Конкурсној документацији Наручиоца за јавну 

набавку Наручиоца под ознаком ВЈН 02/18. 
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 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац спровео јавни набавку у отвореном поступку ВЈН 02/18, чији је предмет 

извођење Грађевинских радова који су предмет регулисања у овом уговору. 

1. да је Извођач, у поступку јавне набавке ВЈН 02/18, доставио понуду која је код Извођача  

заведена под бр._______ од ________године; 

2. да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора о јавној набавци ВЈН 02/18 прихватио 

понуду Извођача. 

ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 

Члан 2. 

Све речи и изрази у овом Уговору дефинисани су у Делу 2 Услови за уговарање -  Конкурсне 

документације за јавну набавку ВЈН 02/18 Речник термина, изузев када смисао текста захтева 

другачије. 

ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА 

Члан 3. 

Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 

- Уговор 

- Предмер  радова  и  предрачун  уз  Уговор,  односно  Део  3  Конкурсне  

документације (коригован за рачунске грешке) 

- Део 1 Конкурсне документације 

- Део 2  Конкурсне документације 

- Део 3  Техничка документација 

- Друга документација оверена од стране Наручиоца или Извођача 

Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и модификују. 

ОСНОВНА ОДРЕДБА  

Члан 4. 

Наручилац уступа, а Извођач прихвата да са радном снагом, материјалом, механизацијом и 

погонском и другом енергијом које сам обезбеђује изведе грађевинске радове на поправци 

непокретности Грађевинске дирекције Србије д.о.о. на територији Репблике Србије, у 

свему  сагласно Конкурсној документацији Наручиоца за јавну набавку ВЈН 02/18 и својој 

понуди.  
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 5. 

Извођач ће предметне радове извести у свему према овом уговору, односно Конкурсној 

документацији за јавну набавку ВЈН 02/18, а у утврђеном року из члана 12. овог уговора, а 

према законима, прописима, стандардима и нормативима који уређују ову врсту радова и у 

складу са правилима струке.  

Члан 6. 

Извођач ће отпочети са радовима на конкретној непокретности искључиво по добијању 

писаног радног налога издатог од стране Наручиоца. Радни налог ће садржати потребне 

позиције које треба извести као  и адресу непокретности на коју се односи. 

Извођач преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до прибављања 

потписа корисника или овлашћеног представника Наручиоца. Уколико у том времену дође до 

било какве штете околним објектима и стварима, Извођач ће о свом трошку отклонити 

насталу штету на такав начин да изведени радови буду у потпуности у складу са одредбама 

овог уговора. 

Извођач је дужан да по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу надзора, а посебно да 

учествује приликом снимања, мерења, испитивања квалитета и слично. Уколико се Извођач 

не одазове захтеву, налози и измене надзорног органа сматраће се исправним.    

Извођач је у обавези да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења  радова, у 

складу са прописима и стандардима. 

Извођач се обавезује  да уредно води грађевинску књигу за изведене радове.  

Извођач је у обавези да учествује у коначном обрачуну и примопредаји радова. 

Извођач је обавезан да на градилишту предузме све прописане мере безбедности и здравља 

на раду. 

ЦЕНА  

Члан 7. 

Укупна уговорена вредност радова који су предмет овог уговора, а сагласно Конкурсној 

документацији за јавну набавку ВЈН 02/18, износи без ПДВ 

                                            _________________________________динара 

(словима: ___________________________________) 
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Цену чине: 

А/ локације у Београду 

извођењe грађевинских радова на отклањању недостатака  на објектима у стамбено 

пословном комплексу насеља ''Степа Степановић''  на Вождовцу, објекту од 5 ламела на КП 

1049/1 на локацији Падина Браће Јерковића и објектима 1-6 у насељу ДР Иван Рибар  у 

Београду    

_____________________________динара без ПДВ 

Б/ локација „Југовићево“ у Новом Саду 

 б1/ извођењe грађевинских радова на отклањању недостатака  на објектима у стамбеном 

комплексу „Југовићево“ у Новом Саду, објекти Ц и Д 

           _____________________________динара без ПДВ 

б2/ грађевински радов на отклањању недостатака  на објектима у стамбеном комплексу 

„Југовићево“ у Новом Саду, објекти А и Б,  према судској пресуди ГЖ 2077/16  од 07.09.2016. 

            _____________________________динара без ПДВ 

(рок завршетка за део б2/  максимум 60 календарских дана од давања налога за почетак) 

В/ грађевински радови на отклањању недостатака  на објектима на осталим локацијама у 

Србији ( Крушевац 30 станова, Параћин 3 стана, Нова Варош 7 станова, Лесковац 1 стан, 

Чачак 1 стан, Зајечар 2 стана, Врање 3 стана, Књажевац 2 стана, Бор 1 стан, Зрењанин 1 стан) 

            _____________________________динара без ПДВ 

 

Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговорених радова дефинисана  на  основу  

елемената датих у Делу 3. Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 02/18. 

         Уговорена вредност радова је одређена као производ количина радова по позицијама и 

њихових  јединичних цена из понуде а стварна вредност  радова ће се утврдити као збир 

производа мерених и   оверених од стране надзорних органа и одговорног извођача радова 

количина  из  листова грађевинских књига помножених  јединичним ценама по позицијама из 

предмера и предрачуна радова наведених у понуди. 

Потписом овог уговора Извођач потврђује да је сагледао све  потребне релевантне елементе  

за извођење радова по овом уговору , као и свих других елемената који се не наводе посебно, 

а имају утицаја на утврђивање вредности радова уговорених овим уговором.  
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Извођач прихвата да уколико то буде потребно, поред предметних радова изведе и све 

Додатне радове, у складу са начином прецизираним у Делу 2. Конкурсне документације, у 

складу  и под условима прописаним Законом. 

Извођач својим потписом овог уговора потврђује  је прегледао и проверио локације, њихову 

околину и ограничења и прикупио све расположиве информације у вези с тим, да је проценио 

обим Радова, прилазе, смештај који ће му евентуално бити потребан, постојеће изворе за 

снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су од утицаја за 

извођење радова, да се упознао са свим околностима која се тичу плаћања такси, пореза и 

осталих накнада које су прописане законом и другим прописима, , као и преглед комплетне 

уговорне документације, тако да Извођач потврђује да је у потпуности упознат са напред 

наведеним и да Радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по 

уговореној цени. 

Извођач је добио све информације које су сваком савесном и искусном Извођачу потребне у 

погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се 

могу одразити на извођење и завршетак Радова. 

Цена из става 1. овог члана  садржи: вредност радне снаге, механизације,  чување и 

одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, грађевинске механизације и радне снаге, 

гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне 

за извођење сталних радова, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације 

градилишта, организације истих, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите 

животне средине, градилишних прикључака, припремних радова режијске и све друге 

трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак 

радова. 

РЕВИЗИЈА ЦЕНЕ 

Члан 8. 

За обрачун разлике у цени уговора се методологија сагласно Делу 2. Услови за уговарање 

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 02/18 под називом «Методологија за обрачун 

разлике у цени». 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 9. 

Сва плаћања ће се вршити у динарима, привременим и окончаном ситуацијом. 

Привремене месечне ситуације, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака,   
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Извођач доставља са потврдом о ослобођењу од плаћања ПДВ надзору на преглед и оверу. 

Привремена ситуација обавезно мора   да садржи доказ извршених радова. 

Доказница за изведене радове уговорене по одредбама из члана Општих услова (ДЕО 2 

Конкурсне документације) су од стране надзорног органа и одговорног извођача радова  

оверени листови грађевинске књиге са количинама по позицијама из предмера радова из дела 

3 Конкурсне документације и које морају бити везане за налог за поступање. 

У случају да се уговоре додатни радови у прилогу ситуацији се достављају  и копије листова 

грађевинске књиге оверених од стране Извођача и Надзора, за позиције и количине радова 

које обухвата привремена ситуација, а односе се на додатне радове, који се  обрачунавају 

сагласно одредбама.Општих услова .  

У року од пет (5) дана од дана пријема привремене месечне ситуације Надзор ће извршити 

преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу исте и свих шест (6) 

примерака доставити Наручиоцу на оверу и плаћање. Наручилац ће у року од пет (5) дана 

извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу привремене 

месечне ситуације и  три (3) оверена примерка вратити Извођачу путем Надзора, а један (1) 

оверен примерак дати Надзору. Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама 

Наручилац ће извршити у року од двадесет (20) дана од дана овере истих од стране Надзора. 

Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну са потврдом о ослобођењу од 

плаћања ПДВ, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, Извођач доставља Надзору 

на преглед и оверу. Окончана ситуација обавезно мора да садржи у прилогу оверене листове 

грађевинске књиге од стране Извођача и Надзора о стварним количинама изведених радова и  

копије листова грађевинске књиге оверених од стране Извођача и Надзора за додатне радове 

ако их је било. У року од пет (5) дана од дана пријема окончане ситуације Надзор ће 

извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу исте и свих 

шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року од пет (5) дана 

извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу окончане 

ситуације и три (3) оверена примерка вратити Извођачу путем Надзора, а један (1) оверен 

примерак дати Надзору. Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши 

плаћање другој Уговорној страни, своју обавезу извршиће у року од двадесетпет (25) дана од 

дана када је Надзор извршио оверу истих. 

РОК 

Члан 11. 

Све предметне радове Извођач је обавезан да изврши до 01.09.2020. године. 

Рок уз става 1. овог члана почиње да тече од дана увођења Извођача у посао. 

Рок за извршење позиције б2/ је максимално 60 календарских дана од дана увођења Извођача 

у посао. 

ДОДАТНИ РАДОВИ 
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Члан 12. 

Извођач прихвата да уколико то буде потребно и поред  радова уговорених овим уговором 

изведе и све додатне радове, а под условима прописаним Законом о јавним набавкама и по 

спровођењу Законом прописаног поступка. 

Извођач потврђује да је у потпуности упознат са техничком документацијом -  описима за 

извођење радова који су предмет уговора и обавезује се да у складу са Законом о јавним 

набавкама изведе додатне радове. 

Вредност додатних радова обрачунаваће се у складу са обрачуном прецизираним  у тачки  

под називом „ Образац обрачуна додатних радова“ у Делу 2. Конкурсне документације за 

ВЈН 02/18 - Услови за уговарање. 

УГОВОРНА КАЗНА И ДЕПОЗИТ  

Члан 13. 

Извођач се обавезује да због прекорачења уговореног рока из члана 11. овог уговора или 

неиспуњења уговорне обавезе плати Наручиоцу пет промила (5‰) од укупне вредности 

изведених радова по коначном обрачуну за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ 

уговорне казне не пређе десет процента 10% (десет процената) укупне вредности изведених 

радова по коначном обрачуну.  

Уколико из било којих разлога уговорне стране не сачине коначни обрачун, Извођач се 

обавезује да због прекорачења уговореног рока из члана 12. овог уговора или неиспуњења 

уговорне обавезе плати Наручиоцу пет промила  (5 ‰) од уговорене вредности радова из 

члана 7. овог уговора за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 

десет процента 10% (десет процената) наведене уговорене вредности радова. 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 14. 

Извођач је у обавези да код неког од осигуравајућих друштава осигура од уобичајених 

ризика, дефинисаним у члану 12. Општих услова  Део 2. Конкурсне документације за ВЈН 

02/18, радове, материјал, опрему и раднике запослене на предмету овог уговора.  

Наручилац неће бити одговоран за штету која евентуално настане повређивањем осигураних  

лица или оштећењем осигураних ствари на градилишту 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Члан 15. 

Гарантни период за изведене радове је две   године а за опрему временски период назначен у 
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гарантном листу  Произвођача. 

Извођач се обавезује да у гарантном периоду на писмени захтев Наручиоца отклони све 

недостатке у радовима и опреми. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 16. 

 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђач доставља у висини од 5% понуђене 

цене без ПДВ. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање 90 дана од отварања  понуда. 

 

 Извођач као гаранцију за добро и квалитетно извођење радова прихвата да Наручилац 

задржава депозит од десет процената (10%) од вредности радова  сваке привремене 

ситуације, тако да укупан депозит износи десет процената (10%) од укупно уговореног  

износа који треба да се плати Извођачу кроз Окончану ситуацију . 

        Вредност за неизведене и/или лоше изведене Радове, чије недостатке Извођач није              

        отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће отклонити   

        ангажовањем другог извођача и наплатити из средстава депозита.  

        Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно извођење радова не     

        подлежу валоризацији и обрачуну камата, те ће бити исплаћена Извођачу у номиналном   

        износу. 

 Извршилац  се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за  гарантни период за 

део Б2/  у износу од 5% вредности извршеног посла  по окончаном обрачуну, а у року од пет 

дана од дана обостраног потписивања Записника о коначном обрачуну.  

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА  

Члан 17. 

Извођач уз своју понуду доставио Наручиоцу доставио Споразум заведен код Извођача  бр. 

_________ од _________ године, којим се регулише  међусобни однос  његових чланова 

(групе), а у вези извршења обавеза из овог уговора, у свему сагласно Конкурсној 

документацији за јавну набавку ВЈН 02/18 и Закону. 

Чланови Групе Понуђача су: 

1._________________________________________________ (назив и седиште) 

2._________________________________________________ (назив и седиште) 

3._________________________________________________ (назив и седиште) 

4._________________________________________________ (назив и седиште) 
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5. _________________________________________________ (назив и седиште) 

У Споразуму из претходног става овог члана уговорено је: 

да је лице овлашћено од стране групе понуђача за подношење понуде и заступање групе 

понуђача у јавној набавци Наручиоца  ВЈН 02/18 

_____________________________________ (име и презиме) 

да је лице овлашћено од стране групе понуђача за потписивање овог уговора,  

_____________________________________ (име и презиме) 

да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати Наручиоцу Банкарске гаранције 

у складу са овим уговором 

_____________________________________(назив и седиште члана групе понуђача) 

да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача издати авансну, привремене и 

окончану ситуацију  

_____________________________________ (назив и седиште члана групе понуђача) 

да је лице овлашћено за комуникацију са Наручиоцем 

_____________________________________ (име и презиме) 

Да је рачун преко кога Наручилац врши плаћање групи понуђача  

Рачун бр_______________________________ који се води код пословне банке 

 

_______________________________ 

 

Група Понуђача је према Наручиоцу неограничено солидарно одговорна за извршење свих 

обавеза преузетих овим уговором.  

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран за следеће 

радове: 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран за следеће 

радове: 
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Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран за следеће 

радове: 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран за следеће 

радове: 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран за следеће 

радове: 

Члан групе понуђача који комуницира са Наручиоцем је 

_______________________________________________________  (назив и седиште). 

Напомена: овај члан Модела уговора попунити само уколико је Извођач Група 

понуђача 

ПОДИЗВОЂАЧИ  

Члан 18. 

Подизвођачи су: 

1. _______________________________(назив и седиште) 

2. _______________________________ (назив и седиште) 

3. _______________________________ (назив и седиште) 

4. _______________________________ (назив и седиште) 

5. _______________________________ (назив и седиште) 

6. _______________________________ (назив и седиште) 

7. _______________________________ (назив и седиште) 

Подизвођач 1.  ___________________________ врши следеће радове, што износи %___: 

Подизвођач 2.  ___________________________ врши следеће радове, што износи %___: 

Подизвођач 3.  ___________________________ врши следеће радове, што износи %___: 

Подизвођач 4.  ___________________________ врши следеће радове, што износи %___: 

Подизвођач 5.  ___________________________ врши следеће радове што износи %___: 

Подизвођач 6.  ___________________________ врши следеће радове, што износи %___: 

Подизвођач 7.  ___________________________ врши следеће радове, што износи %___: 

Проценат вредности радова који је поверен подизвођачима износи укупно  _______% укупне 

вредности радова. 

Напомена: овај члан Модела уговора попунити само уколико је део јавне набавке 

Извођач поверио подизвођачима 
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 19. 

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извођачем покренут 

стечајни поступак, поступак ликвидације или ако Извођач пренесе или уступи Уговор, без 

сагласности Наручиоца датој у писаној форми или ако је Извођач: 

1. одустао од Уговора, 

2. без разумног оправдања пропустио да почне радове или задржава напредовање радова, 

након истека петнаест (15) дана од дана добијања писаног упозорења Наручиоца; 

3. упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да спроводи 

радове у складу са Конкурсном документацијом за јавну набавку ВЈН 02/18, или стално или 

свесно занемарује да извршава своје обавезе; 

4. пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног органа 

да отклони уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова и рок извођења; 

5. без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора; 

6. пропустио да достави тражене гаранције и/или осигурање, на начин и у роковима како 

је то дефинисано овим уговором; 

7. својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране надзорног органа, и 

других разлога предвиђених Законом о облигационим односима,  другим прописима којима је 

регулисана предметна материја и Конкурсном документацијом за јавну набавку ВЈН 02/18. 

8. дуже од 30 дана је инсолвентан, рачунајући од дана закључења овог уговора. 

Уколико Наручилац једнострано раскине овај  Уговор из било кога од наведених разлога у 

овом члану, Извођач нема право да потражује било какав вид накнаде штете од Наручиоца. 

Члан 20. 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају 

споразумно преко својих овлашћених представника. 

У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на начин 

дефинисан у претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 21. 

За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну набавку 

ВЈН 02/18, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о јавним 

набавкама, Закона о планирању и и других прописа којима је регулисана материја овог 

уговора 

Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних и равноправних примерака, од којих по 4 

(четири) задржава свака уговорна страна. 
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Место и датум 

М. П. 

Понуђач 

__________ _____________ 

(потпис овлашћеног лица)

7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђује  да  је 
понуду у поступку јавне набавке ВЈН 02/18 Наручиоца Грађевинске дирекције Србије д.о.о, 

Београд, чији је предмет Поправка непокретности Грађевинске дирекције Србије д.о.о, на 

територији Републике Србије, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

    Место и датум Понуђач 

М. П. 

 (потпис овлашћеног лица)

8. КОНТАКТ НАРУЧИОЦА

Контакт особе Наручиоца су: 

Иван Поповић, дипл.инж.грађ. тел. 011-3209822 и Саша Пантелић, дипл.правник, тел. 011-

3209866, радним даном од 09,00 до 15,00 часова.  

email:    office@gds.rs
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке ВЈН  бр. 02/18 
 

За извођење грађевинских радова на Поправци непокретности Грађевинске дирекције 

Србије д.о.о. на територији Републике Србије. 

 

  ДЕО 2 –  УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ 
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O П Ш Т И    У С Л О В И 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Општи услови Уговора о извођењу радова се у потпуности примењују осим уколико није 

другачије одређено Уговором о извођењу Радова. 

 

Члан 1.  ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 

 

1.1 Поједине речи и изрази дати у Општим условима и Конкурсној документацији имају 

значење које је наведено азбучним редом у делу 2.5 - Речник термина ове Конкурсне 

документације, изузев када из смисла текста произилази нешто друго. 

 

1.2 Наслови из Општих услова неће се тумачити приликом тумачења Уговора. 

 

1.3 Тамо где смисао текста захтева, речи које су дате у једнини обухватају и множину и 

обрнуто.  

 

Тамо где смисао текста захтева, речи које су дате у мушком роду обухватају и 

женски род и обрнуто. 

Речи које се односе на  лица запослена у вези са извођењем Радова, односе се и на 

правна лица која она представљају. 

 

Члан 2.  ЗАКОН И ЈЕЗИК УГОВОРА 

 

2.1 Уговорна документација је састављена на српском језику. 

 

2.2 Извођач је дужан да изводи Радове у складу са законима и подзаконским актима, 

прописима, стандардима и правилима струке о изградњи објеката и монтажи 

опреме.  

 

2.3 Закони и други прописи који се примењују  у току извођења радова и реализацији 

уговорених одредби су закони Републике Србије. 

 

2.4 На овај Уговор не примењују се Посебне узансе о грађењу. 

 

Члан 3. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ   

ДОКУМЕНАТА 

 

3.1 Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 

 

- Уговор 

      ДЕО 1 

- Позив за подношење понуда 

- Упутство понуђачима како да сачине понуду  

- Образац понуде  
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- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 32. Закона о јавним 

набавкама, Конкурсне документације, Упутство како се доказује испуњеност тих 

услова и Образац за оцену испуњености услова 

- Образац изјаве да понуђач прихвата услове из Kонкурсне документације 

ДEO 2   

      Услови за уговарање 

ДEO 3  

     Техничке спецификације : 

- Предмери радова 

- Друга документација оверена од стране Наручиоца или Извођача.  

 Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и модификују. 

 

3.2 Сваку двосмисленост или неслагања у тексту докумената Наручилац ће на захтев 

Извођача у писаној форми објаснити, допунити или исправити. 

 

Уколико објашњење, допуна или исправка документације изазове трошкове за 

Извођача, које Извођач није могао да предвиди, Наручилац ће надокнадити Извођачу 

проузроковане  трошкове сагласно  овим Општим условима. 

 

3.3 Обавеза је Извођача да Наручиоца или Надзор  одмах (најкасније у року од 24 часа) 

обавести о уоченој грешци, недостатку или пропусту у Уговорној документацији, а 

посебно у Техничкој документацији  по којој се Радови изводе. Такву грешку, 

недостатак или пропуст Наручилац  и Извођач треба одмах да исправе или отклоне. 

 

3.4 Уколико Извођач сматра да било који део Уговорне документације одступа од 

важеће законске регулативе,  о томе ће одмах  пре потписивања Уговора обавестити 

Наручиоца  у писаној форми.  

 

3.5 У случају да су Уговорна документација или инструкције Наручиоца или Надзора 

нејасни Извођач ће одмах (најкасније у року од 24 часа) о томе обавестити Наручиоца 

и тражити објашњење. Тражено објашњење Наручилац ће доставити Извођачу у 

писаној форми,  најкасније у року од 5 (пет) дана од пријема обавештења. 

 

 

Члан 4.  ОБАВЕШТЕЊА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА 

 
4.1 Сва обавештења, налози, захтеви и потврде које Наручилац или Надзор упућује 

Извођачу биће у писаној форми, према условима Уговорне документације, 

достављени поштом или предајом на адресу Извођача назначену у Уговору, и истога 

дана путем Надзора, за потребе градилишта. 

 

4.2 Сва обавештења, предлоге и захтеве Наручиоцу, Извођач даје у писаној форми и 

доставља Наручиоцу и истога дана Надзору на градилишту. 

 

4.3 У случaју да Уговорна страна промени адресу, обавезна је да у року од три (3) дана 

од дана настанка такве промене обавести у писаној форми другу Уговорну страну.  

 

4.4 Допуна или измена одредби  Општих услова (или документа који се у њима 

помињу) неће се сматрати важећом уколико није дата у писаној форми и потписана 
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од стране овлашћених лица Наручиоца и Извођача. 

Члан 5.  НАДЗОР 

 
5.1 Наручилац је дужан да обезбеди стални стручни надзор од почетка до завршетка 

Радова.  

 

Наручилац је дужан да пре увођења у посао у писаној форми обавести Извођача која 

лица је Наручилац ангажовао и овластио за вршење стручног надзора. Решења о 

вршењу стручног надзора издаје Наручилац или правно лице које је он овластио и са 

којим је закључио уговор о вршењу стручног надзора. 

 

Ако Наручилац у току извођења Радова замени Надзор, дужан је да одмах, а 

најкасније у року од три (3) дана о томе обавести Извођача у писаној форми. 

 

5.2 Дужности и овлашћења Надзора су утврђене прописима и  назначене су у  Општим 

условима, решењима о именовању и Уговорној документацији. 

 

5.3 Обавеза Надзора је да утврди основаност примедби власника непокретности ,  прати 

и надзире Радове, радну снагу и механизацију који треба да буду ангажовани на 

извођењу Радова, проверава квалитет извођења Радова, врши контролу Техничке 

документације на основу које се изводе радови и друго сагласно Закону, 

Правилнику и другим актима којима се дефинише вршење стручног Надзора. Он 

неће имати овлашћења да ослободи Извођача дужности или обавезе по Уговорној 

документацији нити да, изузев ако је то изричито предвиђено Уговорном 

документацијом, наложи неки рад који повлачи за собом закашњење или додатно 

плаћање од стране Наручиоца или измене Радова. 

 

5.4 Наручилац може у писаној форми пренети на Надзор надлежности и овлашћења која 

припадају Наручиоцу и о томе обавестити Извођача дајући му један примерак 

овлашћења у писаној форми. Свака инструкција дата у писаној форми или одобрење 

које Надзор буде дао Извођачу у границама таквог овлашћења, обавезују и Извођача 

и Наручиоца. 

 

5.5 Уколико Надзор својим пропустом не забрани извођење неког рада, Наручилац има 

право да такав рад забрани и да нареди прекид Радова. 

 

5.6 Надзор може у хитним случајевима, а у сврху заштите живота, материјалних добара 

и Радова, наложити Извођачу да изведе све радове и предузме све мере које су по 

његовом мишљењу неопходне за отклањање и спречавање опасности, о чему ће 

обавестити Наручиоца у писаној форми. 

 

Извођач је дужан да изврши сваки такав налог Надзора. Наручилац ће одобрити 

средства  за плаћање посебних трошкова (уколико их буде) који се могу признати 

Извођачу у складу са Конкурсном документацијом, а у односу на извршени рад и у 

складу са чланом 32. ових Општих услова. 

 

5.7 Уколико је Извођач незадовољан одлуком Надзора, има право да се у писаној форми 

обрати Наручиоцу у року од три (3) дана од дана пријема одлуке Надзора. 

Наручилац може да потврди, одбаци или измени такву одлуку у року од три (3) дана 
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од дана обраћања Извођача. О донетој одлуци Наручилац је дужан да у писаној 

форми обавести Извођача. 

Члан 6.  АСИГНАЦИЈА 

 
6.1 Асигнација по Уговору врши се у складу са Законом о облигационим односима. 

Извођач не може, без претходне сагласности Наручиоца у писаној форми, извршити 

асигнацију, за било који износ који је по Уговору доспео или ће доспети. 

Члан 7.  ПОДИЗВОЂАЧИ  

 
7.1 Извођач не може подуговарати било који део Радова, укључујући и професионалне 

услуге, без претходне сагласности Наручиоца у писаној форми, осим ако је 

другачије наведено у Уговору. Наручилац такву сагласност неће ускратити 

Извођачу осим из неког-их оправданих разлога. Сагласност Наручиоца не ослобађа 

Извођача одговорности или обавезе по Уговору и он ће бити одговоран за чинидбе, 

пропусте и немарност ангажованих Подизвођача, његовог одговорног извођача, 

службеника или радника, исто као да су то чинидбе, пропусти или немарност 

Извођача, његових одговорних извођача, службеника или радника. Извођач је дужан 

да Наручиоцу достави копију свих подизвођачких уговора. 

 

7.2 У случају да је било који Подизвођач преузео било коју сталну обавезу према 

Извођачу по основу извођења рада,  по завршетку посла Извођач ће  пренети на 

Наручиоца, о свом трошку, сва права која произилазе из тако преузете обавезе. 

 

7.3 Извођач је дужан да у сваки подизвођачки уговор укључи обавезу Подизвођача да 

ће, у случају да Извођач буде расформиран или из неких других разлога прекине 

извођење Радова, или буде замењен новим извођачем, Подизвођач наставити са 

извођењем подизвођачког уговора по избору Наручиоца, с тим што ће имати право 

на све користи које буде остварио Подизвођач према подизвођачком уговору. 

Такође, Извођач је дужан да у сваки подизвођачки уговор укључи и одредбу да 

Подизвођачи неће имати никаква додатна потраживања од Наручиоца због повреде 

подизвођачког уговора од стране Извођача. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 8.  ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

8.1 Копију комплетне Понуде Наручилац доставља Извођачу одмах након потписивања 

Уговора.  

 

 

8.2 Извођач нема право да документацију из тачке 8.1 ових Општих услова даје трећем 

лицу, без претходног одобрења Наручиоца у писаној форми. 

 

8.3.  Наручилац ће искључиво у писаној форми издавати Извођачу налоге за поступање, а 

након утврђивања оправданости примедби које је примио од власника стана .  
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Члан 9.  ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ 

 

9.1 Наручилац је дужан да након потписивања Уговора упозна  Извођача са  локацијама 

на којима ће се изводити радови. Приступ конкретној непокретности за коју добије 

Радни налог  Извођач ће извршити у договору са власником непокретности и 

овлашћеним представником Наручиоца. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 10. ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ 

 

10.1. Извођач је дужан да  након добијања Радног налога за конкретну непокретност све 

потребне радове изведе по уговореном квалитету и у примереном року  након  

писаног налога  Наручиоца или након уписа у дневник. 

Извођач је дужан да, без посебних трошкова по Наручиоца, изврши све припремне, 

грађевинске, занатске, инсталатерске и друге радове, који се не наводе одвојено, али 

су неопходни за почетак радова.  

Укупан Рок за завршетак свих  Радова за које су издати Радни налози   је 01.09.2020.  

 

10.2. Извођач је дужан да Радове изведе у свему према Конкурсној документацији, 

односно техничкој спецификацији  за извођење радова, свим допунама и изменама 

исте, законима, техничким прописима, Стандардима и правилима струке. 

 

10.3.  Извођач је дужан да упозори Наручиоца о недостацима техничке  документације на 

основу које се изводе радови.  

 

          Извођач ће синхронизовати извођење радова по технолошком редоследу, тако да се    

          накнадно извођење радова, у случају нечињења по овом основу, неће обрачунавати  

          и плаћати. 

          

10.4. Извођач је дужан да Радове изводи стручно и квалитетно како би се обезбедили 

потписи власника непокретности без примедби на изведене Радове. 

 

  

10.5. Извођач је дужан да изводи и заврши Радове у свему у складу са Уговором, 

Конкурсном, Техничком и другом Уговорном документацијом. Извођач је дужан да 

обезбеди целокупну контролу над Подизвођачима, радну снагу, материјале , опрему 

за извођење и све остало, било да је привремене или сталне природе, неопходно за 

извођење и/или завршетак Радова, све док потреба за тим постоји или проистиче из 

Уговорне документације. 

 

10.6. Извођач је дужан да припреми и благовремено достави Наручиоцу цртеже, 

спецификације и другу документацију, у вези са извођењем Радова, тако да омогући 

Наручиоцу да прати како Радови напредују и потврди да се Радови изводе у складу 

са Уговорном документацијом.  
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10.7.  Извођач је дужан да у писаној форми и на време обавештава Надзор о започињању 

појединачних Радова по издатим Радним Налозима. 

 

Извођач је дужан да Надзору обезбеди могућност испитивања и мерења обима 

извршених Радова. 

 

Извођач је у обавези да за извршени рад и поправку  обезбеди потпис власника 

непокретности . 

 

Извођач је дужан да благовремено обавести Надзор када је неки Рад спреман за 

преглед и пријем, а Надзор ће поступити по пријему таквог обавештења најкасније у 

року од три (3) дана у циљу премеравања таквог Рада. 

 

10.8. Извођач је дужан да, без додатних трошкова по Наручиоца, фотографише изведене 

Радове, и на тај начин прикаже процес Радова, а све у складу са захтевима Надзора, 

и/или Наручиоца. Фотографије су власништво Наручиоца и Извођач је дужан да 

исте доставља у електронској форми уз привремене ситуације.  

 

Уколико Извођач пропусти да фотографише по налогу Надзора и/или Наручиоца, 

Наручилац ће сам ангажовати фотографа, а трошкове овог ангажовања сносиће 

Извођач и исти ће бити одузети од ситуације. 

 

10.9. Извођач је обавезан да уредно води и чува сву Уговорну и техничку документацију 

у складу са чланом 13. ових Општих услова. 

 

Извођач ће цртеже, спецификације и техничку документацију држати на 

градилишту и у свако доба ће бити доступни Наручиоцу, Надзору,законом 

овлашћеним лицима и/или свакој особи коју Наручилац овласти у писаној форми. 

 

10.10 . Сматраће се да је Извођач прихватио упутства Наручиоца уколико не уложи 

приговор у року од три (3) дана од пријема упутстава. 

 

10.11.  Извођач је дужан да решењем одреди одговорне извођаче Радова, који поседују 

одговарајућу лиценцу и обезбеди им примерак Уговора о грађењу и Уговорну 

документацију на основу које се изводе радови. 

 

Наручилац може да стави примедбу и да захтева од Извођача да одмах одстрани са 

посла одговорног извођача на градилишту и/или било које лице које је запослио 

Извођач, а које се, према мишљењу Наручиоца не понаша професионално, није 

компетентно или занемарује вршење својих дужности или чије је запослење према 

мишљењу Наручиоца непожељно. Такво лице не сме поново да буде запослено на 

Радовима без одобрења Наручиоца у писаној форми. За свако лице, које је на тај 

начин удаљено са Радова, треба што пре да буде дата одговарајућа замена, одобрена 

од стране Наручиоца. 

 

10.12. Поред других обавеза и одговорности, предвиђених Уговорном документацијом,   

         Извођач ће без посебне накнаде: 
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а) Набавити и транспортовати сву потребну опрему и материјал до локације  и 

обезбедити истовар и инсталирање све опреме и материјала. 

 

  б) Учествовати у раду Комисије за коначни обрачун Радова. 

 

в) Отклонити све штете које би евентуално Извођач нанео током извођења радова 

постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама и 

трећим лицима. 

         г) Уклони заостали материјал опрему и постројења коришћена при извођењу радова. 

 

Горе наведене обавезе и одговорности не ограничавају друге обавезе и 

одговорности Извођача које се захтевају Уговорном документацијом или законском 

регулативом. 

 

10.13 Извођач може, без посебних трошкова по Наручиоца, а уз претходну сагласност 

Наручиоца и власника стана  у писаној форми, изводити Радове ноћу, недељом 

и/или у дане празника уколико то није у супротности са одредбама из „ Закона о 

становању и одржавању зграда“ које се тичу кућног реда и „Одлука о кућном реду у 

стамбеним зградама“.  

 

10.14 Извођач ће о свом трошку направити сопствене аранжмане за ангажоване раднике 

(транспорт, исхрану, смештај). 

 

10.15 Извођач је дужан да у сваком тренутку предузме све потребне мере да спречи било 

које незаконито или насилничко понашање од стране или међу његовим радницима 

и предузме мере за очување мира и заштиту људи и њихове имовине у близини 

Радова, од таквог понашања. 

 

10.16 Извођач је одговоран и за поштовање свих обавеза дефинисаних претходним 

тачкама од стране Подизвођача. 

 

10.17 Извођач је у обавези да за одређене примедбе  изађе на лице места и интервенише 

по позиву Наручиоца у року од најкасније 24 сата од позива (у случају хаварије на 

ВиК инсталацијама  и инсталацијама грејања тај рок је 12 сати од позива). 

 

 

Члан 11. КОНТРОЛА РАДОВА 

 
11.1 Извођач ће о свом трошку обавити и обезбедити сву потребну контролу над 

извођењем Радова, укључујући и контролу над Подизвођачима, у току извођења 

Радова и после тога, све док то Наручилац буде сматрао потребним ради правилног 

извршења уговорних обавеза. 

 

11.2 Извођач је дужан да именује одговорно лице које ће руководити Радовима и о 

таквом именовању обавестити Наручиоца у писаној форми, најкасније до дана 

увођења Извођача у посао. Руководилац радова, који има одобрење Наручиоца у 

писаној форми, а које може да буде повучено од стране Наручиоца у било ком 

тренутку, биће стално присутан на Радовима и све своје време посветити 

организовању и контроли истих. 
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Ако Наручилац повуче одобрење за руководиоца радова, Извођач ће, пошто је 

примио обавештење о таквом повлачењу одобрења у писаној форми, у року од три 

(3) дана да одстрани то лице са Радова. После тога га неће поново запослити на 

Радовима у било ком својству, већ ће га заменити другим руководиоцем радова за 

којег добије одобрење од Наручиоца. Такав руководилац радова може добити, у име 

Извођача, упутства и инструкције од Наручиоца. 

 

 

Члан 12. ОСИГУРАЊЕ 

 
12.1 Пре почетка извођења Радова Извођач треба да изврши осигурање од сопствене 

одговорности, до пуне вредности, за било какво материјално или физичко 

оштећење, губитак или штету до које може да дође на свој имовини, укључујући 

имовину Наручиоца, грађевинској/монтажној опреми или повреду било ког лица, до 

чега може да дође приликом или због извођења Радова.  

   

 Такво осигурање треба да буде закључено код неког од привредних друштава 

регистрованих за послове осигурања и на износ и под условима које буде по 

предлогу Извођача одобрио Наручилац, с тим да се од Наручиоца одобрење не може 

без разлога ускратити. 

Кад год је то потребно, Извођач ће показати Наручиоцу полису или полисе 

осигурања и потврде за плаћање текућих премија. 

 

12.2 Извођач је обавезан да изврши осигурање свог целокупног особља, особља 

Подизвођача у току читавог периода извођења Радова, док су запослени на 

извођењу радова. Извођач ће обавестити привредно друштво регистровано за 

послове осигурања ако настану такве околности, о променама у природи, мери или 

програму за извршење Радова и обезбедити адекватност осигурања у било ком 

тренутку у складу са условима Уговорне документације. 

 

Извођач је дужан да у року од пет (5) дана од закључења Уговора достави 

Наручиоцу доказе о закљученим осигурањима. 

 

12.3 Ако Извођач пропусти да закључи и одржава поменута осигурања како је претходно 

наведено у тачкама 12.1 и 12.2, Наручилац може да закључи и одржава на снази 

такво осигурање и плати такву премију или премије како буде било потребно у ту 

сврху. Наручилац ће с времена на време да одбије износ, који је тако платио, од 

новца који је доспео или може да доспе за плаћање Извођачу или ће исти 

надокнадити као дуг Извођача.  

 

 

 

Члан 13. ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
13.1 Извођач је дужан да на градилишту води, изради и чува, без посебних трошкова по 

Наручиоца, и следећу документацију: 
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- грађевинску књигу  

- решење одговорних извођача радова са лиценцама, 

- решење надзорних органа са лиценцама, 

- атесте коришћених материјала и опреме, 

- записнике о испитивању уређаја и инсталације, 

- сагласности  надзора на узорке  уграђене опреме и материјала 

- елаборат о заштити на раду, 

- техничку документацију, 

- другу документацију у складу са важећим прописима 

- листе провере за позиције радова дефинисане Пројектним планом 

                 и документацију праћења тока грађења по ПМИ процерурама 

 
 

 

 

13.2 Грађевинска књига  води се за све радове  укључујући и додатне радове, у два 

примерка од којих је један (копија) за Наручиоца, а други (оригинал) за Извођача. 

У грађевинску књигу се уносе сви графички и нумерички подаци о стварно 

извршеним Радовима мерењем истих према следећој процедури: 

 

- Извођач ће обавестити Надзор о потреби да се изврши мерење. 

- Надзор и Извођач ће сачинити нацрте и извршити све потребне припреме за 

мерење, а нарочито Извођач који ће без додатних трошкова по Наручиоца 

обезбедити потребну радну снагу, инструменте и опрему како би се мерење 

извршило квалитетно. 

- Надзор ће одредити време и извршити мерења, а након пријема обавештења од 

Извођача о потреби да се мерење изврши. 

- Уколико Извођач пропусти да присуствује мерењу сагласно дану и времену 

мерења одређеном од стране Надзора, мерење ће обавити Надзор и оно ће се 

сматрати исправним и коначним. 

- Нацрти и мерење и обрачун Радова се врши по стварно изведеним количинама.  

 

Овлашћени представници Надзора и Извођача потписују сваку страну грађевинске 

књиге и сваки лист нацрта изведених радова укључујући и   додатне радове. 

 

 

13.3 Извођач ће, без додатне накнаде, обезбедити Наручиоцу најмање две (2) копије које 

могу да се умножавају (додатне копије треба да буду достављене на захтев) све 

Техничке документације која се израђује у току извођења Радова, Пројекат 

изведеног стања и слично и која мора бити комплетна и без грешака. 

 

13.4 Цртежи, спецификације и друга документација или материјал, достављени од стране 

Извођача или било ког Подизвођача, власништво су Наручиоца. 

 

13.5 При примопредаји изведених Радова Извођач је дужан да сву документацију 

ажурира, сачини списак исте и записнички преда Наручиоцу. 
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Члан 14. ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ  И СТВАРНО ИЗВЕДЕНИХ  РАДОВА И 

ДОВОЉНОСТ ПОНУЂЕНЕ   ЦЕНЕ  

 

14.1 Уговорена вредност радова је одређена као производ количина радова по 

позицијама и њихових  јединичних цена из понуде а стварна вредност  радова ће се 

утврдити као збир производа мерених и   оверених од стране надзорних органа и 

одговорног извођача радова количина  из  листова грађевинских књига помножених  

јединичним ценама по позицијама из предмера и предрачуна радова наведених у 

понуди. 

Потписом овог уговора Извођач потврђује да је сагледао све  потребне релевантне 

елементе  за извођење радова по овом уговору , као и свих других елемената који се 

не наводе посебно, а имају утицаја на утврђивање вредности радова уговорених 

овим уговором.  

 

14.2 Све цене и вредност радова су дате у динарима. Све цене су дате са паритетом  

1 EВРO = 118,0497 динара 

 

Извођач прихвата да уколико то буде потребно, поред предметних радова изведе и 

све Додатне радове, у складу са поступком прецизираним  у тачки 2.8 у делу 2 

Конкурсне документације.  

 

14.3 Сматраће се да је Извођач прегледао и проверио локације, њихову околину и 

ограничења и прикупио све расположиве информације у вези с тим, да је проценио 

обим и природу радова и материјала потребног за завршетак истих, прилазе до 

локације, смештај који ће му можда бити потребан, постојеће изворе за снабдевање 

електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су од утицаја за 

извођење радова, да су се упознали у свему што се тиче плаћања такса, пореза и 

осталих накнада које су прописане законом и другим прописима органа власти и 

управе, да је извршио увид у податке из катастра подземних инсталација – синхрон 

плана, као и преглед комплетне Уговорне документације, тако да Извођач потврђује 

да је у потпуности упознат са напред наведеним и да Радове може извести стручно и 

квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени. 

         Сматраће се да је Извођач добио све информације које су сваком искусном Извођачу 

потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које 

могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак Радова. 

 

14.4 Понуђена цена у себи садржи: вредност материјала, радне снаге, 

енергије,механизације, средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување 

и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске 

механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и 

празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, 

накнаде, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 

средине, и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током 

извођења Радова и који су потребни за извођење и завршетак Радова на потпуно 

задовољство Наручиоца. 

Члан 15. ВАНРЕДНИ РАДОВИ И УСЛОВИ  

 

15.1 Уколико, у току извођења Радова, Извођач наиђе на такве услове или вештачке 
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препреке, које по његовом мишљењу, не би могао да предвиди искусан извођач, 

Извођач ће одмах о томе, у писаној форми, обавестити Наручиоца. Ако, по 

мишљењу Наручиоца, такве услове или вештачке препреке не би могао да предвиди 

искусан Извођач, онда ће Наручилац платити додатне трошкове којима ће Извођач 

бити изложен услед извођења радова на елиминисању таквих услова или вештачких 

препрека, укључујући одговарајуће и разумне трошкове за: 

 

а) придржавање било које инструкције коју је, у вези са овим, Наручилац могао 

дати Извођачу и 

 

б) било какве одговарајуће и разумне мере које Извођач може предузети у одсуству 

инструкција од стране Наручиоца, а које Наручилац накнадно одобри. 

 

С обзиром да су ови радови карактерисани као Непредвиђени, биће обрачунати по 

одредбама и у износу дефинисаном за обрачун и плаћање Додатних радова у овом 

делу Општих услова .  

 

15.2 Климатски услови, који отежавају или онемогућују нормално извођење Радова, не 

могу бити основ за било каква додатна плаћања Извођачу.  

 

Извођач има право на продужење рока извођења Радова у случају настанка таквих 

климатских услова који онемогућују нормално извођење Радова. Захтев за 

продужетак рока Извођач је дужан да достави Наручиоцу у писаној форми у року од 

три (3) дана након настанка таквих услова. Уколико Наручилац сматра да је такав 

захтев оправдан, он ће о томе обавестити Извођача у писаној форми у року од три 

(3) дана од пријема захтева и одобрити му продужетак рока извођења Радова за онај 

период за који су такви климатски услови трајали.  

 

 

Члан 16. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГРАДИЛИШТА И БРИГА О РАДОВИМА 

 

16.1 Извођач има право да забрани приступ локацији свим лицима која нису запослена 

на извођењу или у сврху Радова, осим представницима Наручиоца или лицима која 

Наручилац овласти и надлежним представницима органа власти.  

 

16.2 Извођач је у потпуности одговоран за адекватност, стабилност и сигурност свих 

радова, како на сопственом градилишту, тако и у непосредном микролокацијском 

окружењу, примењеним технолошким поступцима рада и са материјалом најбољих 

карактеристика у оквиру уговорене класе квалитета. 

 

16.3 Извођач ће се у току радова обавезно придржавати важећих прописа и хигијенско-

техничких и противпожарних мера заштите, мера заштите на раду и мера заштите 

животне средине и сходно томе обезбедити, током извођења радова, мере личне и 

опште заштите, а према елаборату о заштити на раду. 

 

16.4 Извођач ће, у вези са извођењем и одржавањем Радова, обезбедити и запослити на 

Градилишту: 

 

а) само оно техничко особље које је стручно и искусно у својим позивима и оне 
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подизвођаче и руководиоце који су у стању да обезбеде одговарајућу контролу 

над пословима које је потребно контролисати и 

 

б) оне квалификоване, полуквалификоване и неквалификоване раднике који су 

потребни да би се Радови правилно и на време обавили и одржавали. 

 

 

Члан 17. ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА 

 

17.1 Заштита суседних објеката, заједничких делова објеката  и стамбених јединица  је 

обавеза Извођача. Извођач ће обезбедити Наручиоца од свих губитака и 

потраживања због повреда или штета нанетих било ком лицу или имовини, које 

могу да се појаве извођењем и одржавањем Радова и надокнадиће му штету за све 

рекламације, потраживања, трошкове и издатке настале по том основу, осим ако 

такве околности нису настале као последица Више силе или ризика изазваног 

Техничком документацијом или методом рада коју је наметнуо Наручилац и/или 

Надзор. 

Члан 18. ОМЕТАЊЕ САОБРАЋАЈА 

 

18.1 Све активности које су потребне за извођење Радова биће изведене на начин да 

непотребно не ометају јавни живот, или употребу јавних саобраћајница, путева и 

стаза, као и да не угрожавају имовину Наручиоца или било ког другог лица. 

 

Извођач ће надокнадити штету Наручиоцу за све захтеве, потраживања, одштете и 

трошкове који настану због не уважавања ових околности. 

 

18.2 Извођач је дужан да свом трошку обезбедии све што је потребно за транспорт 

механизације и материјала који је потребан за Радове.  

 

 

Члан 19. ГРАЂЕВИНСКИ ШУТ          

 

 

19.1 У току одвијања Радова, Извођач ће редовно одржавати уредно Градилиште, без 

непотребних препрека, чувати или одлагати било који  вишак материјала и 

одстранити са Градилишта остатке од рушења и  отпатке. 

 

Члан 20. ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА И ПРИВРЕМЕНИ РАДОВИ 

 

20.1 Извођач је дужан да по потреби а по  писаном налогу Наручиоца  изради пројекат 

организације Градилишта, са организацијом извођења Радова, са мерама 

безбедности и здравља на раду. 
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20.2 Извођач ће допремити, монтирати, одржавати, демонтирати и транспортовати         

сву  опрему и материјал потребан за извођење  Радова, а који се не уграђују у 

Радове, без посебног трошка по Наручиоца. 

 

20.3 Трошкови свих привремених радова укључени су у Уговорени износ и неће 

представљати додатни трошак по Наручиоца. 

 

Члан 21. ДОДАТНА ИСПИТИВАЊА 

 

21.1 Надзор и/или Наручилац имају право да током извођења Радова захтевају од 

Извођача додатна испитивања материјала, инсталација и опреме. На такав захтев 

Надзора и/или Наручиоца у писаној форми, Извођач ће набавити потребну опрему и 

потребну радну снагу или ангажовати неко стручно предузеће за извршење таквог 

захтева.  

 

Трошкови таквих испитивања падају на терет Наручиоца, уколико такво 

испитивање није предвиђено Уговорном документацијом и/или прописима, 

Стандардима и Законском регулативом. У том случају, трошкови проистекли из тог 

испитивања ће се обрачунавати и плаћати као Непредвиђени радови. 

 

ПОЧЕТАК РАДОВА И КАШЊЕЊА 

Члан 22. НАЛОГ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ РАДОВА 

 

22.1 Извођач ће почети Радове на Градилишту најкасније у року од пет (5) радних дана 

од пријема Радног налога Наручиоца у писаној форми да почне са истим.  

 

Извођач ће по налогу Наручиоца почети Радове уз дужну експедитивност и без 

одлагања. 

Извођач ће отпочети са радом  искључиво након пријема писаног Радног налога од 

стране Наручиоца за сваку појединачну примедбу . 

 

Члан 23. ПЕРИОД ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
23.1 Период за извођење радова биће дефинисан Уговором и почиње да тече даном 

увођења Извођача у посао. 

  

        Радови ће се одвијати према динамици пристизања примедби од стране власника 

непокретности ,  након што се претходно, од стране Надзора ,  утврди неопходност  

извршења истих и Извођач од стране Наручиоца добије писани Радни налог. 

  

Под даном увођења Извођача у посао подразумева се испуњење следећих услова 

које обезбеђује Наручилац: 

   

- Писани налог Наручиоца за отпочињање радова 

- именовање Надзора за Извођење радова.  
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Члан 24. ПРОДУЖЕТАК РОКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

24.1 Извођач има право на продужетак рока извођења Радова у случају да касни са 

испуњењем Уговора из неког од следећих разлога: 
 

 

- Кашњење у издавању налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца у 

роковима дефинисаним овим Општим условима  који утичу на испуњење 

уговореног рока завршетка, а који нису последица пропуста Извођача 
 

- Неиспуњење неке од обавеза Наручиоца на начин дефинисан Конкурсном 

документацијом 
 

- Било која обустава Радова која није последица пропуста Извођача 
 

- Виша сила, како је то дефинисано Чланом 48. ових Општих услова 

24.2 Извођач ће одмах, у писаној форми, обавестити Наручиоца о настанку околности из 

тачке 24.1 овог члана Општих услова, због којих Радови могу да касне или да буду 

прекинути. Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима тог 

кашњења или прекида. 

 

24.3 Ако Извођач буде у закашњењу и/или претрпи трошкове услед било ког разлога  

        наведеног у тачки 24.1 овог члана Општих услова, он ће упутити захтев Наручиоцу у  

        писаној форми, за продужетак рока извођења Радова и/или надокнаду насталих  

        трошкова. Извођач је обавезан да овакав захтев упути Наручиоцу у року од три (3)  

        дана након што се уверио да ће извођење Радова заиста да касни. Наручилац ће такво  

        кашњење узети у обзир приликом евентуалног продужења рока за завршетак Радова  

        и/или надокнаде насталих трошкова и о томе обавестити Извођача у писаној форми у  

       року од три(3) дана од дана пријема захтева Извођача. 

 

Члан 25. КАШЊЕЊА У ИЗВОЂЕЊУ 

 

25.1 Уколико постоји оправдана сумња да Радови неће бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да наложи Извођачу да предузме све потребне мере којима се 

обезбеђује испуњавање уговореног рока. 

 

По основу напред изнетог Извођач нема право ни на каква додатна потраживања. 

 

25.2 Уколико Извођач не изврши своју обавезу у уговореном року, или је уопште не 

изврши, осим за неки од случаја из тачке 24.1 ових Општих услова, Наручилац има 

право да наплати на име уговорне казне пет промила (5‰) од укупне вредности 

изведених радова по коначном обрачуну за сваки дан прекорачења рока, с тим што 

износ тако одређене уговорне казне не може да пређе 10 процената (10%) од укупне 

вредности изведених радова по коначном обрачуну. 

 

Износ уговорне казне из претходног става утврдиће уговорне стране Коначним 

обрачуном. 

 

25.3 Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неуредног или неблаговременог 

испуњавања уговорених обавеза Извођача већа од уговорне казне, Наручилац ће 

захтевати, поред уговорне казне, накнаду штете која прелази уговорну казну и има 
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право да, након обавештавања Извођача у писаној форми о стварно насталој штети, 

уради следеће: 

 

- Да наплати из средстава депозита за добро и квалитетно извођење радова 

- Да раскине Уговор 

- Да закључи нови уговор са трећим лицем на трошак Извођача 

Члан 26. ДОДАТНИ РАДОВИ 

   
26.1 Извођач се обавезује да поред радова из Предмера и предрачуна Радова, независно 

од стварно изведене количине, изведе и све евентуалне Додатне радове - 

Непредвиђене радове неопходне за функционалност објекта. 

 

Извођач се обавезује да изведе и Додатни рад - Накнадни рад било које врсте по 

налогу Наручиоца издатом у писаној форми. 

 

26.2 Било који Додатни рад неће ни на који начин утицати на Уговор или га обеснажити.  

Извођач не може да изврши Додатни рад без претходне сагласности Наручиоца у 

писаној форми.  

За сваки Додатни рад Извођач је дужан да достави предлог Наручиоцу, а у складу са 

Делом 2.8 ових Услова за уговарање. 

Ако Извођач процени да извођење Додатних радова битно утиче на испуњење 

његових уговорних обавеза, дужан је да о томе обавести Наручиоца у предлогу из 

претходног става. 

 

26.3  Обрачун Додатних радова вршиће се на основу Дела 2.8 ових Услова за уговарање -         

        Образац обрачуна Додатних радова. 

 

Члан 27. ПРЕКИД РАДОВА 

 

27.1 Извођач ће, на захтев Наручиоца дато у писаној форми, прекинути даље извођење 

Радова или дела Радова за онај период или периоде и на начин како Наручилац буде 

сматрао потребним из њему познатих разлога. Због таквог прекида Извођач ће 

сагласно налогу Наручиоца извршити заштиту и обезбеђење Радова и евентуално 

чување изведених радова, све док је то према мишљењу Наручиоца потребно. 

 

Додатне трошкове које Извођач буде имао у спровођењу инструкција Наручиоца 

према овој одредби, сносиће и платити Наручилац, осим уколико је таква обустава: 

 

а) другачије регулисана у Уговору, 

б) потребна због неког пропуста Извођача, 

ц) потребна за правилно извођење Радова или за безбедност Радова или неког дела 

Радова, а та потреба није настала услед неког чина или пропуста од стране 

Наручиоца или услед дејства Више силе дефинисане Чланом 56. ових Општих 

услова. 

 

Извођач неће имати право да надокнади било које такве додатне трошкове уколико, 

у року од седам (7) дана од налога Наручиоца, не буде дао у писаној форми 
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обавештење Наручиоцу о својој намери да тражи наплату тако насталих трошкова. 

Наручилац ће одредити такву накнаду, која ће, према његовом мишљењу бити 

правилна и разумна. 

 

27.2 Ако извођење Радова или неког њиховог дела буде задржано према налогу 

Наручиоца датом у писаној форми и ако Наручилац не дозволи да се Рад поново 

настави у року од тридесет (30) дана од датума обуставе, Извођач може, осим ако је 

обустава настала према ставкама а), б) или ц) из члана 27 тачка 27.1 ових Општих 

услова, да пошаље саопштење Наручиоцу у писаној форми и да тражи одобрење да 

настави са Радовима или са оним делом Радова који је обустављен. 

 

Ако тражено одобрење не добије у року од седам (7) дана од дана приспећа захтева 

Наручиоцу, Извођач може, али није обавезан, да саопшти у писаној форми да 

обуставу сматра одустајањем од дела Радова, када се она односи само на део Радова 

или одустајањем Наручиоца од Уговора, када се односи на све Радове. 

 

 

 

МАТЕРИЈАЛИ И ИЗРАДА 

Члан 28. КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА 

 

28.1 Сви материјали, опрема и израда треба да буду првокласни,  у складу са 

Стандардима, како је то назначено у Уговорној документацији, односно 

инструкцијама Надзора и биће, с времена на време подвргавани таквим 

испитивањима која може да наложи Надзор, на месту израде или производње, или 

на Градилишту, или на неком другом месту, или местима која буду наведена у 

Уговорној документацији, или на свим или неким од таквих места.  Трошкове 

таквих испитивања сноси Извођач. 

           

28.2 Извођач је обавезан да, о свом трошку, пре почетка било ког дела Радова, обезбеди 

и преда Надзору све атесте и потврде за материјал и опрему које користи за радове.  

 

28.3 Извођач ће без посебне накнаде, пет (5) дана пре почетка коришћења материјала и  

        опреме доставити Надзору узорке материјала. Достављени узорци морају у  

        потпуности да обезбеде техничку исправност.  

28.4 Надзор се обавезује да у року од 3 дана од достављања узорака са пратећом 

документацијом , прихвати или одбаци понуђене узорке и свој став искаже у писаној 

форми или уписом у грађевински дневник. 

28.5 Процедуре из тачки 28.2, 28.3 и 28.4 понавља се до добијања писане сагласности 

Надзора на достављене узорке и не може по било ком основу утицати на уговорени  

рок извођења радова . 

 

28.6 Иако Надзор изврши прелиминарно прихватање неког материјала или дела који се 

користи за Радове, они га могу одбити и тражити замену, уколико каснија 

испитивања покажу недостатке. Трошкови који из тога проистекну падају на терет 

Извођача.  
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Члан 29. ИНСПЕКЦИЈА И ТЕСТИРАЊЕ 

 

29.1 Извођач ће обезбедити такву помоћ, инструменте, радну снагу и материјале који су 

нормално потребни за испитивање, мерење и тестирање било ког рада и квалитета, 

тежине или количине неког материјала и/или опреме. 

 

29.2 Извођач ће обезбедити важеће стручне налазе за сво оруђе за рад које подлеже 

периодичном прегледу.  

 

29.3 Наручилац и Надзор ће имати у сваком тренутку, без додатних трошкова по 

Наручиоца, приступ Радовима и свим местима где се рад припрема или се добијају 

материјали за Радове, а Извођач ће обезбедити све што је потребно и пружити сваку 

помоћ за такав приступ, односно за добијање права за такав приступ. 

 

Уколико резултати мерења, испитивања и тестирања у потпуности не задовољавају 

квалитет и/или параметре у складу са Уговорном документацијом, важећим 

Стандардима и правилима струке, неће се извршити прихватање Радова. 

 

Мерења, тестирања вршиће Извођач или специјализована установа ангажована од 

стране Извођача. Извођач је дужан да достави резултате Надзору у четири (4) 

примерка, који се могу репродуковати, у року од три (3) дана од завршеног мерења 

и тестирања. 

 

Уколико се Наручилац, Надзор и/или Извођач не сагласе са резултатима мерења и 

тестирања, иста ће бити поновљена, а трошак ће сносити она страна чија су се 

тврђења показала нетачним. 

 

Члан 30. ОДБИЈАЊЕ 

 

30.1 Наручилац ће, у току трајања Радова, имати овлашћење да, сагласно члановима 28. 

и 29. ових Општих услова, у писаној форми нареди следеће: 
 

- прекид и поновно правилно извођење, без обзира на претходно испитивање или 

плаћање, било којег рада који, према мишљењу Надзора, није у складу са 

Уговорном документацијом с обзиром на материјал и/или израду. 
 

У случају да дође до пропуста од стране Извођача да изврши такав налог, 

Наручилац ће бити овлашћен да запосли и плати друга лица која ће налог извршити. 

Све трошкове који су последица тог налога, Наручилац ће надокнадити од Извођача 

тако што ће такве трошкове одбити из било које суме која се дугује или може да се 

дугује Извођачу или из једне од гаранција из Члана 40. ових Општих услова. 

 
У случају да Извођач три (3) пута не изврши налог Наручиоца у складу са 

претходним ставом, Наручилац има право да раскине Уговор сагласно одредбама 

Члана 47. ових Општих услова. 

 

 

 



 Грађевинска дирекција Србије  

Део 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ – ВЈН 02/18  

                    Страна 19 од 41 

 

Члан 31. ВЛАСНИШТВО НАД ОПРЕМОМ И МАТЕРИЈАЛОМ 

 

31.1 За сву опрему, привремене радове, механизацију и материјале које прибави Извођач, 

када дођу на Градилиште, сматра се да служе искључиво за и у сврху Радова и 

Извођач не сме да их уклони са Градилишта без претходног одобрења Наручиоца 

или Надзора. Ово ограничење не односи се на возила. 

 

 

ПЛАЋАЊЕ 

Члан 32. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

32.1 Сва плаћања ће се вршити у динарима, привременим и окончаном ситуацијом,  
          уколико није другачије одређено Уговором. Пре испостављања привремених  
          ситуација и окончане ситуације Извођач испоставља привремене предситуације и  
          предокончану ситуацију, оверене од стране Извођача  

 

 

       Привремене месечне ситуације, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака,   

Извођач доставља са потврдом о ослобођењу од плаћања ПДВ из става 37.1 надзору 

на преглед и оверу. Привремена ситуација обавезно мора   да садржи доказ 

извршених радова. 

Доказница за изведене радове уговорене по одредбама из члана 15 Општих услова 

су од стране надзорног органа и одговорног извођача радова  оверени листови 

грађевинске књиге са количинама по позицијама из предмера радова из дела 3 

Конкурсне документације. 

 У случају да се уговоре додатни радови у прилогу ситуацији се достављају  и 

копије листова грађевинске књиге оверених од стране Извођача и Надзора, за 

позиције и количине радова које обухвата привремена ситуација, а односе се на 

додатне радове, који се  обрачунавају сагласно одредбама члана 15.Општих услова .  

У року од пет (5) дана од дана пријема привремене месечне ситуације Надзор ће 

извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу исте 

и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу и плаћање. Наручилац ће 

у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са 

Извођачем и оверу привремене месечне ситуације и  три (3) оверена примерка 

вратити Извођачу путем Надзора, а један (1) оверен примерак дати Надзору. 

Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама Наручилац ће извршити 

у року од двадесет (20) дана од дана овере истих од стране Надзора. 

 

         Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну са потврдом о  

         ослобођењу од плаћања ПДВ из става 37.1, у шест (6) оригиналних и истоветних  

         примерака, Извођач доставља Надзору на преглед и оверу. Окончана ситуација  

         обавезно мора да садржи у прилогу оверене листове грађевинске књиге од стране   

       Извођача и Надзора о стварним количинама изведених радова и  копије листова  

        грађевинске књиге оверених од стране Извођача и Надзора за додатне радове ако их  

        је било. У року од пет (5) дана од дана пријема окончане ситуације Надзор ће  

        извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и оверу исте  

        и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року од  

        пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и  
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       оверу окончане ситуације и три (3) оверена примерка вратити Извођачу путем  

       Надзора, а један (1) оверен примерак дати Надзору. Уговорна страна која по  

       окончаној ситуацији треба да изврши плаћање другој Уговорној страни, своју  

       обавезу извршиће у року од двадесетпет (25) дана од дана када је Надзор извршио  

       оверу истих. 

 

 

Члан 33. ГАРАНЦИЈЕ 

 

 

33.1 Трошкове издавања банкарских гаранција сноси понуђач. Све Банкарске гаранције 

предвиђене у конкурсној документацији морају имати следеће карактеристике: 

 поднета Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. 

 поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац 

или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац је дужан да провери бонитет 

те банке код Народне банке Србије.  

33.2 Банкарске гаранције/Средства обезбеђења које/а су обавезни део ове Конкурсне 

документације су: 

       Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђач доставља у висини од 5% 

понуђене цене без ПДВ. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање 90 дана од 
отварања понуда или до успостављања банкарске гаранције за добро и квалитетно 
извршење посла (за изабраног Понуђача). 

 

            Банкарска гаранција за гарантни период (важи само  за део Б2/ поправка   

            Крова на објекту А12 у Новом Саду ) 

Гарантни период за изведене радове је утврђен позитивним прописом за поједине 

врсте радова и објеката. 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу (као средство обезбеђења за гарантни 

период) достави Банкарску гаранцију за гарантни период у износу од 5% 

вредности извршеног посла по Кончаном обрачуну, у року од пет (5) дана од дана 

од дана потписивања Записника о коначном обрачуну. Важност ове гаранције 

почиње даном издавања Потврде о завршетку радова и траје 2 године од издавања 

Потврде о завршетку радова. 

Гарантни период почиње да важи од дана издавања Потврде о Завршетку радова.   

 

33.3 Извођач као гаранцију за добро и квалитетно извођење радова прихвата да   

       Наручилац задржава депозит од десет процената (10%) од вредности радова  сваке  

       привремене ситуације, тако да укупан депозит износи десет процената (10%) од  
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         укупно уговореног износа који треба да се плати Извођачу након издавања  

         завршетка свих радова  а кроз Окончану ситуацију. 

 

Вредност за неизведене и/или лоше изведене Радове, чије недостатке Извођач није 

отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће отклонити 

ангажовањем другог извођача и наплатити из средстава депозита.  

 

Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно извођење радова 

не подлежу валоризацији и обрачуну камата, те ће бити исплаћена Извођачу у 

номиналном износу.  

 

 

Члан 34. РЕВИЗИЈА ЦЕНА, РАЗЛИКА У ЦЕНИ 

 

34.1 Уговорена цена обухвата вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле и 

средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, 

обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне снаге, 

гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове 

потребне за извођење сталних радова, као и све трошкове мобилизације и 

демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и 

здравља на раду и мере заштите животне средине, градилишних прикључака, 

припремних радова, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења 

радова и који су потребни за извођење и завршетак Радова на потпуно задовољство 

Наручиоца до издавања Потврде о Завршетку Радова.  

 

34.2 Када измена неког Закона, након потписивања Уговора, утиче на цене радне снаге, 

механизације и материјала коришћених код утврђивања уговорене цена, онда такве 

цене могу да се прилагоде навише или наниже како би уважиле такве промене, а у 

свему према важећој законској регулативи. 

 

34.3 За обрачун и плаћање разлике у цени важи методологија дата у делу 2.7 ових Услова 

за уговарање. 

 
 При испостављању авансне ситуације, динарска вредност  уговорених авансних 

средстава не подлеже обрачуну разлике у цени.  

Члан 35. МЕРЕЊЕ 

 

35.1 Износи за плаћање се рачунају на основу уговорене цене на начин утврђен чланом 

32. тачка 32.1ових услова. 

 

35.2 Стварно изведене количине за Додатне  Радове биће одређене мерењем. Мерења ће 

вршити Извођач уз сталну контролу Надзора, на начин дефинисан тачком 13.3 ових 

Општих услова, што ће бити документовано обострано овереном грађевинском 

књигом. 
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Члан 36. ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

36.1 Периодична плаћања вршиће се на основу испостављених привремених ситуација 

Извођача. Наручилац је дужан да изврши преглед и оверу привремене ситуације и 

да Извођачу врати три (3) оверена примерка ситуације у року дефинисаном Чланом 

32, тачка 32.1 ових Општих услова. Наручилац ће извршити плаћање оверене 

привремене ситуације у складу са Чланом 32., тачка 32.1 ових Општих услова и 

Уговором. Плаћање по привременим ситуацијама неће представљати квалитативни 

и квантитативни пријем било којих радова извршених у складу са Уговором. 

 

Привремене ситуације ће Извођач испостављати Наручиоцу путем Надзора, на 

основу уговорених јединичних цена и за количине радова према овереној 

грађевинској књизи. 

 

Привременим ситуацијама биће зарачунати и сви Додатни радови, дефинисани 

Чланом 13 и 26.ових Општих услова,  као и евентуална разлика у цени и додатна 

плаћања сагласно Члану 40. ових Општих услова. 

 

У привременим ситуацијама посебно исказати све износе за које треба умањити 

вредност извршених радова, по било ком другом основу сагласно Уговорној 

документацији. 

 

36.2 Сви Радови, материјали и опрема, обухваћени захтевом за плаћање, било да су 

уграђени у Радове или не, власништво су Наручиоца. 

 

36.3 Уколико Извођач пропусти да Наручиоца обавести у писаној форми да је имао 

оправдане разлоге да повуче или одбије плаћања Подизвођачу, Наручилац ће бити 

овлашћен да таквом Подизвођачу директно плати свако доспело плаћање путем 

цесије или асигнације, како је предвиђено у подизвођачком уговору и да одузме 

овакве износе од било које суме која доспева или ће доспети за плаћање Извођачу. 

 

36.4 Наручилац може да изабере да ли да задржи уплату или умањи плаћање тражено у 

захтеву за плаћање из следећих разлога: 

 

а) незадовољавајућег квалитета извођења Радова од стране Извођача; 

б) недостатака који се не могу поправити; 

в) пропуста Извођача да изврши правилно плаћање Подизвођачима за рад, 

материјале или опрему; 

г) разумне сумње да Радови неће бити завршени за неисплаћену разлику Уговорног 

износа; 

ђ) оправданог наговештаја да Радови неће бити завршени у складу са уговореним 

роком. 

 

Када се горњи разлози одстране, плаћање ће бити извршено за номиналне износе 

који су, из ових разлога, задржани, без права Извођача на увећање тог износа по 

било ком основу. 
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Члан 37. КОНАЧНИ ОБРАЧУН 

 

37.1 Коначни обрачун изведених Радова мора се завршити најкасније у року од тридесет 

(30) дана од потписивања записника о примопредаји радова. 

 

Коначни обрачун ради Комисија која је извршила Примопредају Радова, уколико се 

не донесе другачија одлука, односно ако се не врши обједињена примопредаја и 

коначни обрачун. 

 

Коначни обрачун се ради на основу Записника о Примопредаји Радова и свих 

других уговорних докумената који су од важности за израду истог. 

 

37.2 Коначни обрачун садржи нарочито: 

 

  1. Вредност изведених Радова према Уговорној документацији. 

 

2. Посебно исказан неспорни, а посебно спорни износ уговорених радова, износ 

Додатних радова, износ разлике у цени, износ уговорне казне, штета, одбитака 

због недовољног квалитета, итд. 

 

  3. Износ до тада плаћених ситуација. 

 

4. Коначни износ који Извођач треба да прими или врати по неспорном делу 

обрачуна. 

 

5. Спорни износ: Вредност, на шта се односи, као и разлоге због којих је споран. 

 

6. Податак да ли су радови завршени  у уговореном року, а ако нису, колико је 

прекорачење. 

 

7. Питања о којима није постигнута сагласност уговорних страна. 

 

  8. Датум завршетка коначног обрачуна. 

           

          9. Евентуално задржан депозит , до отклањања у процедури примопредаје    

              констатованих недостатака 

 

37.3 За евентуалне неотклоњене недостатке по Записнику о Примопредаји Радова, 

Извођачу ће се, при Коначном обрачуну, трајно одбити њихова вредност у износу 

који сигурно обезбеђује њихово отклањање преко другог извршиоца у моменту 

израде Коначног обрачуна Радова. 

 

37.4 По  Завршетку примопредаје Радова и извршеног Коначног обрачуна, Извођач ће 

испоставити окончану ситуацију. Наручилац је дужан да изврши преглед, оверу и 

плаћање окончане ситуације на начин дефинисан Чланом 38., тачка 38.2 ових 

Општих услова. Извршењем коначног плаћања Наручилац неће одустати од било 

ког захтева, а нарочито оних који проистичу из пропуста да се Радови ускладе са 

захтевима из Уговорне документације. 

 

37.5 Уговорна страна, која по Коначном обрачуну треба другој уговорној страни да 
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исплати одређени износ, дужна је да ову своју обавезу изврши у року од двадесет 

пет (25) дана од потписа Коначног обрачуна и пријема и овере Окончане ситуације. 

 

Прихватање Коначног обрачуна значиће да Извођач одустаје од свих захтева, па и 

оних који су већ раније поднети у писаној форми, а остали су нерегулисани. 

 

Члан 38. КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ 

 

 

 

38.1 Наручилац ће плаћање извршених радова ускладити са финансијским планом 

извођења радова, с тим да евентуална кашњења у исплати привремених ситуација, 

оверених од стране Надзора и Наручиоца не дођу у доцњу више од тридесет (30) 

дана рачунајући од датума истека законског рока за плаћање истих, а Извођач нема 

право потраживања додатних средстава на име камата за евентуална кашњења у 

исплaти за наведени период од тридесет (30) дана, већ само по основу обрачуна 

разлике у цени обрачунатој саглсно Методологији која је део 2.7 ових Услова за 

уговарање. 

 

Свако кашњење у плаћању које траје дуже од два (2) месеца даје право Извођачу да 

обустави извођење Радова или да обавести Наручиоца у писаној форми да има 

намеру да раскине Уговор након истека тридесет (30) дана од дана доставе 

обавештења. 

 

 

Члан 39. ПЛАЋАЊЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

 

39.1 Плаћање трећим лицима може се вршити  након сачињавања уговора о асигнацији 

према Члану 6. ових Општих услова. Обавештавање корисника о асигнацији обавеза 

је Извођача. 

Члан 40. ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНИМ ПЛАЋАЊИМА 

 

40.1 У случају да током Извођења Радова наступе такве околности на основу којих 

Извођач сматра да има право на додатна плаћања он мора: 

   

- Да Наручиоцу најави своју намеру да затражи додатна плаћања у року од 

петнаест (15) дана након свог сазнања за те околности са наведеним разлозима за 

такво потраживање у писаној форми. 

- Да након најаве, у најкраћем року, а најкасније пет (5) дана од најаве, у писаној 

форми, достави захтев за потраживање са образложењем истог, толико детаљним 

да омогући Наручиоцу разматрање истог. 

 

По пријему захтева са образложењем, Наручилац ће у року од десет (10) дана, 

обавестити Извођача у писаној форми, о својој одлуци да прихвати или одбаци 

захтев Извођача за додатним плаћањима. 
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ПРИХВАТАЊЕ РАДОВА И ОДРЖАВАЊЕ 

Члан 41. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

41.1 Када Извођач утврди да су Радови завршени, треба да обавести Наручиоца, уз 

сагласност Надзора, у писаној форми.  

 

У року од три (3) дана од обавештења Извођача о завршетку радова, Наручилац ће 

обавестити Извођача о датуму прегледа Радова од стране Наручиоца и/или Надзора. 

Извођач ће дозволити Наручиоцу и/или Надзору да прегледа Радове, у присуству 

Извођача, да би заједнички проверили учинак Извођача и утврдили позиције које 

треба завршити или поправити. Пропуст Наручиоца и/или Надзора да укључе било 

који рад у своје примедбе неће ослободити одговорности Извођача да рад заврши у 

складу са Уговорним документима. 

 

Одсуство Извођача приликом прегледа Наручиоца и/или Надзора није препрека да 

преглед буде извршен. 
 

Члан 42. ТЕСТОВИ ПО ЗАВРШЕТКУ РАДОВА 

 

42.1 Трошкове прегледа и евентуалних тестирања, која могу да траже Наручилац и/или 

Надзор сноси Извођач. 

 

42.2 Након прегледа Наручилац ће обавестити Извођача о свим недостацима, утврђеним 

од стране Наручиоца и/или Надзора.  

 

42.3 Извођач мора да отклони све недостатке наведене у обавештењу Наручиоца из 

Члана 42. тачка  42.2 ових Општих услова у року од петнаест (15) дана од дана 

пријема обавештења, а Наручилац ће потврдити да су недостаци отклоњени. 

Наручилац ће искористити депозит за  добро и квалитетно извођење радова да 

отклони било које недостатке који остану по истеку рока од петнаест (15) дана. Поред 

тога, Извођач ће бити одговоран за све трошкове који буду настали при отклањању 

таквих недостатака, а који буду прелазили износ Банкарске гаранције. Ништа из овог 

става не сме да се тумачи као ограничење права Наручиоца и могућности да захтева 

од Извођача да исправи неправилно изведени рад. 

 

 

Члан 43. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА 

 

 

43.1 Наручилац и Извођач су дужни да одмах по прегледу радова  приступе међусобној 

Примопредаји Радова. Радове примају овлашћени представници обе уговорне 

стране – Комисија формирана решењем Наручиоца и Извођача и  о томе састављају 

и потписују Записник. 
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  У примопредаји објекта учествују обавезно Надзор и руководилац радова Извођача. 

 

  Трошкове примопредаје сносе Наручилац и Извођач, свако за своје представнике. 

 

43.2 Записником о Примопредаји се констатује нарочито: 

 

а) да ли радови изведени у складу са техничком документацијом, 
 

б) да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, односно да ли 

има и који су радови које Извођач треба о свом трошку да доведе до уговореног 

квалитета и у ком року (тај рок не може бити дужи од петнаест (15) дана 

рачунајући од дана када Комисија заврши са радом), 
 

в) да ли су недостаци из претходног става отклоњени констатују записнички 

представници Наручиоца и Извођача и то након истека утврђеног рока за њихово 

отклањање, 
 

 г) да ли је поступљено по налозима инспекција и органа управе, 
 

д) да ли има и која су питања о којима уговорне стране нису постигле сагласност, 
 

ђ) да ли је предата сва градилишна и друга документација, 
 

е) да ли су предати сви атести, записници и гарантни листови и упутства за 

употребу, 

 

43.3 Када Наручилац на основу прегледа Радова, и Записника о Примопредаји утврди да 

су Радови у целини завршени, он ће издати Потврду о Завршетку Радова у којој ће 

бити наведен датум завршетка Радова. 

  

43.4 Од почетка Радова, па до датума који је наведен у Потврди о Завршетку Радова у 

складу са Чланом 43. тачка 43.4 ових Општих услова, Извођач преузима пуну 

одговорност за Радове. 

 

У случају да дође до било какве штете или губитка на Радовима или било ком 

њиховом делу, из било ког разлога осим разлога Више силе, док је Извођач 

одговоран за њих, Извођач ће, о сопственом трошку, да их поправи и доведе у 

исправно стање, у складу са захтевима из ових Општих услова. 

 

У случају било које штете или губитка на Радовима, који су последица Више силе, 

како су дефинисани у Члану 48. ових Општих услова, Извођач ће их, ако и у мери у 

којој то тражи Наручилац, поправити и довести у исправно стање о трошку 

Наручиоца. Извођач ће, исто тако, бити одговоран за било какву штету на Радовима, 

проузроковану са његове стране у току било каквих радова које је вршио у циљу 

завршетка заосталих Радова или испуњења обавезе према одредбама члана 32. ових 

Општих услова. 

 

43.5 Након извршене Примопредаје, а пре издавање Потврде о Завршетку Радова, 

Извођач је дужан да рашчисти и уклони са Градилишта вишак материјала, опрему, 

отпатке и привремене радове сваке врсте и да остави читаво Градилиште и Радове 

чисте, на задовољство Наручиоца. 
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Члан 44. КОНАЧНИ ПРИХВАТ 

 
Уговор се неће сматрати извршеним док Наручилац не буде издао Потврду о 

завршетку радова.   

 

ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ И РАСКИД УГОВОРА 

Члан 45. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ 

 

Неиспуњавање било које од уговорних обавеза и непоштовање било ког дела Уговорне 

документације од стране Извођача и Наручиоца може довести до раскида Уговора, како је 

то ближе одређено у Члановима 46. и 47. ових Општих услова. 

 

Члан 46. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ ОД СТРАНЕ ИЗВОЂАЧА 

 
46.1 Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор уколико је над 

Извођачем покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или принудног 

поравнања или ако Извођач пренесе или уступи Уговор, а да прво није добио 

сагласност Наручиоца у писаној форми или ако је Извођач: 

а) одустао од Уговора, 

б) без разумног оправдања пропустио да почне Радове или задржава напредовање 

Радова, петнаест (15) дана пошто је добио у писаној форми од Наручиоца 

упозорење да настави; 

в) неоправдано касни дуже од петнаест (15) дана без могућности да надокнади 

изгубљено време; 

г) пропустио да одстрани материјале са Градилишта или да демонтира и поново 

монтира опрему, у року од петнаест (15) дана пошто је примио упозорење 

Наручиоца у писаној форми; 

д) упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 

спроводи Радове у складу са Уговорном документацијом или стално или свесно 

занемарује да изврши своје обавезе по овој Уговорној документацији; 

ђ) пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или Надзора да 

отклони неки уочени недостатак што утиче на правилно извођење Радова и рок 

извођења; 

е) без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора; 

ж) добио осуђујућу пресуду која се односи на његове професионалне поступке; 

з) правно онемогућен да изврши Радове; 

и) извршио организационе измене којима се мења његов правни субјективитет; 

ј) пропустио да прибави тражене Гаранције и/или осигурање. 

Наручилац може, сагласно овом  ставу, уз претходно обавештавање Извођача у 

писаној форми седам (7) дана раније, да одстрани Извођача са Градилишта. Такође 

Наручилац може да ослободи Извођача неке од његових обавеза или одговорности 

према Уговорној документацији по истеку седам (7) дана од датог обавештења о 

ослобађању одговорности или дела одговорности, као и да сам заврши Радове или 

запосли неког другог извођача да их заврши. 

 

46.2 Наручилац ће, у сарадњи са Надзором, после одстрањивања Извођача, утврдити који 

износ је, ако га има, у тренутку одстрањивања оправдано зарадио Извођач за 
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стварно изведене Радове према Уговорној документацији, као и вредност било којих 

неискоришћених или делимично искоришћених материјала, Грађевинских 

постројења и монтажне опреме. 

 

Наручилац има право да на Градилишту задржи, ако сматра да је то потребно у 

циљу завршетка Радова, привремене радове, неискоришћене материјале, опрему и 

да то надокнади Извођачу, с тим да тај износ не прелази суму која би била платива 

Извођачу да је правилно завршио Радове. 

 

46.3 Ако Наручилац одстрани Извођача, он ће задржати сразмеран део плаћања Извођачу 

према процењеном износу свих трошкова које због тога Наручилац може да има 

(трошкови извођења и одржавања, штете због кашњења у завршетку и сви други 

трошкови). 

 

Ако такав износ буде прелазио суму која је платива Извођачу у тренутку раскида 

Уговора, онда ће Наручилац такав износ наплатити из Гаранције за добро и 

квалитетно извођење радова. 

 

46.4 Наручилац има право да у сваком тренутку раскине Уговор и без кривице Извођача 

што је дефинисано тачком 46.1 овог члана. У том случају Наручилац ће исплатити 

Извођачу износ, који је у тренутку раскида, оправдано зарадио Извођач за стварно 

изведене Радове према Уговорној документацији, било којих неискоришћених или 

делимично искоришћених материјала, Грађевинских постројења и монтажне 

опреме, као и износ претрпљених губитака које Извођач оправдано има због таквог 

раскида Уговора. 

 

 

Члан 47. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 

 

47.1 У случају да Наручилац: 

а) пропусти да, у року од два (2) месеца, плати Извођачу износ који му дугује, уз 

било који одбитак на који Наручилац има право према Уговорној документацији 

или 

б) у писаној форми извести Извођача да, услед непредвиђених разлога,  није у 

могућности да даље извршава Уговорне обавезе или престане да извршава своје 

Уговорне обавезе 

в) буде обавештен од стране оснивача да није могуће даље финансирање Радова или 

г) обустави радове у периоду дужем од тридесет (30) дана из разлога који нису 

предвиђени Уговорном документацијом, нити су последица Извођачевих 

пропуста, 
 

Извођач ће имати право да раскине Уговор пошто извести Наручиоца о својој 

намери да га раскине, у писаној форми, десет (10) дана раније. 

 

47.2 У случају таквог раскида, Наручилац ће бити у истој обавези према Извођачу, с 

обзиром на плаћање, као да је Уговор раскинут према одредбама из Члана 48. ових 

Општих услова. 

  

47.3 Овакав раскид Уговора неће бити на штету ни једне од Уговорних страна.  
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Након раскида Извођач је обавезан да у најкраћем року уклони сву опрему и 

материјал са градилишта.  

 

Члан 48. ВИША СИЛА 

 

48.1 Под Вишом силом се сматра догађај чије наступање и дејство не зависе од воље 

Уговорних страна и подразумева рат, непријатељства (било да је рат објављен или 

не), инвазије, чинове страних непријатеља, побуне, револуције, немире или војну 

или узурпаторску силу, грађански рат, епидемије, као и природне силе које савестан 

и искусан Извођач не би могао да предвиди или се на време обезбеди од њих 

(земљотрес, поплава и сл.). 

 

48.2 Извођач неће бити ни у каквој обавези било које природе, било путем обештећења 

или на други начин, за или у погледу разарања или оштећења објекта или за 

имовину Наручиоца или трећих лица или за повреде или губитак живота који су 

последица Више силе.  

 

48.3 Уколико Виша сила дефинисана тачкама  48.1 и 48.2 овог Члана Општих услова 

траје дуже од стоосамдесет (180) дана, било која Уговорна страна може обавестити 

другу да раскида Уговор по истеку тридесет (30) дана од дана таквог обавештења, 

под условом да Виша сила још увек траје након истека тридесетог дана. 

 

Ако због Више силе Уговор буде раскинут, Наручилац ће исплатити Извођачу, 

уколико такви износи или део тих износа нису већ покривени уплатама на рачун 

Извођача, све износе за Радове обављене пре датума раскида, а поред тога: 

 

а) Износе плативе с обзиром на било коју позицију, у мери у којој су рад или услуге 

које таква позиција обухвата извршене, а према потврди Надзора. 

б) Трошкове материјала или робе, нормално поручених за Радове, који треба да 

буду испоручени Извођачу или за које је Извођач законски обавезан да прими 

испоруку, с тим што ће такав материјал или роба да постану власништво 

Наручиоца када он буде извршио таква плаћања. 

48.4 Уколико се Радови наставе након престанка Више силе, Наручилац неће бити 

одговоран за сва кашњења у плаћању која су последица дејства Више силе.  

48.5 Извођач има право на продужење рока извођења Радова за онај период за који је 

Виша сила трајала. 

48.6 Уколико, због последица дејства Више силе, Извођач буде морао да изведе неке 

Додатне Радове, они ће бити обрачунати и плаћени на начин дефинисан Чланом 26. 

ових Општих услова.  

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 49. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 
49.1 Ако се било какво неслагање појави између Наручиоца и Извођача у вези са 

Уговором или проистекне из Уговора или извршења Уговора, било у току извођења 
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Радова или после њиховог завршетка, било пре или после раскида, напуштања или 

прекида Уговора, укључујући и разлике у мишљењу, упутствима, потврдама или 

проценама Наручиоца, такво неслагање Уговорне стране ће настојати да реше 

мирним путем, на обострано задовољство. 

 

49.2 Уколико Наручилац и Извођач не успеју са споразумним решавањем насталог 

спора, исти ће решавати Привредни  суд у Београду. 

 

49.3 Уколико већ није дошло до одустајања од Уговора или до његовог раскида, Извођач 

ће, у сваком случају, да настави са Радовима са дужном марљивошћу, а Наручилац 

ће наставити са плаћањима Извођачу, у складу са одредбама ових Општих услова и 

Уговорне документације. Обавезе Наручиоца и Извођача неће бити мењане из 

разлога што се спор води за време извођења Радова. 

 

ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 50. ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

 

50.1 Од почетка извођења Радова, Извођач мора да поступа часно и по манирима доброг 

привредника, да поштује закон и професију, да на њега не утиче потенцијални 

Сукоб интереса, као и да се уздржава од давања јавних изјава у вези са Радовима без 

претходног одобрења Наручиоца. Извођач мора да обезбеди такво понашање и од 

својих Подизвођача. 

 

50.2 Наручилац задржава право да захтева од Извођача да одмах одстрани са посла било 

које лице које је запослио Извођач уколико утврди да постоји било какав покушај 

корупције у свим фазама извођења Радова. 

50.3 Сви Извештаји и документа које једна Уговорна страна достави другој у току 

реализације Уговора су пословна тајна и са истима се има поступати на тај начин. 

                      

 

Место и датум 

  

 

М. П. 

 

Понуђач 

__________   _____________ 
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2.2.Банкарска гаранција за озбиљност нуђења  

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се обавезујемо 

да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, Грађевинској дирекцији 

Србије д.о.о. из Београда, Булевар Аренија Чарнојевића 110 (у даљем тексту: 

"Наручилац"), у име [пун назив понуђача  и пуна адреса] (у даљем тексту: "Понуђач"), за 

износ од [5% од нето вредности понуде], који представља вредност гаранције за 

озбиљност  Понуде за извођење грађевинских радова на Поправци непокретности 

Грађевинске дирекције Србије д.о.о. на територији Републике Србије у свему према 

попису и опису услуга и радова, листама материјала и опреме и послова по овлашћењу 

Наручиоца. Ова гаранција је безусловна и наплатива на први позив Наручиоца достављен 

у писаној форми. 
Важност ове Гаранције почиње [датум истека рока за подношење понуда] и траје 90 дана 

од дана јавног отварања понуда, или до успостављања банкарске гаранције за добро и 

квалитетно извршење посла.  

Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа до 

горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена или не.  

Наручилац је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да му 

износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Понуђача, као и изјаву да је 

Понуђачева Понуда прихваћена и да је Понуђач тада пропустио да потпише Уговор, 

према одговарајућој Понуди. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три (3) 

радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

 

_______________________ 

         (место и датум)                                                       M.П. ________________________        

                                           потпис 

                                                                                                   ________________________ 

                                                                                                                име и презиме 

                                                                                                   ________________________ 

                                                                                         Гарант (пун назив банке и адреса) 

 

 

 

 

 

 

 



 Грађевинска дирекција Србије  

Део 2 – УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ – ВЈН 02/18  

                    Страна 32 од 41 

 

 

 

 

2.3.  Депозит за добро и квалитетно извођење радова  
 
Извођач  прихвата, а уместо Банкарских гаранције за добро извршење посла извођења 

радова, сагласно овој конкурсној документацији, да Наручилац задржава депозит од десет 

процената (10%) од вредности сваке привремене ситуације, тако да укупан депозит 

износи десет процената (10%) од укупно уговореног износа који треба да се плати 

Извођачу након издавања  Потврде о завршетку извођења радова. 

 

Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно изршење посла 

извођење радова не подлежу валоризацији и обрачуну камата, те ће бити исплаћена 

Извођачу у номиналном износу. 

 

 

________________________ 

(Место и датум) 

 

М.П. ________________________ 

                               Потпис 

 

                      ________________________ 

                           Име и презиме 
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2.4  Банкарска гаранција за гарантни период (само за део Б2/ кров објекта А12 ) 

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се обавезујемо 

да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, Грађевинској дирекцији 

Србије д.о.о. из Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића 110 (у даљем тексту: 

"Наручилац"), у име [пун назив извођача и пуна адреса] (у даљем тексту: "Извршилац"), за 

износ средстава за гарантни период од [5% од вредности изведених радова] у складу са 

Уговорном документацијом Наручиоца и Извршиоца за Извођење грађевинских радова 

на отклањању недостатака  на објектима у стамбеном комплексу „Југовићево“ у Новом 

Саду, објекат А12 ,  у свему према попису и опису услуга и радова, листама материјала и 

опреме и послова по овлашћењу Наручиоца. Ова гаранција је безусловна, дељива и 

наплатива на први позив Наручиоца достављен у писаној форми. 

Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Наручиоца и Извршиоца, 

или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати утицај на ову 

Гаранцију. 

Важност ове Гаранције почиње [датум издавања Потврде о завршетку радова] и траје 2 

године и 14 дана од издавања Потврде о завршетку радова, или у складу са чланом 42. 

Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа до 

горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена или не.  

Наручилац је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да му 

износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Извршиоца, као и изјаву да је 

Извршилац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору и да Наручилац има право, 

према одредбама поменутог Уговора. 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три (3) 

радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

____________________ 

      (место и датум) 

М.П. ________________________ 

                                                                                                  потпис 

        _______________________ 

                                                                                               име и презиме 

   ________________________ 

              Гарант (пун назив банке и адреса) 
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2.5  Р Е Ч Н И К      Т Е Р М И Н А 
 

1. "Анализа цена" значи аналитички доказ - детаљну анализу понуђених 

јединичних цена, којом се дефинише цена, по основу учешћа у истој, вредности 

материјала по јединици мере, радне снаге по норма часу и механизације по норма 

часу, без руковаоца, а све на основу утрошка по нормама. 
  

 

2. "Ванредни радови и услови" значе радове које Извођач мора да изведе услед 

услова и/или вештачких препрека на које је наишао током извођења Радова, а 

које по мишљењу Наручиоца није разумно могао да предвиди искусан извођач. 

Ови радови се категоришу као Додатни - Непредвиђени радови. 
 

3. "Варијантно решење" значи свако друго техничко решење за извођење радова, 

осим основног решења, које је предмет ове Конкурсне документације.  
 

4. "Вишкови радова" значи количине радова које су веће од уговорених количина 

а Извођач је дужан да их изведе ради обезбеђења функционалности објекта, без 

обзира на проценат те количине у односу на уговорену количину и третман, 

сагласно процедури дефинисаној Делом 2.8 Услова за уговарање - Образац 

обрачуна Додатних радова. 
 

5. "Градилиште" значи земљиште и друга места на којима се обављају Радови, те 

ма које друго земљиште или место које Наручилац одреди као радни простор или 

у неку другу сврху, а у вези са предметним радовима о. 
 

 

6. "Дан" значи календарски дан. 
 

 

7. „Додатни радови“ значе Накнадне, Непредвиђене и Вишкове радова, који се 

овим Речником термина посебно дефинишу. 

 

8. "Завршетак радова" значи завршетак свих Радова од стране Извођача за које  

Наручилац потврди да имају квалитет који се захтева за стамбено-пословни 

објекат, сагласно Техничкој документацији, Стандардима, нормативима, 

правилима струке и Уговорној документацији. Пријем Радова биће потврђен 

Потврдом о Завршетку Радова.  

 

9. "Извођач" значи правно лице са којим ће Наручилац закључити Уговор и 

обухвата и његове представнике, или лица на које је Извођач, уз сагласност 

Наручиоца, пренео своја одређена права и обавезе. Извођач ће у овој Конкурсној 

документацији и Уговору понекад бити означен као "Уговорна страна". 

 

10. "Искусан извођач" значи сваки Понуђач за кога се утврди из прилога: Референц 

листа да је извео објекте минималне површине дате у Јавном позиву.  
 

11. "Квалитет Радова" значи највиши квалитет сваког уграђеног материјала, 

опреме и извршеног Рада, одговарајући за стамбено-пословни објекат највише 
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класе, према Стандардима, нормативима, правилима струке и Техничкој 

документацији сагласно којој Радови морају бити изведени.  

Потврду квалитета изведених Радова обезбеђује Извођач, брижљивим одабиром 

материјала и опреме, као и испитивањем одговарајућег броја узорака узетих на 

лицу места или места производње у свему како то налажу прописи и/или методом 

случајног избора, а према упутству Надзорног органа и/или Наручиоца. 
 

12. "Комисија за јавне набавке" значи Комисију, образовану Решењем Наручиоца, 

која се састоји од непарног броја чланова, најмање три.  
 

13. "Комуникација" значи сва обавештања, потврде, налоге, инструкције, 

објашњења дате у писаној форми, како је то дефинисано овом Конкурсном 

документацијом и Уговором. 
 

14. "Конкурсна документација" значи документацију коју припрема Наручилац и 

која садржи сва потребна документа за припрему и подношење Понуде, а за 

изабраног Понуђача-Извођача и комплетну Понуду, односно Уговорни документ 

за реализацију Радова. 
 

19. "Мањкови радова" значи разлику количина уговорених и изведених радова без 

обзира колико та разлика износи. 
 

20. "Мерења, испитивања и тестирања" значе проверу димензија, карактеристика, 

пројектованих параметара и функционалности објекта, инсталација и опреме, 

која се врши у складу са важећим Законима, Прописима и правилима струке. 
 

21. "Механизација" представља сву механизацију и сва средства за рад која је 

ангажовао Извођач на извођењу Радова и која су неопходна за Завршетак радова 

на потпуно задовољство Наручиоца. 
 

22. "Надзор" значи правно лице са којим је Наручилац закључио Уговор о вршењу 

стручног надзора и обухвата личне представнике, или лица која он овласти за 

вршење стручног надзора у току извођења Радова како је дефинисано у Закону и 

Правилнику о садржини и начину вођења стручног надзора.   

 

23. "Накнадни радови" значи радове који нису уговорени нити неопходни за 

испуњење Уговора, које Извођач треба да изведе по налогу Наручиоца, а 

сагласно процедури дефинисаној Делом  2.8 Општих услова– Образац обрачуна 

Додатних радова. 
 

24. "Налог" значи било коју инструкцију и/или налог Извођачу од стране 

Наручиоца и/или Надзора, а у вези са извођењем Радова. 
 

25. "Наручилац" значи Грађевинска дирекција Србије д.о.о., улица Булевар Булевар 

Арсенија Чарнојевића 110, односно страну наведену у овој Конкурсној 

документацији и Уговору, која ће закључити Уговор са Извођачем о извођењу 

Радова, односно која финансира изградњу објекта који је предмет Уговора. 

Наручилац ће у овој Конкурсној документацији и Уговору понекад бити означен 

као "Уговорна страна". 
 

26. "Непредвиђени радови" значи радове који нису уговорени, али их је неопходно 
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извести за испуњење Уговора ради обезбеђења стабилности и функционалности 

објекта, а сагласно процедури дефинисаној Делом 2.8 Услова уговарања– 

Образац обрачуна Додатних радова.  
 

27. "Одобрено" значи одобрено у писаној форми, укључујући и накнадну писану 

потврду онога што је претходно усмено одобрено. "Одобрење" значи одобрење у 

писаној форми, укључујући и накнадно писано одобрење онога што је претходно 

усмено одобрено. 
 

 

28. "Опрема" значи сва опрема по прописима и техничкој документацији неопходна 

за употребу и функционалност објекта. 
 

29. "Општи услови" садрже опште одредбе којим се регулишу административни, 

финансијски, правни и технички услови Уговора, а све у циљу Завршетка радова 

на потпуно задовољство Наручиоца. 
 

30. "Писана форма" значи сва документа руком писана, куцана на писаћој машини, 

штампана, као и телеграме, телексе, телефаксе и сл. 
 

31. "Подизвођач" значи специјализовано правно лице и/или стручњаке за извођење 

радова, испоруку робе, материјала или пружање услуга које ангажује Извођач уз 

претходну сагласност Наручиоца. 
 

32. "Понуђач" представља правно лице које подноси Понуду за извођење Радова 

који су предмет ове Конкурсне документације, са циљем да буде изабран за 

Извођача. 
 

33. "Предмер и предрачун Радова" значи део Уговорне документације који се 

састоји од обима, врсте, количине, цене радова, са обухваћеним описима 

потребног материјала, опреме, система извођења радова, радне снаге, 

механизације, Стандардима и слично.  
 

 

 

34. "Преузимање дела Радова" означава акт између Наручиоца и Извођача радова 

којим се врши квантитативно и квалитативно преузимање комплетних делова 

Радова. 
 

35. "Примопредаја Радова" означава грађевинскоправни акт коначног споразума 

између Наручиоца и Извођача радова којим се врши квантитативна и 

квалитативна предаја објекта Наручиоцу, а по добијању Употребне дозволе. 

Примопредаја Радова ће се извршити према процедури,  из ове конкурсне 

документације. 
 

36. "Пројекат" означава скуп главних и извођачких пројеката са извршеном 

техничком контролом чији је садржај дефинисан Законом о планирању и 

изградњи (“Службени гласник РС” бр. 72/09 и 81/09) које обезбеђује Наручилац и 

на основу којих је поверио Извођачу извршење посла. 
 

 

37. "Професионалне услуге" значе било коју и све услуге инжењера различитих 
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струка или специјалности, проценитеља, давалаца оцене, пројектаната и сличних 

саветника и консултаната, било да их је Наручилац директно запослио или су на 

други начин одређени од стране Наручиоца, а у вези са Радовима. 
 

38. "Радови" обухватају све радове, неопходне за завршетак  обухваћених 

Уговорном документацијом. 
 

39. "Рокови" значе рок за завршетак Радова како је то одређено Уговором  
 

40. "Стандарди" значе важеће српске  и СРПС ИСО стандарде према којима је 

Извођач обавезан да изведе Радове. 
 

41. "Сукоб интереса" представља све што утиче на Понуђача и/или Извођача да да 

објективно и непристрасно стручно мишљење, или га спречи, у било ком 

тренутку, да да приоритет интересима Наручиоца, као и утицај осталих могућих 

уговора Понуђача и/или Извођача, утицај његових осталих обавезе или било који 

други сукоб његових интереса. 
 

 

42. "Уговор" значи писани споразум Уговорних страна којим се једна страна – 

Извођач обавезује да другој страни – Наручиоцу, према техничкој документацији 

са извршеном техничком контролом, у складу са Законским и подзаконским 

актима, прописима и правилима струке, у уговореном року и за уговорену 

вредност изведе радове.  

43. "Уговорна документација" значи Уговор, Предмер и предрачун уз Уговор, ову 

Конкурсну документацију, Техничку документацију, документацију Извођача, , 

прилоге, као и другу документацију наведену у овој Конкурсној документацији и 

Уговору. Сви делови Уговорне документације су обавезујући за обе Уговорне 

стране. 
 

44. "Уговорна казна" значи износ одређен у овој Конкурсној документацији који 

Наручилац наплаћује за сваки дан прекорачења уговореног рока извођења Радова 

или неизвршења уговорних обавеза у уговореним роковима, узрокован кривицом 

Извођача. 
 

45. "Уговорни износ" значи износ наведен у Уговору, уз додавања или одбитке који 

могу бити извршени у складу са овом Конкурсном документацијом и/или 

Уговором. Наручилац ће платити Уговорни износ за радове који буду стварно 

изведени на начин дефинисан Уговорном документацијом. 
 

46.  "Цртежи" значе графичке и сликовне делове уговорне документације, који 

приказују објекат или неки његов део, а углавном обухватају планове, висинске 

коте, пресеке, детаље, листе и дијаграме и слично. 
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2.6 Образац цена за радну снагу по групама и цене коштања употребе 

механизације без ПДВ-а 
 

 Радна снага: 

 
- радник   II групе............................................................дин/час 

- радник   III групе...........................................................дин/час 

- радник   IV групе...........................................................дин/час 

- радник   V групе.............................................................дин/час                       

- радник   VI групе............................................................дин/час 

- радник  VII групе...........................................................дин/час 

- радник   VIII групе....................................................... дин/час 

- радник   IX групе............................................................дин/час 

 

Фактор режијских трошкова је .................................................. 

 

 Цене коштања употребе механизације без ПДВ-а: 

 

-камион до 5т......................................................дин/час 

-камион до 10т......................................................дин/час 

-грађевинска скела............................................дин/м2/дан  

-комбинована машина.......................................дин/час  

 

 

 Цена коштања материјала ф-цо градилиште без ПДВ-а: 

 

-лак за паркет...........................................................................дин/кг 

-подне керамичке плочице 1.класе.............. ............. ............дин/м2  

-буков паркет 1.класе 350х50х22...........................................дин/м2 

-храстов паркет  С класе 350х42х22......................................дин/м2 

-зидне керамичке плочице 1.класе........................................ дин/м2  

-ТП камена вуна д=10цм................................................................дин/м2 

-бехатон плоче сиве д=6цм  ...............................................................дин/м2 

-цреп типа континентал ................................................................дин/ком 

-грађа чамова 2.кл................................................................дин/м3 

-летве чамове 3/5  ...............................................................дин/м1 

 

Напомена: Све цене дати без урачунатог ПДВ-а  

 

  

                             ПОНУЂАЧ: 

                                                                                   

                                                                (М.П.)          ________________________ 

 (Потпис овлашћеног лица) 
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2.7 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУН РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ  

 
Обрачун разлике у цени врши се на вредност радова која подлеже обрачуну разлике у 

цени по испостављеним привременим ситуацијама 

 

Обрачун разлике у цени и  за извођење свих Радова  вршиће се по методологији: 

 

  Рц = К x В 
Где је: 

 

Рц – разлика у цени по основу промене курса EВРА. 

 

В – вредност радова по ценама из базног месеца,  

 

К – коефицијент разлике у цени који се израчунава применом следеће методологије: 

 

К =[ EВРO/(EВРO)b  ] -1,00   (>/<0,00) 

 

ЕВРО  - Вредност Eвра  на датум 25. у обрачунском месецу 

 

(ЕВРО)b - Базна вредност 1 ЕВРО = 118,0497 динара 
 

Вредност EВРА на датум 25. у обрачунском месецу је средња вредност ЕВРА по курсу 

Народне банке Србије. 

 

Поступак за обрачун разлике у цени је следећи: 

 

Вредност разлике у цени у динарима за обрачунски месец у односу на базну вредност 

добија се множењем вредности за исплату по привременој ситуацији за месец у којем се 

врши обрачун, а по базним ценама, са израчунатим коефицијентом сагласно уговореној 

методологији. 

Уговорене стране стичу право на разлику у цени ако дође до промене вредности ЕВРА у 

односу на базну вредност 1 ЕВРО = 118,0497 динара.  

Обрачун разлике у цени врши Извођач и доставља као саставни део привремене месечне 

ситуације, за стварно изведене радове у том месецу. 

Обрачун разлике у цени врши се месечно. 

 Наручилац одобрава исплату износа по захтеву за наплату разлике у цени, оверавањем 

привремених месечних обрачуна разлике у цени унетих у привремене месечне ситуације, 

а коначна вредност се утврђује коначним обрачуном. 

 

 

                        ПОНУЂАЧ: 

 

 

(М.П.)  __________________________ 

   (Потпис овлашћеног лица) 
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2.8  ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ДОДАТНИХ РАДОВА 

 
Обрачун Додатних радова (Накнадни и Непредвиђени) вршиће се на следећи начин: 
 

- Извођач доставља допис (предлог) Надзору за Додатне радове. 
 

- Надзор разматра предлог Извођача и даје мишљење. 
 

- Наручилац покреће поступак јавне набавке за Додатне радове, са потребним 

образложењем (поступак се спроводи по члану 36. став 1, тачка 4. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012).  

- Комисија, формирана Решењем Наручиоца за ову јавну набавку, обавештава 

Извођача да достави Понуду. 
 

- Извођач доставља Понуду формирану на следећи начин:   

а) Непредвиђени радови 

    Јединичне цене се формирају према следећем обрасцу: 

    Ц = М1 + М2 + Р 

Где су: 

Ц – јединична цена за Накнадни и Непредвиђени Рад 

М1, М2, Р – директни трошкови по јединици мере и то: 

М1 – коштање потребног материјала по јединици мере установљеног на 

основу норматива из одговарајућих норми и јединичних цена материјала 

из Понуде. 

М2 – коштање потребног рада механизације по јединици мере, установљено на 

бази учинака (срачунатих према нормама и техничкој литератури) и цене 

рада механизације за један сат дате у Понуди (без руковаоца). 

Р – Вредност потребне радне снаге исказане у бруто износу за трећа лица, 

обрачунате по јединици мере на основу норматива из норми, односно 

учинака за руковаоце машина, а према ценама радне снаге по часу датим 

у Понуди помноженим са  режијским фактором.  

За позиције радова које су сличне са уговореним позицијама из Предмера и 

предрачуна примењиваће се исте јединичне цене, а за позиције радова које 

нису садржане у Предмеру и предрачуну Извођач је дужан да достави анализу 

јединичних цена. 

 
                      

ПОНУЂАЧ: 

 

 

 

 

 

 

(М.П.)  __________________________ 

 

   (Потпис овлашћеног лица) 
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2.9  ОБРАЗАЦ О ПРОЦЕДУРИ ПРИМОПРЕДАЈЕ РАДОВА 

 
У складу са чланом 43. Општих услова утврђује се следећа процедура према којој ће се 

између Наручиоца и Извођача извршити примопредаја Радова: 

1. Наручилац ће у року од седам (7) дана након прегледа радова образовати Комисију и 

донети Решење за Примопредају Радова. Комисију чине представници: 

- Наручиоца 

- Надзора 

- Извођача. 

Извођач ће доставити Наручиоцу Решење о именовању својих представника у 

Комисији за примопредају радова. 

 

2. Комисија ће у року од пет (5) дана поступити по Решењу Наручиоца и извршити 

преглед изведених Радова и документације и сачинити Записник о истом. 

 

3. Када Комисија констатује да нема примедбе у вези са Радовима за које се врши 

примопредаја, Наручилац ће у року од пет (5) дана од добијања позитивног налаза 

Комисије издати Потврду о Завршетку Радова. 

 

4. Уколико Комисија констатује да постоје примедбе које је Извођач у обавези да 

отклони у складу са Уговором, Извођач ће те примедбе отклонити у примереном року 

одређеном од стране Комисије, са јасно дефинисаним датумом када ће почети са 

отклањањем примедби. 

 

5. Када Извођач отклони примедбе Комисије, о томе ће обавестити Наручиоца у писаној 

форми. Комисија ће у року од три (3) дана прегледати објекат, па уколико констатује, 

у писаној форми, да су примедбе отклоњене у потпуности, Наручилац ће у року од пет 

(5) дана издати Потврду о Завршетку Радова. 

 

6. Уколико Извођач не почне и не отклони примедбе како је то Комисија дефинисала, 

Наручилац ће поступити у складу са чланом 43. Општих услова и ангажовати другог 

извођача, а трошкове који из тога проистекну трајно одбити Извођачу у моменту 

коначног обрачуна Радова. Уколико је износ ових трошкова већи од вредности дуга 

Наручиоца према Извођачу, Наручилац ће разлику између трошкова и дуга наплатити 

из гаранције за добро и квалитетно извођење радова . 

 

ПОНУЂАЧ: 

 

(М.П.)  __________________________ 

   (Потпис овлашћеног лица) 

 



Д Е О   3

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
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A. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 

НЕДОСТАТАКА

У СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОМ  КОМПЛЕКСУ  "СТЕПА СТЕПАНОВИЋ 

", ЛОКАЦИЈИ БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ ПАДИНА И ОБЈЕКТИМА 1-6 У 

НАСЕЉУ "ДР ИВАН РИБАР"   У  БЕОГРАДУ
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ  НЕДОСТАТАКА

НАПОМЕНЕ:

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

* Предмером су предвиђени радови који ће се обавити након добијања Радних налога у непокретностима које су у

власништву ГДС или за које ГДС има обавезу према власницима у гарантном року. Један број ових станова је

неусељен од завршетка објекта и добијања употребне дозволе (у њима углавном нема струје или воде), друга врста

се односи на усељене станове који су у гарантном року према одредбама Закона о потрошачима ( ту се активности

морају ускладити са власницима станова), а на локацији Падина постоје станови који су били усељени и потребно

их је вратити у првобитно стање. Четврти случај се односи на локацију Југовићево објекат А12 где је потребно

прерадити постојећи кров уз ограничење да је зграда усељена и да и у поткровном делу постоје усељени станови.

Радови ће се ( искључиво по добијању Радног налога од стране ГДС) изводити на локацијама : А/ у Београду (у

комплексу Степа Степановић, у објекту од 5 ламела на КП 1049/1 КО ВМ Луг на локацији Браће Јерковића Падина и

на објектима 1-6 у насељу Др Иван Рибар), Б/ у Новом Саду Југовићево на Б1/ објектима ЦиД и Б2/ кров објекта А12

и В/ у објектима на осталим локацијама у Србији ( ( Крушевац 30 станова, Параћин 3 стана, Нова Варош 7 станова,

Лесковац 1 стан, Чачак 1 стан, Зајечар 2 стана, Врање 3 стана, Књажевац 2 стана, Бор 1 стан, Зрењанин 1 стан).

Обавеза Извршиоца посла је да након добијања Радног налога од стране Наручиоца организује извршење радова у

договору са власницима непокретности и са овлашћеним представницима Наручиоца и да након завршетка радова на

конкретним стамбеним јединицама обезбеди потпис власника непокретности ( власник стана или Скупштина

станара или представник ГДС )...
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НАПОМЕНЕ:

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

* Обавеза Извршиоца је да приликом извршења посла не проузрокује штету у постојећем објекту (просторијама) и на

постојећој опреми (уређајима), обзиром да ће сваку причињену штету морати да надомести о свом трошку.  

* Извршилац посла код подношења понуде треба да има у виду да се непокретности налазе практично на целој

територији Србије, и у том смислу сагледа специфичност овог посла. Плаћање је по извршеном послу, према

количини.

* У свакој позицији овог предмера, уколико није другачије написано, 

обухваћени су:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- излазак на лице места, преглед стања и констатовање проблема-недостатка-квара,

- набавка,

- транспорт до места уградњe,

- монтажа и уградњa, која по потреби укључује претходну демонтажу и пражњење и поновно пуњење и одзрачивање, 

евентуалну преправку везе, преправку-замену носача,

- испорука и монтажа помоћног монтажног и потрошног материјала,

- сав потребан алат, скеле и транспортна средства,

- теренски додаци за раднике, смештај и исхрана,

- превоз радника

- демонтажа постојећег елемента (опреме/арматуре/дела инсталације) и уклањање с објекта                                                                                                                                                                               

- затварање воде, пуњење након интервенције, одзрачивање, провера

* Обавеза Извршиоца посла је да ништа од опреме и материјала не набавља, не испоручује на локацију извршења

посла и не уграђује, без претходног писаног одобрења Наручиоца/лица које у име Наручиоца прати овај посао. У

случају да Извршилац посла испоручи или угради материјал и/или опрему која нема претходну писану сагласност

Наручиоца/лица које у име Наручиоца прати овај посао, тај ће материјал и/или опрему Извршилац о свом трошку да

уклони са локације извршења посла у најкраћем могућем року.

* Обавеза Извршиоца посла је да за сваки део опреме достави Наручиоцу упутство за руковање и одржавање на

српском језику.

* Обавеза Извршиоца посла је да за сваки набављени материјал и/или опрему прибави адекватан, важећи доказ о

квалитету (атест, извештај о испитивању, произвођачку декларацију и сл.) и да сав набављени материјал и/или

опрема буду нови, некоришћени.

* Обавеза Извршиоца посла је да опрему уграђује строго према препорукама произвођача и правилима струке.

* Предмером су предвиђени радови на кућној грејној инсталацији у непокретностима, а по налогу наручиоца посла.

Предмер је подељен у три дела, према локацији (Београд, Нови Сад, и места у Србији ван Београда и Новог Сада).

Радови подразумевају излазак на лице места у предметну непокретност (локација извршења) где год да се иста

налази, преглед стања, констатовање проблема-недостатка-квара, отклањање (од стране наручиоца одобреног)

проблема-недостатка-квара, укључивање грејања са свим пратећим активностима, као и остале радове по налогу

наручиоца посла. Обавеза Извршиоца посла је да изађе на лице места и интервенише по позиву наручиоца у року од

најкасније 24сата од позива.  
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1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

I РУШЕЊЕ

1 Рушење свих слојева и одвоз шута са тераса

повученог спрата. Слојеви су: керамика, кошуљица

3цм, хидроизолација, кошуљица 5-7цм, стиродур

15цм, битумен.

Обрачун по м2 м2 160.00

2 Рушење обзидног зида испред каде у становима

где вршена замена каде. Позиција обухвата

уклањање плочица , рушење и одвоз шута на

градску депонију до 10км, као и скидање првог

реда плочица изнад каде.

Обрачун по м2 м2 16.00

3

Рушење постојећих подних керамичких плочица (у

купатилу у контра-паду ). Позиција обухвата

разбијање цем кошуљице д=3-5цм са

хидроизолацијом и изношење и одвоз шута на

градску депонију до 10км.

Обрачун по м2 м2 32.00

4

Скидање свих слојева постојећег пода у стану до

оштећене изолације или инсталација са

одношењем шута на градску депонију до 10км.

Обрачун по м2.

Обрачун по м2 м2 40.00

5.
Демонтажа и поновна монтажа металне ограде на

терасама. Обрачун по м.

м 4.00

I РУШЕЊЕ УКУПНО

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1 Израда цементне кошуљице 5-7цм на проходним

терасама преко термо изолације ( обухваћена кроз

изолатерске радове)армиране рабиц мрежом.

Обрачун по м2 м2 80.00

2 Израда цементне кошуљице 3-4цм као заштита

хидроизолације.

Обрачун по м2 м2 80.00

3

Израда цементне кошуљице 2-4цм, као слоја за пад

преко бетонских капа, димњачких и

вентилационих канала

Обрачун по комаду ком 8.00

4 Зидање обзида ново уграђене каде пуном опеком

д=12 цм са малтерисањем зида и припремом за

израду керамике. 

Обрачун по м2 м2 8.00

Пос
јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
Опис радова

Јед.

мере
Количина
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Пос
јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
Опис радова

Јед.

мере
Количина

5 Поправка шпалетни после замене ПВЦ столарије

или улазних врата, продужним малтером уз све

потребне предрадње, глетовање и бојење ,

максималне ширине до 15цм. 

Обрачун по м1. м1 32.00

6 Набавка и постављање недостајућих силикатних

флисни, у свему као постојеће. Позиција обухвата

потребно анкеровање и лепљење одговарајућим

лепком, према упуству произвођача са постављање

потребне платформе и опреме за рад на висини.

Обрачун по м2 м2 4.00

7 Набавка материјала и израда слоја за изравњање и

учвршћивање, преко постојеће подлоге. Слој за

изравњање и учвршћивање се изводи грађевинским 

лепком д=0,5цм. Горња површина глатко

пердашена.

Обрачун по м². м² 80.00

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО
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Пос
јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
Опис радова

Јед.

мере
Количина

III МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1 Санирање флека унутрашњих зидова фасакрилом ,

чије оштећење је настало као последица

процуривања тераса или влажења зидова. 

Обрачун по м2 м2 40.00

2

Крпљење зидова-пукотина, кнауф гипсом и бандаж

траком. Бандаж траку поставити преко пукотине у

целој дужини. Претходно припремити подлогу

Обрачун по м1.

Обрачун по мl мl 96.00

3

Бојење оштећених зидова и плафона

полудисперзијом у белој боји са свим потребним

предрадњама. Све утичнице и прекидаче скинути

пре бојења и вратити по завршетку бојења зидова.             

Обрачун по м2. м2 2500.00

4

Поправка оштећене унутрашње дрвене

столарије.Фарбање оштећене унутрашње дрвене

столарије одговарајућом полиуретанском бојом са

свим потребним предрадњама у смислу припреме

подлоге и заштите. Фарбање се ради пиштољем,

прскањем.                                                             

Обрачун по м2 м2 40.00

5

Скидање постојеће боје и одстрањивање корозије

са металног штока противпровалних врата и

бојење основном антикорозивном и финалном

бојом у одговарајућем тону.Обрачун по ком.

ком 4.00

6

Скидање старе боје и бојење металне ограде, бојом

за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију

хемијским и физичким средствима, брусити и

очистити. На ограду нанети заштитни

антикорозивни премаз, а затим бојити два пута

бојом за метал у постојећем тону. Обрачун по м2

ограде.

м2 8.00

III МОЛЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

IV УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

1 УЛАЗНА СИГУРНОСНА ВРАТА

1.1

Замена оштећене облоге плота улазних врата у

стан, фолија преко универ плоче, новом у свему

према постојећој.

Обрачун по ком ком 8.00
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Пос
јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
Опис радова

Јед.

мере
Количина

1.2
Замена неисправних сигурносних брава у свему

према уграђеном типу, са могућношћу кодирања.

Обрачун по ком ком 8.00

1.3
Штеловање на затварање и закључавање улазних

сигурносних врата у стан 

Обрачун по ком ком 16.00

1.4

Демонтажа постојећих сигурносних улазних врата

дим 100/210 домаћег произвођача и набавка и

монтажа нових у свему према постојећим. 

Обрачун по ком ком 2.00

2 УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

2.1

Замена оштећених первајз лајсни, новим у свему

као постојеће, ширине око 6цм. Обрачун по м1.

м1 64.00

2.2

Демонтажа постојећих оштећених унутрашњих

врата дим 70-90/205 домаћег произвођача и

набавка и монтажа нових у свему према

постојећим. 

обрачун по ком ком 10.00

2.3

Замена оштећених лајсни које држе стакло, на

застакљеним вратима и на надсветлима, новим у

свему као постојеће, ширине око 2цм. Обрачун по

м1.

м1 20.00

2.4

Замена одлепљених кант трака на крилима

врата.Позиција обухвата демонтажу, одношење,

поправку и поновну монтажу.

Обрачун по м. м1 16.00

3

Набавка и уградња дрвених прагова, финално

излакираних ширине од 15 до 20цм дебљине

2цм.Обрачун по м.

букови

ширине од 10-15цм м1 8.00

ширине од 15-20цм м1 8.00

храстови

ширине од 10-15цм м1 8.00

ширине од 15-20цм м1 8.00

4
Ампасовање постојећих унутрашњих врата.

Обрачун по комаду отвора.

ком. 60.00

6
Замена неисправног и оштећеног окова на фасадној 

и унутрашњој столарији. 

6.1
Замена рубног затварача ( на фасадној столарији).

Обрачун по ком.
ком.

8.00

6.2 Замена оштећених ручица. Обрачун по ком. ком. 16.00
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Пос
јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
Опис радова

Јед.

мере
Количина

7
Набавка и постављање кључева за унутрашња

врата који недостају. Обрачун по ком. ком. 40.00

8
Замена комплетне браве-обичне. Обрачун по ком.

ком. 8.00

9
Замена квака и шилдова на унутрашњим вратима.

Обрачун по комплету. комп. 8.00

IV УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА УКУПНО

V ФАСАДНА СТОЛАРИЈА

1 Демонтажа са израдом и монтажом застакљене

ПВЦ столарије са ПВЦ еслингер ролетнама.

Прозоре и врата израдити од високоотпорног

тврдог ПВЦ-а у петокоморном систему профила, са

ојачаним челичним нерђајућим профилима ,у

свему као постојећи. Столарију дихтовати трајно

еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на

угловима. Оков и боја столарије у свему као

постојећи. Крила застаклити термо изолационим

нискоемисионим стаклом. Прозор снабдети

подпрозорском даском од ПВЦ-а.

Обрачун по м2

прозори м2 10.00

балконска врата м2 10.00

2 Замена оштећених подпрозорских клупица новим

од ПВЦ-а ширине до 20цм у комлету са бочним

чеповима. 

Обрачун по м1. м1 20.00

3 Ампасовање постојећих пвц прозора на

отварање,затварање и продувавање. Обрачун по

комаду отвора.

ком. 150.00

4 замена постојећих и набавка и постављање нових

дихт гума на фасадној пвц столарији. Обрачун по

м1

м 250.00

5 Набавка и постављање недостајућих капа на

шаркама пвц столарије. Обрачун по ком.

ком. 20.00

V ФАСАДНА СТОЛАРИЈА УКУПНО

VI СТАКЛОРЕЗАЧКИ  РАДОВИ

1
Демонтажа стакла са набавком и уградњом новог у

одговарајућој димензији . Обрачун по м2.

а.гриз стакло д=4мм м2 24.00

б.Нискоемисионо термоизолационо стакло 4+12+4

м2 50.00

в.Обично провидно стакло д 4мм м2 4.00

VI СТАКЛОРЕЗАЧКИ  РАДОВИ УКУПНО
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VII ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

1 Замена - набавка и постављање класичног паркета

дебљине 22мм у просторијама где се паркет

ошећен и одигнут од подлоге због поплаве или

продора воде или влаге у стан. Позиција обухвата и

скидање постојећег паркета, као и припрему

подлоге за постављање новог паркета.Обрачун по

м2

 буков паркет м2 150.00

храстов паркет м2 100.00

2

Замена оштећених паркет лајсни новим , у свему

као постојеће. Позиција обухвата и

лакирање.Обрачун по м.

 лајсне од букве м1 150.00

 лајсне од храстовине м1 100.00

3 Хобловање и лакирање замењеног паркета у свему

као постојећи  .

Обрачун по м2 м2 560.00

4

Поправка- Хобловање и лакирање постојећег

накнадно оштећеног или расушеног паркета

заједно са угаоним лајснама на контакту зида и

пода двокомпонентним лаком. Пукотине и размаке

између ламела у паркету штуковати "Штук масом

за паркет". Лакирати три пута безбојним

одговарајућим лаком  . 

Обрачун по м2. м2 320.00

5.

Демонтажа, набавка и постављање ламелног

паркета типа "BAUWERK" или слично.Паркет се

лепи лепком по упуству произвођача са

претходном припремом постојеће подлоге.

м2 40.00

6.

"Инјектирање" делимично одлепљеног паркета од

подлоге смесом за инјектирање са претходним

бушењем рупица кроз одлепљене летвице .  

обрачун по ком рупице ком 20.00

VII ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1 Постављање противклизне керамике I класе

домаћих произвођача, на тераси, у свему као

постојећа.

Обрачун по м2 м2 160.00

2 Постављање керамичке сокле на тераси у свему

као постојећа

Обрачун по м м1 150.00
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3 Постављање керамике на предњем зиду каде и

првог реда изнад каде након уградње нове каде.

Керамика је у класи и у свему као и керамика која

је уграђена и пре замене каде.

Обрачун по м2 м2 13.00

4

Постојеће фуге на поду и зиду од керамичких

плочица, очистити и поново фуговати у тону и

боји као постојеће.Обрачун по м2.

м2 16.00

5 (Замена керамичких плочица које су у контра паду

или услед поправке на инсталацијама) Набавка и

постављање подних керамичких плочица у

купатилу. Плочице су 1. класе домаћих

произвођача, у свему као постојеће. 

Обрачун по м2 м2 40.00

6 Замена оштећених керамичких плочица, у свему

као постојеће. Обрачун по ком.

а. Зидне ком 16.00

б. Подне ком 16.00

VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

IX ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1

Демонтажа постојећег солбанка од поц. Лима

д=0,6мм, са израдом и монтажом новог раз ширине

око 25цм. Обрачун по м1.

м1 80.00

2

Демонтажа постојећих опшивки назидака са

израдом и монтажом нових раз.ширине око 50цм

од поцинкованог фабрички бојеног лима д=0,6мм.

Обрачун по м1.

м1 80.00

3 Израда и монтажа окапница на подовима тераса и

лођа на местима где нема надзитка.

Израђују се од поцинкованог бојеног лима Р.Ш. 20-

30цм. Постављају се ободно по ивицама плоча

терасе ито испод завршне обраде.

Обрачун по м1. м1 16.00

4 Поправка пада солбанка који су у контра паду.

Поѕиција обухвата демонтажу и поновну монтажу

са заптивањем бочних завршетака трајно

еластичним китом.

Обрачун по ком. ком 12.00

5 Демонтажа постојећег кровног покривача од

пластифицираног челичног лима д=0,7мм са

набавком и уградњом новог, у свему као постојећи.

Обрачун по м2 м2 40.00
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6 Израда и монтажа окапнице раз ширине око 7-

10цм око димњачких и вентилационих канала од

пластифицираног челичног лима д=0,7мм у боји и

квалитету као постојећи.

Обрачин по м м 16.00

7 Заптивање завршетака лимених окапница ради

спречавања продора воде, трајно еластичним

китом.

Обрачун по м м 80.00

IX ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

X ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1 Израда парне бране битуменском траком са

алуминијумским воалом лепљене за подлогу.

Позиција обухвата израду холкера у висини од

30цм у целом обиму терасе.

Обрачун по м2 м2 160.00

2
Израда термоизолације од екструдираног

полистирол XPS д=10цм на проходним терасама.

Обрачун по м2 м2 160.00

3 Израда хидроизолације терасе у два слоја типа

"кондора" или слично. Позиција обухвата израду

холкера у висини од 20-30цм у целом обиму терасе.

Изолацију радити у следећим слојевима:хладан

премаз битулитом, Полифлекс В4Е варен 100%,

Полифлекс ПФ4Е варен 100% или слично.

Обрачун по м2 м2 160.00

4 Израда термоизолације на фасади према грејаном

простору дебљине д=10цм, карактеристика у свему

као постојећа.

Обрачун по м2 м2 80.00

5 Израда термоизолације каменом вуном

унутрашњих зидова према негрејаном простору,

карактеристика у свему као постојећа.Камену вуну

лепити одговарајућим лепком и типловати.

Позиција обухвата и наношење грађевинског

лепка у два слоја са мрежицом и бојење акрилном

белом бојом. Обрачун по м2.

Дебљине 5цм м2 40.00

Дебљине 8цм м2 120.00

6

Облагање стрехе термоизолацијом од камене вуне

д=5цм, која се типлује за бетон.Позиција обухвата

наношење грађевинског лепка у два слоја са

мрежицом и наношење завршног слоја фасаде

гранулације 1.5мм, у свему као постојећа. Обрачун

по м2.

ВЈН 02/18 - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 9



Пос
јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
Опис радова

Јед.

мере
Количина

м2 16.00

7 Израда- поправка хидроизолације око замењених

сливника у купатилима.

Обрачун по ком ком 24.00

8

Израда- поправка полимер-цементне

хидроизолације у купатилу, у свему као постојећа .

Обрачун по м2 м2 48.00

9

Санација продора влаге на нивоу гараже и осталим

техничким просторијама применом пенетрата за

ову врсту радова са претходним чишћењем зидова

од креча до постојећег бетона.

Обрачун по м2 м2 16.00

X ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

XI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

1 Поправка фасадног зида ( након поправке

хидроизолације) у свему као постојећа.

Обрачун по м2 м2 28.00

2 Санација пукотина и оштећења на фасади.

Пукотине санирати високо еластичним средствима.

Фасаду завршно обрадити у тону и квалитету као

постојеће.

 Обрачун по мl. мl 50.00

3 Наношење заштитног силикатног премаза

(импрегнације) од силикатне опеке прскањем, у

свему према упутству произвођача

Обрачун по м2 м2 80.00

XI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

XII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

1

Демонтажа постојећих спуштенх гипс плафона, без

демонтаже подконструкције, са набавком и

уградњом нових плоча д 9,5мм укључујући и

бандажирање спојева зида и плоче као и плоча

међусобно. Обрачун по м2.

а.Ватроотпорне на 60мин. м2 8.00

б.Влагоотпорне . м2 50.00

в.Класичне плоче. м2 50.00

ц. Аквапанел за споља на еркерима м2 8.00

XII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО
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XIII РОЛЕТНАРСКИ  РАДОВИ

1

Демонтажа ролетне са израдом и монтажом ПВЦ

еслингер ролетни у свему као постојеће. Ролетне

опремити аутоматима за подизање-спуштање са

гуртном. 

Обрачун по м². 

м² 40.00

2

Поправка аутомата еслингер ролетне. Постојећи

покварен аутомат еслингер ролетни демонтирати,

покварене делове поправити или заменити новим. 

Обрачун по комаду. 

ком. 40.00

3

Замена аутомата еслингер ролетне. Постојећи

неисправан аутомат еслингер ролетни демонтирати

и поставити нов, по узору на постојећи." 

Обрачун по комаду. 

ком. 16.00

4

Замена гуртне еслингер ролетне. Постојећу

оштећену гуртну еслингер ролетни демонтирати и

поставити нову, по узору на постојећу." 

Обрачун по комаду. 

ком. 30.00

5

Замена оштећене ПВЦ ламеле на еслингер ролетни

новом у свему као постојећа. Обрачун по м

м 80.00

6

Замена оштећене маске кутије за еслингер ролетну

димензија до150/ 25цм. Обрачун по комаду.

а.Од ПВЦ -а ком. 40.00

7

Демонтажа оштећених вођица ПВЦ еслингер

ролетни са набавком и монтажом новим у свему

као постојеће са уградњом ПВЦ капица на местима

на којима је вођица фиксирана за рам прозора.

Обрачун по м1.

м1 10.00

8

Набавка и монтажа недостајућих ПВЦ капица на

местима на којима је вођица фиксирана за рам

прозора.

ком. 20.00

9

Набавка и монтажа недостајућих ПВЦ маски на

местима пролаза кондезоване воде из профила

прозора или врата. Обрачун по комаду.

ком. 100.00

10

Препакивање постојећих ролетни у кутији и

довођење у функционално стање. Обрачун по

комаду.

ком. 5.00
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11

Набавка и уградња недостајућих филцаних трака у

вођицама ПВЦ еслингер ролетни . Обрачун по м1.

м1 80.00

XIII РОЛЕТНАРСКИ  РАДОВИ УКУПНО

XIV РАЗНИ РАДОВИ

1 Набавка материјала, транспорт, утовар, истовар,

монтажа и демонтажа цевасте скеле која се

поставља како би се извели радови на стрехи

повученог спрата у ширини од 17 метара а висине

око 22метра. 

Скела се састоји од челичних цеви које су повезане

специјалним обујмицама тако да се формирају

платформе ширине 1м на спратним висинама

објекта . Скела (платформе) треба да буду удаљене

од равни фасаде минимум 20 цм ради

манипулације приликом извођења радова.

платформе се састоје од по две даске ширине 30-

40цм и дебљине 5цм које су положене на

хоризонталне цеви по спратним висинама. свака

платформа мора да има ”ногобран” - даска ширине

20 цм положена тако да формира ” соклу” висине

20цм са спољне стране платформи. Свака

платформа треба да има хоризонталну цев на

прописаној висини која служи као ограда.

При монтажи и демонтажи водити рачуна да се

постојећа фасада не оштети.

Скелу монтирати, користити и демонтирати у

складу са упутствима одговорног лица за

безбедност и здравље на раду.

Обрачун по м2 скеле. м2 1500.00

2 Заптивање прозора за излаз на кров и постављање

дихтинг гума

 Обрачун по ком ком 2.00

3

Силиконирање спојева паркет лајсни и зида Спој

силиконирати на начин да се попуне зазори између

зида и паркет лајсне. Обрачун по м1.

м1 800.00

4

Обрада споја кутије за ролетну са зидом,

постављањем мрежице и глет масе ( испуцало).

Обрачун по ком.

ком 3.00

5

Заптивање спојнице око ПВЦ прозора и врата са

спољне стране трајно еластичним гитом. На суве и

очишћене спојнице нанети трајно еластични гит и

обрадити га одговарајућим алаткама на начин да се

спојница испуни и задихтује у потпуности.

Oбрачун по м1.

м1 5.00
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6

Заптивање спојнице око ПВЦ прозора и врата

уградњом пвц траке "Л" профила који се поставља

1/2 на профил а другом на зид. На оваквим начин

уградње поштиже се заптивање и дихтовање

спојева.   Oбрачун по м1.

м1 40.00

7

Ручни ископ земље III категорије. у ширини око

60цм дужине око 4м, дубине 4м,( после санације

хидроизолације) заједно са враћањем и набијањем

земље у слојевима. 

Обрачун по м3. м3 8.00

8 Демонтажа попуцалог - оштећеног лексана са

одвозом отпадног материјала на регистровану

градску депонију.

НАПОМЕНА; Радови се изводе на висини, кров

објекта

Обрачун по м². м² 200.00

9 Набавка материјал и покривање надстрешнице

двослојним поликарбонатним плочама Д=10мм.

Плоче се постављају преко постојеће челичне,

односно бетонске конструкције ( посебно

обрачунато). Све везе прописно обезбедити од

процуривања користити све додатне елементе за

монтажу ( лајсне, чепове ... из програма

произвођача).

Ивице затворити перфорираним тракама. Радити у

свему према спецификацији и упуству

произвођача.

Обрачун по м². м² 80.00

10 Прање зидова од буђи и премазивање површина

премазом са термоизолујућим својствима типа

"Akwapore ST" или слично у свему према упуству

произвођача.

Обрачун по м2 м2 32.00

11 Гаражна врата 

поправка механизма за подизање гаражних врата

Обрачун по ком ком 4.00

12
Чишћење просторија у стану са прањем

санитарних чворова после изведених радова.

Обрачун по м2 м2 240.00

XIV РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО
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Пос
јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
Опис радова

Јед.

мере
Количина

XV РАДОВИ ПАРТЕР

1 Уклањање стаза, тротоара од бехатон плоча

постављених на цементном малтеру преко

бетонске неармиране плоче МБ20 д= 10 цм и преко

тампона од шљунковито песковитог материјала, са

одвозом шута на градску депонију. Обрачун по м2

уклоњење стазе са свим горе наведеним слојевима.

обрачун по м2. м2 40.00

2 Набавка, насипање и разастирање тампон слоја

шљунковито песковитог материјала, до потребног

модула стишљивости. Тампон слој се профилише,

са потребним нагибима и профилисаним ивичним

проширењима. Израда у свему према детаљима из

пројекта. Избор механизације и технологије

радова доставља извођач, а одобрава надзорни

инжењер од стране инвеститора.

Обрачун по м3. м3 16.00

3 Бетонирање тампон слоја неармираног бетона МБ

20 д= 10 цм. Бетонирање се врши преко насипа

шљунковито песковитог материјала. Тампон слој

се профилише са потребним нагибима и

профилисаним ивичним проширењима. Израда у

свему према детаљима из пројекта.

Обрачун по м2 са свом потребном оплатом.

м2 24.00

3 Набавка и постављање типских префабрикованих

вибропресованих двослојних бетонских плоча.

Плоче се постављају у слоју мешавине ризле и

цемента, дебљине д=4 цм тако да формирају равне

површине са задатим падом. Врста, боја, слог,

завршна обрада и димензија плоча у складу са

постојећим. Квалитет плоча захтеван техничким

описом доказати атестом. Извођач је дужан да пре

почетка радова достави узорке и прибави писану

сагласност надзорног инжењера на одабрани

узорак.

Обрачун по м2.

димензија плоча30/30/6 цм

м2 200.00

4 Израда риголе од типских префабрикованих

бетонских елемената. Комади се постављају у

цементном малтеру на подлогу од неармираног

бетона тако да формирају равне површине са

задатим падом. Врста, боја и димензије комада у

складу са пројектом. Извођач је дужан да пре

почетка радова достави узорке и прибави писану

сагласност надзорног инжењера на одабрани

узорак. Спојеве плоча испунити цементним

млеком.

Обрачун по м1.

ширина риголе 30 цм

м 24.00
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Пос
јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
Опис радова

Јед.

мере
Количина

Израда ивичњака од бетона МБ-40 класе

И, димензија према пројекту.

Рад обухвата уклањање постојећих, набавку

материјала, израду и уграђивање нових ивичњака,

припрему и изр. бет.подлоге и заливање спојница.

Обрачун се врши по м' .

б) ивичњаци 12x18 цм - бели м 40.00

5 Набавка, насипање, разастирање и планирање

хумусне земље. Насипање вршити у свему према

пројекту, плану ископа и у складу са

геомеханичким елаборатом, уз стални геотехнички

надзор. Избор механизације и технологије радова

доставља извођач, а одобрава надзорни инжењер

од стране инвеститора.

Обрачун по м3.

м3 8.00

XV РАДОВИ ПАРТЕР УКУПНО

I

II

III

IV

V

VI

VII ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

VIII

IX

X

XI

XII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

XIII РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ

XIV

XV

УКУПНО АГ РАДОВИ:

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

 УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

РАДОВИ ПАРТЕР

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

РАЗНИ РАДОВИ 

РУШЕЊЕ

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

ФАСАДНА СТОЛАРИЈА
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ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА 

ком 6

2

Испирање канализације са одстрањивањем свих

грубих предмета и прљавштине, као и местимично

одгушивање м

35

3

Демонтажа оштећеног водокотлића, набавка новог

нискомонтажног котлића ПВЦ - Геберит, уградња,

и повезивање на мрежу. Обрачун по ком.

ком. 5

4

Демонтажа постојеће, набавка, транспорт и

монтажа нове ВЦ шоље од санитарног порцелана

комплет са поклопцем од пластике. Обрачун по

ком.

ком. 5

5 Замена сифона веш машине Обрачун по комаду ком. 10

6

Преглед,санација или реглажа ВЦ комплета, шоље,

гумени одбојници, веза шоље са пластичном цеви

испирача са обујмицом 

ком. 10

7
Набавка и монтажа решетке за сливнике на

терасама, станова на повученом спрату (дим15x15 )
ком. 3

8
Набавка и монтажа решетке за сливник у

купатилу и WC-у (дим15x15 ) ком. 10

9
Демонтажа постојећег бојлера , набавка и монтажа

новог домаћег произвођача од 80 л.
ком. 3

10 Замена сигурносног вентила на бојлеру у купатилу ком 10

11 Замена грејача  у бојлеру са фланшом ком 3

12 Замена неисправног термостата на бојлеру ком 4

13

Преглед и санација дела водоводне мреже у

купатилу, израда нове мреже ( око 2,0 м по стану )

са уградњом вентила 

ком. 10

14
Преглед и санација дела канализационог

подплафонског развода  ( по стану до 3м)
ком. 20

15
Демонтажа постојећег бринокс црева бојлера,

набавка и монтажа новог 
ком. 8

16
Рушење обзида и демонтажа постојеће оштећене

каде
ком 3

17 Набавка и уградња нове каде, са обзиђивањем ком. 3

18
Реглажа постојећих сифона лавабоа у купатилима

где се јавља цурење 
ком. 10

19

Демонтажа постојеће једноручне батерије, на

лавабоу, набавка нове сличног квалитзта и

уградња, и повезивање на мрежу.Обрачун по ком

ком. 7

Укупно

/ дин /

1

Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Преглед олучних вертикала типа Канион и

санација на местима процуривања и то на

спојевима: лепком за ПВЦ Канион цеви по

препоруци произвођача
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Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

20
Реглажа постојећих једноручних батерија на

лавабоима
ком. 5

21

Демонтажа постојеће туш батерије, набавка нове

истог типа уградња, и повезивање на

мрежу.Обрачун по ком

ком. 10

22
Демонтажа и поновна монтажа туш батерије -

реглажа
ком. 5

23

Замена постојећих вирбли са продуженим

вирблама и одговарајућим капама на вентилима

водоводне мреже ради могућег приступа вентилу.

ком. 10

24
Замена сифона за каду са повезивањем на

канализацију ком. 9

25
Набавка и монтажа поклопаца (вратанца) за

ревизионе канале у купатилу и кухињи
ком. 5

26 Набавка и монтажа црева и туш ручица ком. 10

27 Замена  ЕК вентила ком 18

28
Замена никловане славине са холендером за

прикључак машине за веш или судове
ком 5

29 Замена пропусних  вентила са капом ком. 10

30
Набавка и монтажа ширих розета и капа за

вентиле
ком. 20

31
Демонтажа,замена и поновна монтажа лавабоа у

WC-у
ком. 10

32
Замена постојећег пластичног подног сливника са

решетком у купатилу
ком 10

33 Замена оштећене WC даске ком 15

34
Замена оштећеног огледала у купатилу вел 60/40 од

домаћег произвођача 
ком 10

35
Замена оштећеног етажера изнад лавабоа од

домаћег произвођача 
ком 10

36

Замена оштећених делова санитарне галантерије у

мокрим чворовима од домаћег произвођача (држач

сапуна, пешкира тоалет папира....)

ком 20

37
Замена дела поцинковане водоводне мреже (до 3м ) 

са уградњом клизне спојке и холендера
ком 5

38
Замена дела канализационе мреже АСТОЛАН (до

3м) са уградњом клизног муфа.
ком 2

39 Паковање шута у џакове, одвоз на депонију пуш 1

УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:

ВЈН 02/18 - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 17



1 Испорука и уградња прикључница, прекидача и

тастера

1.1 модуларни обичан прекидач ком. 2.00

1.2 модуларни наизменични прекидач ком. 1.00

1.3 модуларна шуко прикључница М2 ком. 3.00

1.4 трофазна прикључница ком. 1.00

1.5 тастер за позивно звоно ком. 1.00

1.6 антенска (РТВ) прикључница ком. 2.00

1.7 прикључница слабе струје (РЈ-45) ком. 2.00

2 Испорука и уградња у станску разводну таблу

2.1 аутоматског осигурача 10А ком. 2.00

2.2 аутоматског осигурача 16А ком. 3.00

2.3 ЗУДС (фид-склопка) - 4-полна, 25А, 500mA ком. 2.00

2.4 сигналне лампице за сигнализацију тарифе ком. 1.00

2.5 позивно звоно ком. 1.00

3 Испорука и уградња светиљки:

3.1 уградна светиљка са компакт флуо сијалицом

2x26W, IP 44 (купатило) ком. 2.00

3.2 надградна светиљка са сопственим прекидачем, са

флуо сијалицом 1x18W, IP 44 (изнад огледала у

купатилу)
ком. 2.00

3.3 надградна светиљка са стакленим дифузором,

сијалицом 60W, Е27, IP 54 (тераса)
ком. 1.00

3.4 надградна светиљка са стакленим дифузором и

сијалицом 60W, Е27, IP 20 (ходник)
ком. 1.00

4 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње у станској разводној табли,

укључујући замену сабирнице за изједначење 
ком. 1.00

5 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње у станској разводној табли,

укључујући замену сабирнице за нулу.
ком. 1.00

6 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације осветљења.
ком. 2.00

7 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације за позивно

звоно испред врата стана. ком. 2.00

8 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације за монофазно

утикачко место опште намене ком. 3.00

9 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације за трофазно

утикачко место (у кухињи) ком. 2.00

10 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације за електрични

бојлер у кухињи. ком. 2.00

11 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације за електрични

бојлер у купатилу. ком. 2.00

3. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
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Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

12 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на изведеном

инсталационом месту вентилације санитарног

чвора стана. ком. 1.00

13 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на комплету склопки за

купатило укључиво и замену једнополних склопки

код којих је откривена функционална сметња 
ком. 3.00

14 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на позивном интерфонском

таблоу испред улаза ком. 2.00

15 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на интерфонском апарату у

стану
ком. 2.00

16 Испорука и уградња интерфонске слушалице у

стану
ком. 1.00

17 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на антенској утичници у

стану
ком. 2.00

18 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на прикључници слабе

струје (РЈ-45) у стану ком. 2.00

19 Мерење и испитивање инсталације у стану са

израдом извештаја (стручног налаза)
компл

. 1.00

УКУПНО
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М I

М I 1

1.

Алуминијумски чланкасти радијатор тип

Aleternum B4 произвођач Fondital, Италија или

слично (за рад са водом pH 5/10) - нарочито по

димензијама и једнаког, односно већег капацитета

(W) од уграђеног радијатора који се замењује. У

цену је урачунато затварање воде, пражњење дела

инсталације, демонтажа постојећег радијатора,

набавка и монтажа новог еквивалентне

инсталисане снаге, поновно пуњење, одзрачивање;

урачунати евентуално потребну преправку носача

и одбојника, односно набавку и монтажу нових уз

демонтажу постојећих и затварање отвора у зиду

са враћањем зида у претходно стање, преправку,

прераду и уподобљавање везе. Формирање грејног

тела на потребан број чланака. Уз радијатор се

испоручује потребан број радијаторских заптивача

и чепова, као и један нов одзрачни ручни вентил

по грејном телу-радијатору:

B4 600/100 чланака 15

B4 700/100 чланака 15

2.

Цевно грејно тело (сушач пешкира) тип NK LUX

производ НЕША КОМЕРЦ или еквивалент. У

цену је урачунато затварање воде, пражњење дела

инсталације, демонтажа постојећег сушача,

набавка и монтажа новог еквивалентне

инсталисане снаге, поновно пуњење, одзрачивање;

урачунати евентуално потребну преправку носача

и одбојника, односно набаку и монтажу нових уз

демонтажу постојећих и затварање отвора у зиду

са враћањем зида у претходно стање; следећих

димензија (ширина x висина):

400 x 750 mm ком 1

500 x 750 mm ком 1

400 x 1120 mm ком 1

3.

Одзрачни вентил за грејна тела. Прикључак са

навојем 1/2“ са EPDM заптивком. Тело од

месинга, никловано. Капа од POM. беле боје и

опторна је на топлоту. Макисмална радна

температура 90°C. Максимални радни притисак

10bar тип 505 производ CALEFFI или еквивалент.

У цену је урачунато затварање воде, пражњење

дела инсталације, демонтажа постојећег одзрачног

вентила, набавка и монтажа новог, поновно

пуњење, одзрачивање 

DN15 (1/2“), PN10 ком 10

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

КУЋНА ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА

Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
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МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

4.

Славина за пражњење радијатора. Прикључак са

навојем 1/2М. EPDM заптивка. Тело од месинга,

никловано. Капа од POM, беле боје и отпорна је

на топлоту. Максимална радна температура 100°C.

Максимални радни притисак 10bar.

ком 1

5.

Вентил са четири прикључка за двоцевна грејања

са уронском цеви дужине 1/2 радијатора пречника

11mm, и средњим размаком цеви 40mm производ

HERZ или еквивалент са свим потребним

прибором и материјалом за монтажу.

тип VTA 40, R1/2“ за  радијаторе ком 2

тип VUA 40, R1/2“ за сушаче пешкира ком 5

6.

Термостатски радијаторски вентил са

предрегулацијом за двоцевна грејања тип HERZ

TS-90-V или еквивалент, димензије 1/2'' са свим

потребним прибором и материјалом за монтажу.

ком 2

7.

Термостатски радијаторски вентил са

предрегулацијом за једноцевно грејање са

успонском цеви, производ Giacomini, тип R436,

или слично димензије 1/2'' са свим потребним

прибором и материјалом за монтажу.

ком 1

8.

Термостатски радијаторски вентил са

предрегулацијом за једноцевно грејање са

уронском цеви, производ Giacomini, тип R437, или

слично димензије 1/2'' са свим потребним

прибором и материјалом за монтажу. 

ком 1

9.

Радијаторски навијак за све радијаторе, тип HERZ-

RL-1 или еквивалент, димензије 1/2'' са свим

потребним прибором и материјалом за монтажу.
ком 2

10.

Радијаторски вентил са преднамештањем GP или

еквивалент, димензије 1/2'' са свим потребним

прибором и материјалом за монтажу.
ком 2

11.

Термостатска глава са хидросензором и опсегом

задавања вредности 6-30°C и заштитом од

смрзавања на 6°C производ HERZ или еквивалент.

Ограничавање и блокирање области задавања

вредности помоћу граничне чивије. У цену

урачунат прибор и сав помоћни материјал

потребан за монтажу.

standard ком 5

mini ком 1
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МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

12.

Аутоматски оздрачни вентил (DN15 (1/2“), PN10,

100
о
С) месингани, опруга од нерђајућег челика,

CALLEFI или слично
ком 5

13.

Бравица, типска, за стански орман за грејање са 

типском кључем; подразумева демонтажу

постојеће, набавку и монтажу нове

ком 2

14.

Уређај за регистровање сопствене појединачне

потрошње комплет са температурским сензорима,

са радио везом, производ

Sontex, Supercal 539 ком 1

Techem, Compact V ком 1

Danfoss, Sonometer 1000 ком 1

Kamstrup, Multical 402 ком 1

15.

Балансни вентил произвођача HERZ, TA, Ferrero,

Oventrop, Danfoss; подразумева се затварање воде,

демонтажа постојежег балансног вентила, набавка

и монтажа новог уз евентуално потребну прераду

везе, са подешавањем на задату позицију из

Извештаја о балансирању;  димензија

1/2'', DN 15 ком 1

3/4'', DN 20 ком 1

16.

Само излазак на лице места, преглед и

констатовање-установљавање проблема у

непокретности (стану/локалу) 

комплета 5

17.
Предрегулација радијаторских вентила унутар

једне непокретности (стан/локал) 
комплета 7

18.

Укључивање грејања у непокретности

(стану/локалу) комплет са прегледом инсталације,

одзрачивањем грејних тела, евентуално

потребним дотезањем, дихтовањем веза,

предрегулацијом радијаторских вентила и

разрађивањем истих

комплета 35

19. Санирање цурења/капљања на

разводној/повратној алу-пласт/бакарној/црној

цеви, видној или унутар кошуљице под

паркетом/плочицама; комплет замена дела цеви

новим (са све изолацијом) 

комплета 3

20.

Санирање цурења/капљања на неком (било ком)

од састава, било у спратном орману за грејање,

било у станском орману за грејање или прикључку

радијаторског вентила/грејног тела

комплета 3
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МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

21.

Испитивање инсталације/дела инсталације

грејања (без икакве претходне интервенције,

односно након санирања цурења на

разводној/повратној цеви) на притисак и потврда

да је инсталација исправна у том смислу

комплета 3

22.
Лептир вентил називног притиска 6bar,

SLOVARIM или слично

DN 10 ком 1

DN 15 ком 1

DN 20 ком 1

М I 2

1.

Центрифугални вентилатор за извлачење ваздуха

са неповратном лептир клапном тип CBF 100 S

производ SystemAir или еквивалент следећих

карактеристика:

   - број обртаја: 2403 ob/min

   - снага: 29,1 W

   - прикључак: Ø98 mm

   - капацитет: 60 m
3
/h

   - бука: 52 dB ком 2

2.

Центрифугални вентилатор за извлачење ваздуха

са неповратном лептир клапном, тип -ЕБ100

производ S&P или еквивалент следећих

карактеристика:

   - број обртаја: 2500 ob/min

   - снага: 30 W

   - прикључак: Ø100 mm

   - капацитет: 50 m
3
/h (70Pa)

   - бука: 45,5 dB ком 2

3.

Савитљива алуминијумска цев за вентилацију тип

TEXOFLEX-AL производ TEHNOEXPORT или

еквивалент следећих димензија:

Ø110 mm m 3

М I 3

1.

Припремни радови: упознавање са објектима, са

обимом посла, транспорт људства, материјала и

алата, ситни грађевински радови, организовање

изласка на лице место све од тренутка пријема

позива за интевенцију, упознавање са

расположивом техничком документацијом.

пауш. 1

ВЕНТИЛАЦИЈА БЛОКИРАНИХ ПРОСТОРИЈА

УКУПНО М I 2

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНО М I 1
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МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

2.

Завршни радови: пробна испитивања, регулација,

рашчишћавање лица места након интервенције,

примопредаја извршеног посла

пауш. 1

М I

М I 1

М I 2

М I 3 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

    УКУПНО  МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  БГ  динара

на територији Београда

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

КУЋНА ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА

ВЕНТИЛАЦИЈА БЛОКИРАНИХ ПРОСТОРИЈА

УКУПНО М I 3
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2

3

4

A. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС  "СТЕПА СТЕПАНОВИЋ ", СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ СА 5 

ЛАМЕЛА НА ЛОКАЦИЈИ БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋА "ПАДИНА" И ОБЈЕКТИ 1-6 У НАСЕЉУ ДР ИВАНА 

РИБАРА   У  БЕОГРАДУ

У К У П Н О    А: 

    Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

АГ РАДОВИ

ВИК

ЕЛЕКТРО РАДОВИ

МАШИНСКИ РАДОВИ
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1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

I ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1
Крпљење зидова-прслина, кнауф гипсом и бандаж

траком. Бандаж траку поставити преко прслине у

целој дужини прслине ширине бандаж траке.

Претходно припремити подлогу узимајући у обзир

дубину и ширину прслине на начин да финална

обрада буде у равни зида. Обрачун по м1.

м1 40.00

2 Скидање свих слојева постојећег пода од керамике

до оштећене изолације са одношењем шута на

градску депонију. Обрачун по м2.

м2 8.00

3 Израда цементне кошуљице на поду после

интервенције на инсталацијама. Обрачун по м2.

б. Дебљине 5 цм. м2 8.00

I ЗИДАРСКИ РАДОВИ

II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1 Бојење зидова и плафона полудисперзијом у белој

боји. Све утичнице и прекидаче скинути пре

бојења и вратити по завршетку бојења

зидова.Обрачун по м2.

м2 1,000.00

3 Фарбање оштећене унутрашње дрвене столарије

одговарајућом бојом на бази лака са свим

потребним предрадњама. Обрачун по м2

м2 19.00

4 Скидање старе боје и бојење металне ограде, бојом

за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију

хемијским и физичким средствима, брусити и

очистити. На ограду нанети заштитни

антикорозивни премаз, а затим бојити два пута

бојом за метал у одговарајућем тону. Обрачун по

м2 ограде.

м2 10.00

II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
УКУПНО

III ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

1 Хобловање и лакирање постојећег паркета заједно

са угаоним лајснама на контакту зида и пода.

Прслине у паркету штуковати "Штук масом за

паркет". Лакирати три пута безбојним

одговарајућим лаком  . Обрачун по м2.

м2 360.00

Количина
јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

 Б1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ  НЕДОСТАТАКА У ОБЈЕКТИМА  

  СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС ''ЈУГОВИЋЕВО''  У НОВОМ САДУ 

ОБЈЕКТИ Ц и Д

Пос Опис радова
Јед.

мере
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Количина
јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере

2 Демонтажа постојећег дигнутог или оштећеног

буковог паркета класе "С". У јединичну цену

урачунати демонтажу постојећег паркета, поправку

подлоге, набавку и лепљење новог паркета у свему

као постојећи .Паркет поставити лепљењем

одговарајућим лепком.  Обрачун по м2.

м2 100.00

4 Демонтажа постојеће оштећене паркет лајсне на

контакту зида и пода са набавком и уградњом нове

у свему као постојећа (финално обрађена).

букова сокла висине од 6цм са винер лајсном м 50.00

III ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

IV СТОЛАРСКИ РАДОВИ

1 Ампасовање постојећих дрвених унутрашњих

врата и фасадних ПВЦ прозора и врата. Обрачун

по ком.

ком. 10.00

IV СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

V БРАВАРСКИ РАДОВИ

2 Поправка улазних врата у стан да се затварају и

закључавају.Обрачун по ком.

замена постојеће браве ком 1.00

поправка постојеће браве ком 3.00

штеловање врата ком. 2.00

V БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

VI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1 Постојеће фуге на поду и зиду од керамичких

плочица, очистити и поново их фуговати у тону и

боји као постојеће.Обрачун по м2.

м2 20.00

2 Набавка и лепљење керамичких плочица-сокла,

боја и квалитет у тону као постојеће или по избору

инвеститора. Обрачун по м.

м 10.00

3 Замена постојећих поломљених кер.плочица ( са

зида или пода ) које су постављене на лепак, са

набавком нових у квалитету, величини и боји као

постојеће. Обрачун по м2.

м2 10.00

4 Замена постојећих поломљених кер.плочица ( са

зида или пода ) које су постављене у цементни

малтер, са набавком нових у квалитету, величини и

боји као постојеће. Обрачун по м2.

м2 10.00

5 Набавка и уградња пластичне лајсне на ивицама и

крајевима кер.плочица у квалитету и дезену као

постојеће. Обрачун по м1. 

м1 5.00
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Количина
јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере

6 Замена постојећих поломљених терацо плоча са

пода, које су постављене у цементни малтер, са

набавком нових у квалитету, величини и боји као

постојеће. Обрачун по м2.

м2 5.00

VI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ

2 Демонтажа постојећег солбанка од поц. Лима

д=0,6мм, са израдом и монтажом новог раз ширине

око 25цм. Обрачун по м1.

м1 6.00

3 Демонтажа постојећих опшивки назидака са

израдом и монтажом нових раз.ширине око 50цм

од поцинкованог фабрички бојеног лима д=0,6мм.

Обрачун по м1.

м1 2.00

VII УКУПНО 

VIII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

1

Демонтажа постојећих спуштенх плафона типа

кнауф или слично, без демонтаже подконструкције,

са набавком и уградњом нових плоча д 12,5мм

укључујући и бандажирање спојева зида и плоче

као и плоча међусобно. Обрачун по м2.

б.Влагоотпорне . м2 10.00

в.Класичне плоче. м2 10.00

VIII УКУПНО 

IX РОЛЕТНАРСКИ  РАДОВИ

1 Демонтажа постојеће са израдом и монтажом ПВЦ

еслингер ролетни у свему као постојеће. Ролетне

опремити аутоматима са гуртном. 

Обрачун по м². 

м² 5.00

2 Поправка аутомата еслингер ролетне. Постојећи

покварен аутомат еслингер ролетни демонтирати,

покварене делове поправити или заменити новим." 

Обрачун по комаду. 

ком. 1.00

3 Замена аутомата еслингер ролетне. Постојећи

неисправан аутомат еслингер ролетни демонтирати

и поставити нов, по узору на постојећи." 

Обрачун по комаду. 

ком. 6.00

4 Замена оштећене ПВЦ ламеле на еслингер ролетни

новом у свему као постојећа. Обрачун по комаду

дужине до 150цм.

ком. 1.00
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Количина
јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере

5

Замена оштећене маске кутије за еслингер ролетну

димензија до150/ 25цм. Обрачун по комаду.

а.Од ПВЦ -а ком. 1.00

6 Демонтажа оштећених вођица ПВЦ еслингер

ролетни са набавком и монтажом новим у свему

као постојеће са уградњом ПВЦ капица на местима

на којима је вођица фиксирана за рам прозора.

Обрачун по м1.

м1 4.20

IX УКУПНО 

X СТАКЛОРЕЗАЧКИ  РАДОВИ

1 Демонтажа поломљеног стакла са набавком и

уградњом новог у одговарајућој димензији .

Обрачун по м2.

Термоизолационо нискоемисионо стакло 4+12+4

м2
1.00

Обично провидно стакло д 4мм м2 1.00

Обично пескирано стакло д 4мм м2 1.00

X УКУПНО 

XI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1 Скидање постојеће оштећене хидроизолације са

израдом нове у свему као постојећа. Обрачун по

м2.

а. 1 премаз битулитом + кондор 4мм на преклоп,

варен 100% за подлогу. м2
15.00

б. Полимер цементна изолација типа "Сика" или

слично. м2
15.00

2 Поправка оштећене хидроизолације од ПВЦ

мембране на крову са претходним уклањањем

шљунка и враћањем након извршене интервенције

.  Обрачун по м2.

м2 15.00

XI УКУПНО 

XII РАЗНИ РАДОВИ

1 Детаљно чишћење и прање подова, прозора,

купатила заједно са санитаријама као и

тераса.Обрачун по м2 нето површине стана.

м2 500.00

2 Набавка и постављање недостајућих и замена

неисправних дихтунг гума на ПВЦ прозорима и

улазним вратима у стан. Обрачун по м.

м 100.00

3 Обрада споја кутије за ролетну са зидом,

постављањем мрежице и глет масе ( испуцало).

Обрачун по ком.

ком 5.00

XII РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО
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Количина
јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

АГ РАДОВИ УКУПНО ДИН.

БРАВАРСКИ РАДОВИ

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 

РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

РАЗНИ РАДОВИ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

ВЈН 02/18 - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 30



ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА 

1

Испирање канализације са одстрањивањем свих 

грубих предмета и прљавштине, као и местимично 

одгушивање м 5

2

Демонтажа оштећеног водокотлића, набавка новог 

нискомонтажног котлића ПВЦ - Геберит, уградња, 

и повезивање на мрежу. Обрачун по ком.
ком. 1

3

Демонтажа постојеће, набавка, транспорт и 

монтажа нове ВЦ  шоље од санитарног порцелана  

комплет са поклопцем од пластике.  Обрачун по 

ком. ком. 1

4 Замена сифона веш машине Обрачун по комаду ком. 2

5

Преглед,санација или реглажа ВЦ комплета, шоље, 

гумени одбојници, веза шоље са пластичном цеви 

испирача са обујмицом ком. 2

6
Набавка и монтажа решетке за  сливник  у 

купатилу и WC-у ком. 1

8
Демонтажа постојећег бојлера , набавка и монтажа 

новог домаћег произвођача од 80 л. ком. 1

9 Замена сигурносног вентила на бојлеру у купатилу
ком 1

10 Замена грејача  у бојлеру са фланшом ком 1

11 Замена неисправног термостата на бојлеру ком 1

12

Преглед и санација  дела водоводне мреже у 

купатилу, израда нове мреже ( око 2,0 м  по стану ) 

са уградњом вентила ком. 2

13
Штемовање подних плоча, преглед и санација дела 

канализационог развода   (  по стану до 3м) ком. 2

14
Демонтажа постојећег бринокс црева  бојлера, 

набавка и монтажа новог ком. 2

15
Рушење обзида и демонтажа постојеће оштећене 

каде ком 1

16 Набавка и уградња нове каде, са обзиђивањем ком. 1

17
Реглажа постојећих сифона лавабоа у купатилима 

где се јавља цурење ком. 2

18

Демонтажа постојеће једноручне батерије, на 

лавабоу, набавка нове сличног квалитзта  и 

уградња, и повезивање на мрежу.Обрачун по ком

ком. 2

19
Реглажа постојећих једноручних батерија на 

лавабоима ком. 2

20

Демонтажа постојеће туш батерије, набавка нове 

истог типа уградња, и повезивање на 

мрежу.Обрачун по ком ком. 1

21
Демонтажа и поновна монтажа туш батерије - 

реглажа ком. 1

22

Замена постојећих  вирбли са продуженим 

вирблама и одговарајућим капама  на вентилима 

водоводне мреже ради могућег приступа вентилу.
ком. 3

23
Замена сифона за каду са повезивањем на 

канализацију ком. 2

24 Набавка и монтажа црева и туш ручица ком. 2

25 Замена  ЕК вентила ком. 10

Пос Опис радова
Јед.

мере Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
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Пос Опис радова
Јед.

мере Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

26
Замена никловане славине са холендером за 

прикључак машине за веш или судове ком 1

27 Замена пропусних  вентила са капом ком 2

28
Набавка и монтажа ширих розета  и капа за 

вентиле ком. 2

29
Демонтажа,замена и поновна монтажа  лавабоа у 

WC-у ком. 1

30
Замена постојећег пластичног подног сливника са 

решетком у купатилу ком. 1

31 Замена оштећене WC даске ком 2

32 Замена оштећеног огледала у купатилу вел 60/40 од домаћег произвођача ком 1

33 Замена оштећеног етажера изнад лавабоа   од домаћег произвођача ком 1

34

Замена оштећених делова санитарне галантерије у 

мокрим чворовима од домаћег произвођача (дрђач 

сапуна, пешкира тоалет папира....) ком 1

35
Замена дела поцинковане водоводне мреже (до 3м ) 

са уградњом клизне спојке и холендера ком 1

36 Паковање шута у џакове, одвоз на депонију
пауш 1

УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
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1 Испорука и уградња прикључница, прекидача и

тастера

1.1 модуларни обичан прекидач ком. 3.00

1.2 модуларни наизменични прекидач ком. 2.00

1.3 модуларна шуко прикључница М2 ком. 8.00

1.4 трофазна прикључница ком. 2.00

1.5 тастер за позивно звоно ком. 3.00

1.6 антенска (РТВ) прикључница ком. 2.00

1.7 прикључница слабе струје (РЈ-45) ком. 5.00

2 Испорука и уградња у станску разводну таблу

2.1 аутоматског осигурача 10А ком. 2.00

2.2 аутоматског осигурача 16А ком. 3.00

2.3 ЗУДС (фид-склопка) - 4-полна, 25А, 500mA ком. 5.00

2.4 сигналне лампице за сигнализацију тарифе ком. 1.00

2.5 позивно звоно ком. 1.00

3 Испорука и уградња светиљки:

3.1 уградна светиљка са компакт флуо сијалицом

2x26W, IP 44 (купатило) ком. 2.00

3.2 надградна светиљка са сопственим прекидачем, са

флуо сијалицом 1x18W, IP 44 (изнад огледала у

купатилу) ком. 3.00

3.3 надградна светиљка са стакленим дифузором,

сијалицом 60W, Е27, IP 54 (тераса) ком. 2.00

3.4 надградна светиљка са стакленим дифузором и

сијалицом 60W, Е27, IP 20 (ходник) ком. 2.00

4 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације осветљења. ком. 4.00

5 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације за позивно

звоно испред врата стана. ком. 2.00

6 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације за монофазно

утикачко место опште намене ком. 5.00

7 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације за трофазно

утикачко место (у кухињи) ком. 2.00

8 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације за електрични

бојлер у кухињи. ком. 2.00

9 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације за електрични

бојлер у купатилу. ком. 2.00

10 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на изведеном

инсталационом месту вентилације санитарног

чвора стана. ком. 1.00

11 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на комплету склопки за

купатило укључиво и замену једнополних склопки

код којих је откривена функционална сметња 

ком. 5.00

12 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на позивном интерфонском

таблоу испред улаза ком. 3.00

3. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
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Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

13 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на интерфонском апарату у

стану ком. 2.00

14 Испорука и уградња интерфонске слушалице у

стану ком. 1.00

15 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на антенској утичници у

стану ком. 2.00

16 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на прикључници слабе

струје (РЈ-45) у стану ком. 2.00

17 Мерење и испитивање инсталације у стану са

израдом извештаја (стручног налаза)

комп

л. 3.00

УКУПНО
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М II

М II 1

1.

Алуминијумски чланкасти радијатор тип

Aleternum B4 произвођач Fondital, Италија или

слично (за рад са водом pH 5/10) - нарочито по

димензијама и једнаког, односно већег капацитета

(W) од уграђеног радијатора који се замењује. У

цену је урачунато затварање воде, пражњење дела

инсталације, демонтажа постојећег радијатора,

набавка и монтажа новог еквивалентне

инсталисане снаге, поновно пуњење, одзрачивање;

урачунати евентуално потребну преправку носача

и одбојника, односно набавку и монтажу нових уз

демонтажу постојећих и затварање отвора у зиду

са враћањем зида у претходно стање, преправку,

прераду и уподобљавање везе. Формирање грејног

тела на потребан број чланака. Уз радијатор се

испоручује потребан број радијаторских заптивача

и чепова, као и један нов одзрачни ручни вентил

по грејном телу-радијатору:

B4 350/100 чланака 10

B4 500/100 чланака 10

B4 600/100 чланака 10

B4 700/100 чланака 10

2.

Цевно грејно тело (сушач пешкира) тип NK LUX

производ НЕША КОМЕРЦ или еквивалент. У

цену је урачунато затварање воде, пражњење дела

инсталације, демонтажа постојећег сушача,

набавка и монтажа новог еквивалентне

инсталисане снаге, поновно пуњење, одзрачивање;

урачунати евентуално потребну преправку носача

и одбојника, односно набаку и монтажу нових уз

демонтажу постојећих и затварање отвора у зиду

са враћањем зида у претходно стање; следећих

димензија (ширина x висина):

400 x 750 mm ком 1

500 x 750 mm ком 1

400 x 1120 mm ком 1

3.

Одзрачни вентил за грејна тела. Прикључак са

навојем 1/2“ са EPDM заптивком. Тело од

месинга, никловано. Капа од POM. беле боје и

опторна је на топлоту. Макисмална радна

температура 90°C. Максимални радни притисак

10bar тип 505 производ CALEFFI или еквивалент.

У цену је урачунато затварање воде, пражњење

дела инсталације, демонтажа постојећег одзрачног

вентила, набавка и монтажа новог, поновно

пуњење, одзрачивање 

DN15 (1/2“), PN10 ком 5

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

КУЋНА ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА

Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/
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Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

4.

Славина за пражњење радијатора. Прикључак са

навојем 1/2М. EPDM заптивка. Тело од месинга,

никловано. Капа од POM, беле боје и отпорна је

на топлоту. Максимална радна температура 100°C.

Максимални радни притисак 10bar.

ком 1

5.

Вентил са четири прикључка за двоцевна грејања

са уронском цеви дужине 1/2 радијатора пречника

11mm, и средњим размаком цеви 40mm производ

HERZ или еквивалент са свим потребним

прибором и материјалом за монтажу.

тип VTA 40, R1/2“ за  радијаторе ком 1

тип VUA 40, R1/2“ за сушаче пешкира ком 2

6.

Термостатски радијаторски вентил са

предрегулацијом за двоцевна грејања тип HERZ

TS-90-V или еквивалент, димензије 1/2'' са свим

потребним прибором и материјалом за монтажу.

ком 2

7.

Термостатски радијаторски вентил са

предрегулацијом за једноцевно грејање са

успонском цеви, производ Giacomini, тип R436,

или слично димензије 1/2'' са свим потребним

прибором и материјалом за монтажу.

ком 5

8. Термостатски радијаторски вентил са

предрегулацијом за једноцевно грејање са 

ком 5

9.

Радијаторски навијак за све радијаторе, тип HERZ-

RL-1 или еквивалент, димензије 1/2'' са свим

потребним прибором и материјалом за монтажу.
ком 2

10.

Радијаторски вентил са преднамештањем GP или

еквивалент, димензије 1/2'' са свим потребним

прибором и материјалом за монтажу.
ком 2

11.

Термостатска глава са хидросензором и опсегом

задавања вредности 6-30°C и заштитом од

смрзавања на 6°C производ HERZ или еквивалент.

Ограничавање и блокирање области задавања

вредности помоћу граничне чивије. У цену

урачунат прибор и сав помоћни материјал

потребан за монтажу.

standard ком 5

mini ком 2

12.

Аутоматски оздрачни вентил (DN15 (1/2“), PN10,

100
о
С) месингани, опруга од нерђајућег челика,

CALLEFI или слично

ком 5
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Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

13.

Бравица, типска, за стански орман за грејање са 

типском кључем; подразумева демонтажу

постојеће, набавку и монтажу нове

ком 2

14.

Балансни вентил произвођача HERZ, TA, Ferrero,

Oventrop, Danfoss; подразумева се затварање воде,

демонтажа постојежег балансног вентила, набавка

и монтажа новог уз евентуално потребну прераду

везе, са подешавањем на задату позицију из

Извештаја о балансирању;  димензија

1/2'', DN 15 ком 1

3/4'', DN 20 ком 1

15.

Само излазак на лице места, преглед и

констатовање-установљавање проблема у

непокретности (стану/локалу) 

комплета 5

16.
Предрегулација радијаторских вентила унутар

једне непокретности (стан/локал) 
комплета 5

17.

Укључивање грејања у непокретности

(стану/локалу) комплет са прегледом инсталације,

одзрачивањем грејних тела, евентуално

потребним дотезањем, дихтовањем веза,

предрегулацијом радијаторских вентила и

разрађивањем истих

комплета 10

18.

Санирање цурења/капљања на

разводној/повратној алу-пласт/бакарној/црној

цеви, видној или унутар кошуљице под

паркетом/плочицама; комплет замена дела цеви

новим (са све изолацијом) 

комплета 2

19.

Санирање цурења/капљања на неком (било ком)

од састава, било у спратном орману за грејање,

било у станском орману за грејање или прикључку

радијаторског вентила/грејног тела

комплета 2

20.

Испитивање инсталације/дела инсталације

грејања (без икакве претходне интервенције,

односно након санирања цурења на

разводној/повратној цеви) на притисак и потврда

да је инсталација исправна у том смислу

комплета 2

21.
Лептир вентил називног притиска 6bar,

SLOVARIM или слично

DN 10 ком 1

DN 15 ком 1

DN 20 ком 1

УКУПНО М II 1
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Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

М II 2

1.

Центрифугални вентилатор за извлачење ваздуха

са неповратном лептир клапном тип CBF 100 S

производ SystemAir или еквивалент следећих

карактеристика:

   - број обртаја: 2403 ob/min

   - снага: 29,1 W

   - прикључак: Ø98 mm

   - капацитет: 60 m
3
/h

   - бука: 52 dB ком 2

2.

Центрифугални вентилатор за извлачење ваздуха

са неповратном лептир клапном, тип -ЕБ100

производ S&P или еквивалент следећих

карактеристика:

   - број обртаја: 2500 ob/min

   - снага: 30 W

   - прикључак: Ø100 mm

   - капацитет: 50 m
3
/h (70Pa)

   - бука: 45,5 dB ком 2

3.

Савитљива алуминијумска цев за вентилацију тип

TEXOFLEX-AL производ TEHNOEXPORT или

еквивалент следећих димензија:

Ø110 mm m 3

М II 3

1.

Припремни радови: упознавање са објектима, са

обимом посла, транспорт људства, материјала и

алата, ситни грађевински радови, организовање

изласка на лице место све од тренутка пријема

позива за интевенцију, упознавање са

расположивом техничком документацијом.

пауш. 1

2.

Завршни радови: пробна испитивања, регулација,

рашчишћавање лица места након интервенције,

примопредаја извршеног посла

пауш. 1

ВЕНТИЛАЦИЈА БЛОКИРАНИХ ПРОСТОРИЈА

УКУПНО М II 2

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНО М II 3
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Укупно

/ дин /
Пос Опис радова

Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

М II

М II 1

М II 2

М II 3

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

КУЋНА ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА

ВЕНТИЛАЦИЈА БЛОКИРАНИХ ПРОСТОРИЈА

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

    УКУПНО  МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  НС динара
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1

2

3

4

ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ  НЕДОСТАТАКА У ОБЈЕКТИМА  

У К У П Н О   Б1:

Б1.   СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС ''ЈУГОВИЋЕВО''  У НОВОМ САДУ 

ОБЈЕКТИ Ц и Д

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

АГ РАДОВИ

ВИК

ЕЛЕКТРО РАДОВИ

МАШИНСКИ РАДОВИ
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АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

I КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

1

Сегментно скидање црепа, летава, луфт

летава,терхартије. Све сем тер хартије одложити и

поново употребити. Сав вишак материјала одвести на

градску депонију до 10км.   

Обрачун по м2 м2 862.00

2 Демонтажа постојећих слемењака које очистити од

малтера и поново вратити након постављања црепа.

Предвидети 10% новог материјалаСав вишак

материјала одвести на градску депонију до 10км. .

Обрачун по м. м 51.00

3 Набавка и постављање паропропусне водонепропусне

кровне хидроизолације тип ЛДС 0.02 или слично, са

траком за лепљење у свему према упуству произвођача. 

Обрачун по м2 м2 862.00

4 Постављање контра летава, летава и враћање

демонтираног црепа . Предвидети до 10% новог

материјала

Обрачун по м2 м2 862.00

5 Замена оштећеног или иструлелог дрвеног патоса

преко рогова од чамових даски д=2,4цм.

Обрачун по м2 м2 10.00

6 Набавка, транспорт и монтажа новог фалцованог црепа

ако не може да се набави исти као постојећи. 

Обрачун по м2. м2 70.00

I КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ УКУПНО

Б2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ЗА СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ А12  НА ЛОКАЦИЈИ КОМПЛЕКСА ЈУГОВИЋЕВО У  НОВОМ САДУ

Преамбула предмера и предрачуна 

Потребно је да понуђачи пре давања понуде пажљиво проуче све позиције и описе из предмера као и целокупну

Конкурсну документацију , да обиђу локацију и да се упознају са могућим начином извођења радова и евентуалним

ограничењима на локацији која би могла да утичу на одвијање радова. Сви радови морају бити изведени квалитетно а

сви материјали морају поседовати одговарајуће атесте. Стварне изведене количине биће утврђене мерењем. Посебно

треба обратити пажњу на чињеницу да се радови изводе на усељеном вишепородичном стамбеном објекту и да је

фронт рада изузетно сужен.Приликом извођења радова непходно је водити рачуна и о Правилима кућног реда и

сарађивати са Скупштином станара око потенцијалних проблема. Неопходно је радове изводити сегментно како би

се у што већој мери смањила могућност проузроковања штете на становима и заједничким деловима објекта , а за

шта постоји реална могућност (због типа крова ). Обратити пажњу и на метеоролошке услове и прогнозе и не

започињати радови на откривању делова крова уколико је временска прогноза неповољна. Сву штету коју

проузрокује на становима испод крова Извођач ће бити дужан да отклони о свом трошку. напомена: понуђачи су

упознати са тренутним стањем радова, различитим врстама кровног покривача,евентуалним оштећењима ,а пре

почетка радова изабрани Извођач и Надзор треба записнички да констатују стање на објекту. Уколико се јави потреба

за Непредвиђеним радовима , они ће се изводити, обрачунавати и плаћати сагласно условима Конкурсне

документације.Сав вишак материјала одвести на градску депонију до 10км. 

Јед.

мере
КоличинаПос

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
Опис радова
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Јед.

мере
КоличинаПос

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
Опис радова

II ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1

Демонтажа постојеће опшивке веза косог крова и зида

од поц. Лима д=0,6мм, са израдом и монтажом нове раз

ширине око50цм. Обрачун по м1.Сав вишак материјала

одвести на градску депонију до 10км. 

м1 99.92

2

Демонтажа постојећих опшивки око димњачких и

вентилационих канала са израдом и монтажом нових

раз.ширине око 70 цм од поцинкованог лима д=0,6мм.

Обрачун по м1.Сав вишак материјала одвести на

градску депонију до 10км. 

м1 245.00

3

Демонтажа дела постојећег равног лима са израдом и

монтажом новог , веза на дупли шав, од поцинкованог

лима д=0,6мм. Обрачун по м2.

м2 10.00

II ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

III РАЗНИ РАДОВИ

1 Набавка материјала, транспорт, утовар, истовар,

монтажа и демонтажа цевасте скеле која се поставља

како би се извели радови на замени хидроизолације

крова ширини од 8 метара а висине око 15метра (12

поља)

Скела се састоји од челичних цеви које су повезане

специјалним обујмицама тако да се формирају

платформе ширине 1м на спратним висинама објекта .

Скела (платформе) треба да буду удаљене од равни

фасаде минимум 20 цм ради манипулације приликом

извођења радова. платформе се састоје од по две даске

ширине 30-40цм и дебљине 5цм које су положене на

хоризонталне цеви по спратним висинама. свака

платформа мора да има ”ногобран” - даска ширине 20

цм положена тако да формира ” соклу” висине 20цм са

спољне стране платформи. Свака платформа треба да

има хоризонталну цев на прописаној висини која служи

као ограда.

При монтажи и демонтажи водити рачуна да се

постојећа фасада не оштети.

Скелу монтирати, користити и демонтирати у складу са

упутствима одговорног лица за безбедност и здравље

на раду.

Обрачун по м2 скеле. м2 1,300.00
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Јед.

мере
КоличинаПос

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
Опис радова

2 Громобранска инсталација - прихватни систем

Набавка, испорука и уградња материјала за израду

прихватног система громобранске инсталације на

крову објекта П= 862м2. Позиција обухвата израду

прихватног система са свим везама:

- веза прихватни систем и спусни систем

- веза свих металних маса са прихватним ситемом

- извештај о испитивањима и мерењима комплетне

громобранске инсталације 

Материјал за израду прихватног система

- челична поцинкована помоћу трака FeZn 20x3mm за

заштиту истурених делова објекта на крову (оџаци,

вентуси, металне опшивке и сл.) 

- стандардни укрсни елементи, стезаљке за лим и сл..

- антикорозивна заштита

обрачунава се комплет компл 1.00

III РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО

I

II

III

АГ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

УКУПНО Б2.

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

РАЗНИ РАДОВИ 
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В. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 

НЕДОСТАТАКА НА ЛОКАЦИЈАМА У РС

 ( Крушевац 30 станова, Параћин 3 стана, Нова Варош 7 станова, 

Лесковац 1 стан, Чачак 1 стан, Зајечар 2 стана, Врање 3 стана, Књажевац 

2 стана, Бор 1 стан, Зрењанин 1 стан)
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1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

I РУШЕЊЕ

2 Рушење обзидног зида испред каде у становима

где вршена замена каде. Позиција обухвата

уклањање плочица , рушење и одвоз шута на

градску депонију до 10км, као и скидање првог

реда плочица изнад каде.

Обрачун по м2 м2 4.00

3

Скидање свих слојева постојећег пода у стану до

оштећене изолације или инсталација са одношењем

шута на градску депонију до 10км. Обрачун по м2.

Обрачун по м2 м2 10.00

4
Демонтажа и поновна монтажа металне ограде на

терасама. Обрачун по м.

м 1.00

I РУШЕЊЕ УКУПНО

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1 Израда цементне кошуљице 5-7цм на проходним

терасама преко термо изолације ( обухваћена кроз

изолатерске радове)армиране рабиц мрежом.

Обрачун по м2 м2 20.00

2 Израда цементне кошуљице 3-4цм као заштита

хидроизолације.

Обрачун по м2 м2 20.00

3

Израда цементне кошуљице 2-4цм, као слоја за пад

преко бетонских капа, димњачких и вентилационих

канала

Обрачун по комаду ком 2.00

4 Зидање обзида ново уграђене каде пуном опеком

д=12 цм са малтерисањем зида и припремом за

израду керамике. 

Обрачун по м2 м2 2.00

5 Поправка шпалетни после замене ПВЦ столарије

или улазних врата, продужним малтером уз све

потребне предрадње, глетовање и бојење ,

максималне ширине до 15цм. 

Обрачун по м1. м1 8.00

Укупно

/ дин /
Пос Количина

јед.цена 

/дин/

В/ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ  НЕДОСТАТАКА

Јед.

мере
Опис радова

НА НЕПРОКРЕТНОСТИМА У ВЛАСНИШТВУ ГДС НА ЛОКАЦИЈАМА У УНУТРАШЊОСТИ СРБИЈЕ
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Укупно

/ дин /
Пос Количина

јед.цена 

/дин/

Јед.

мере
Опис радова

6 Набавка и постављање недостајућих силикатних

флисни, у свему као постојеће. Позиција обухвата

потребно анкеровање и лепљење одговарајућим

лепком, према упуству произвођача са постављање

потребне платформе и опреме за рад на висини.

Обрачун по м2 м2 1.00

7 Набавка материјала и израда слоја за изравњање и

учвршћивање, преко постојеће подлоге. Слој за

изравњање и учвршћивање се изводи грађевинским

лепком д=0,5цм. Горња површина глатко

пердашена.

Обрачун по м². м² 20.00

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

III МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1 Санирање флека унутрашњих зидова фасакрилом ,

чије оштећење је настало као последица

процуривања тераса или влажења зидова. 

Обрачун по м2 м2 10.00

2

Крпљење зидова-пукотина, кнауф гипсом и бандаж

траком. Бандаж траку поставити преко пукотине у

целој дужини. Претходно припремити подлогу

Обрачун по м1.

Обрачун по мl мl 24.00

3

Бојење оштећених зидова и плафона

полудисперзијом у белој боји са свим потребним

предрадњама. Све утичнице и прекидаче скинути

пре бојења и вратити по завршетку бојења зидова.             

Обрачун по м2. м2 500.00

4

Поправка оштећене унутрашње дрвене

столарије.Фарбање оштећене унутрашње дрвене

столарије одговарајућом полиуретанском бојом са

свим потребним предрадњама у смислу припреме

подлоге и заштите. Фарбање се ради пиштољем,

прскањем.                                                             

Обрачун по м2 м2 10.00

5

Скидање постојеће боје и одстрањивање корозије

са металног штока противпровалних врата и бојење

основном антикорозивном и финалном бојом у

одговарајућем тону.Обрачун по ком.

ком 1.00
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6

Скидање старе боје и бојење металне ограде, бојом

за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију

хемијским и физичким средствима, брусити и

очистити. На ограду нанети заштитни

антикорозивни премаз, а затим бојити два пута

бојом за метал у постојећем тону. Обрачун по м2

ограде.

м2 2.00

III МОЛЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

IV УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

1 УЛАЗНА СИГУРНОСНА ВРАТА

1.1

Замена оштећене облоге плота улазних врата у

стан, фолија преко универ плоче, новом у свему

према постојећој ..

Обрачун по ком ком 2.00

1.2

Замена неисправних сигурносних брава у свему

према уграђеном типу , са могућношћу кодирања. .

Обрачун по ком ком 2.00

1.3
Штеловање на затварање и закључавање улазних

сигурносних врата у стан 

Обрачун по ком ком 4.00

2 УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

2.1
Замена оштећених первајз лајсни, новим у свему

као постојеће, ширине око 6цм. Обрачун по м1.

м1 16.00

2.2

Замена оштећених лајсни које држе стакло, на

застакљеним вратима и на надсветлима, новим у

свему као постојеће, ширине око 2цм. Обрачун по

м1.

м1 5.00

2.3

Замена одлепљених кант трака на крилима

врата.Позиција обухвата демонтажу, одношење,

поправку и поновну монтажу.

Обрачун по м. м1 4.00

3

Набавка и уградња дрвених прагова, финално

излакираних ширине од 15 до 20цм дебљине

2цм.Обрачун по м.

букови

ширине од 10-15цм м1 2.00

ширине од 15-20цм м1 2.00

храстови

ширине од 10-15цм м1 2.00

ширине од 15-20цм м1 2.00

4
Ампасовање постојећих унутрашњих врата.

Обрачун по комаду отвора.

ком. 15.00
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6
Замена неисправног и оштећеног окова на фасадној

и унутрашњој столарији. 

6.1
Замена рубног затварача ( на фасадној столарији).

Обрачун по ком.
ком. 2.00

6.2 Замена оштећених ручица. Обрачун по ком. ком. 4.00

7
Набавка и постављање кључева за унутрашња

врата који недостају. Обрачун по ком.
ком. 10.00

8
Замена комплетне браве-обичне. Обрачун по ком.

ком. 2.00

9
Замена квака и шилдова на унутрашњим вратима.

Обрачун по комплету. комп. 2.00

IV УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА УКУПНО

V ФАСАДНА СТОЛАРИЈА

1 Демонтажа са израдом и монтажом застакљене

ПВЦ столарије са ПВЦ еслингер ролетнама.

Прозоре и врата израдити од високоотпорног

тврдог ПВЦ-а у петокоморном систему профила, са

ојачаним челичним нерђајућим профилима ,у свему

као постојећи. Столарију дихтовати трајно

еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на

угловима. Оков и боја столарије у свему као

постојећи. Крила застаклити термо изолационим

нискоемисионим стаклом. Прозор снабдети

подпрозорском даском од ПВЦ-а.

Обрачун по м2

прозори м2 4.00

балконска врата м2 3.00

2 Замена оштећених подпрозорских клупица новим

од ПВЦ-а ширине до 20цм у комлету са бочним

чеповима. 

Обрачун по м1. м1 8.00

3 Ампасовање постојећих пвц прозора на

отварање,затварање и продувавање. Обрачун по

комаду отвора.

ком. 60.00

4 Набавка и постављања недостајућих дихт гума на

фасадној пвц столарији. Обрачун по м1 .

м 50.00

5 Набавка и постављање недостајућих капа на

шаркама пвц столарије. Обрачун по ком.

ком. 4.00

V ФАСАДНА СТОЛАРИЈА УКУПНО

ВЈН 02/18 - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 47



Укупно

/ дин /
Пос Количина

јед.цена 

/дин/

Јед.

мере
Опис радова

VI СТАКЛОРЕЗАЧКИ  РАДОВИ

1

Демонтажа стакла са набавком и уградњом новог у

одговарајућој димензији . Обрачун по м2.

а.гриз стакло д=4мм м2 6.00

б.Нискоемисионо термоизолационо стакло 4+12+4

м2 10.00

в.Обично провидно стакло д 4мм м2 1.00

VI СТАКЛОРЕЗАЧКИ  РАДОВИ УКУПНО

VII ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

1 Замена - набавка и постављање класичног паркета

дебљине 22мм у просторијама где се паркет

ошећен и одигнут од подлоге због поплаве или

продора воде или влаге у стан. Позиција обухвата и

скидање постојећег паркета, као и припрему

подлоге за постављање новог паркета.Обрачун по

м2

буков паркет м2 50.00

храстов паркет м2 40.00

2

Замена оштећених паркет лајсни новим , у свему

као постојеће. Позиција обухвата и

лакирање.Обрачун по м.

 лајсне од букве м1 50.00

 лајсне од храстовине м1 40.00

3 Хобловање и лакирање замењеног паркета у свему

као постојећи  .

Обрачун по м2 м2 140.00

4

Поправка- Хобловање и лакирање постојећег

накнадно оштећеног или расушеног паркета

заједно са угаоним лајснама на контакту зида и

пода двокомпонентним лаком. Пукотине и размаке

између ламела у паркету штуковати "Штук масом

за паркет". Лакирати три пута безбојним

одговарајућим лаком  . 

Обрачун по м2. м2 80.00

5.

Демонтажа постојећег дигнутог или оштећеног 

ламелног  паркета.  У јединичну цену урачунати 

демонтажу постојећег паркета, набавку и лепљење 

новог паркета у свему као постојећи .Паркет 

поставити лепљењем одговарајућим лепком.  

Обрачун по м2.

м2 10.00

6.

"Инјектирање" делимично одлепљеног паркета од

подлоге смесом за инјектирање са претходним

бушењем одлепљених летвица .  

обрачун по ком ком 5.00

VII ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ УКУПНО
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VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1 Постављање противклизне керамике I класе

домаћих произвођача, на тераси, у свему као

постојећа.

Обрачун по м2 м2 40.00

2 Постављање керамичке сокле на тераси у свему као

постојећа

Обрачун по м м1 50.00

3 Постављање керамике на предњем зиду каде и

првог реда изнад каде након уградње нове каде.

Керамика је у класи и у свему као и керамика која

је уграђена и пре замене каде.

Обрачун по м2 м2 5.00

4

Постојеће фуге на поду и зиду од керамичких

плочица, очистити и поново фуговати у тону и

боји као постојеће.Обрачун по м2.

м2 4.00

5 (Замена керамичких плочица које су у контра паду

или услед поправке на инсталацијама) Набавка и

постављање подних керамичких плочица у

купатилу. Плочице су 1. класе домаћих

произвођача, у свему као постојеће. 

Обрачун по м2 м2 10.00

6 Замена оштећених керамичких плочица, у свему

као постојеће. Обрачун по ком.

а. Зидне ком 4.00

б. Подне ком 4.00

VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

IX ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1

Демонтажа постојећег солбанка од поц. Лима

д=0,6мм, са израдом и монтажом новог раз ширине

око 25цм. Обрачун по м1.

м1 20.00

2

Демонтажа постојећих опшивки назидака са

израдом и монтажом нових раз.ширине око 50цм

од поцинкованог фабрички бојеног лима д=0,6мм.

Обрачун по м1.

м1 20.00

3 Израда и монтажа окапница на подовима тераса и

лођа на местима где нема надзитка.

Израђују се од поцинкованог бојеног лима Р.Ш. 20-

30цм. Постављају се ободно по ивицама плоча

терасе ито испод завршне обраде.

Обрачун по м1. м1 4.00
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4 Поправка пада солбанка који су у контра паду.

Поѕиција обухвата демонтажу и поновну монтажу

са заптивањем бочних завршетака трајно

еластичним китом.

Обрачун по ком. ком 3.00

5 Демонтажа постојећег поломљеног црепа са 

набавком, транспортом и монтажом новог 

фалцованог црепа у свему  као постојећи. 

Обрачун по м2. м2 14.00

6 Израда и монтажа окапнице раз ширине око 7-10цм

око димњачких и вентилационих канала од

пластифицираног челичног лима д=0,7мм у боји и

квалитету као постојећи.

Обрачин по м м 4.00

7 Заптивање завршетака лимених окапница ради

спречавања продора воде, трајно еластичним

китом.

Обрачун по м м 20.00

IX ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

X ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1 Израда парне бране битуменском траком са

алуминијумским воалом лепљене за подлогу.

Позиција обухвата израду холкера у висини од

30цм у целом обиму терасе.

Обрачун по м2 м2 40.00

3 Израда хидроизолације терасе у два слоја типа

"кондора" или слично. Позиција обухвата израду

холкера у висини од 20-30цм у целом обиму терасе.

Изолацију радити у следећим слојевима:хладан

премаз битулитом, Полифлекс В4Е варен 100%,

Полифлекс ПФ4Е варен 100% или слично.

Обрачун по м2 м2 40.00

5 Израда термоизолације каменом вуном

унутрашњих зидова према негрејаном простору,

карактеристика у свему као постојећа.Камену вуну

лепити одговарајућим лепком и типловати.

Позиција обухвата и наношење грађевинског

лепка у два слоја са мрежицом и бојење акрилном

белом бојом. Обрачун по м2.

Дебљине 5цм м2 10.00

Дебљине 8цм м2 30.00
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6

Облагање стрехе термоизолацијом од камене вуне

д=5цм, која се типлује за бетон.Позиција обухвата

наношење грађевинског лепка у два слоја са

мрежицом и наношење завршног слоја фасаде

гранулације 1.5мм, у свему као постојећа. Обрачун

по м2.

м2 4.00

7 Израда- поправка хидроизолације око замењених

сливника у купатилима.

Обрачун по ком ком 6.00

8

Израда/поправка полимер-цементне

хидроизолације у купатилу, у свему као постојећа .

Обрачун по м2 м2 12.00

X ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

XI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

1 Поправка фасадног зида ( након поправке

хидроизолације) у свему као постојећа.

Обрачун по м2 м2 20.00

2 Санација пукотина и оштећења на фасади.

Пукотине санирати високо еластичним средствима.

Фасаду завршно обрадити у тону и квалитету као

постојеће.

 Обрачун по мl. мl 4.00

3 Наношење заштитног силикатног премаза

(импрегнације) од силикатне опеке прскањем, у

свему према упутству произвођача

Обрачун по м2 м2 20.00

XI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

XII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

1

Демонтажа постојећих спуштенх гипс плафона, без

демонтаже подконструкције, са набавком и

уградњом нових плоча д 9,5мм укључујући и

бандажирање спојева зида и плоче као и плоча

међусобно. Обрачун по м2.

а.Ватроотпорне на 60мин. м2 2.00

б.Влагоотпорне . м2 20.00

в.Класичне плоче. м2 5.00

ц. Аквапанел за споља на еркерима м2 2.00

XII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО
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XIII РОЛЕТНАРСКИ  РАДОВИ

1

Демонтажа ролетне са израдом и монтажом ПВЦ

еслингер ролетни у свему као постојеће. Ролетне

опремити аутоматима за подизање-спуштање са

гуртном. 

Обрачун по м². 

м² 10.00

2

Поправка аутомата еслингер ролетне. Постојећи

покварен аутомат еслингер ролетни демонтирати,

покварене делове поправити или заменити новим. 

Обрачун по комаду. 

ком. 20.00

3

Замена аутомата еслингер ролетне. Постојећи

неисправан аутомат еслингер ролетни демонтирати

и поставити нов, по узору на постојећи." 

Обрачун по комаду. 

ком. 4.00

4

Замена гуртне еслингер ролетне. Постојећу

оштећену гуртну еслингер ролетни демонтирати и

поставити нову, по узору на постојећу." 

Обрачун по комаду. 

ком. 5.00

5

Замена оштећене ПВЦ ламеле на еслингер ролетни

новом у свему као постојећа. Обрачун по м

м 20.00

6

Замена оштећене маске кутије за еслингер ролетну

димензија до150/ 25цм. Обрачун по комаду.

а.Од ПВЦ -а ком. 10.00

7

Демонтажа оштећених вођица ПВЦ еслингер

ролетни са набавком и монтажом новим у свему

као постојеће са уградњом ПВЦ капица на местима

на којима је вођица фиксирана за рам прозора.

Обрачун по м1.

м1 30.00

8

Набавка и монтажа недостајућих ПВЦ капица на

местима на којима је вођица фиксирана за рам

прозора.

ком. 50.00

9

Набавка и монтажа недостајућих ПВЦ маски на

местима пролаза кондезоване воде из профила

прозора или врата. Обрачун по комаду.

ком. 190.00

10

Препакивање постојећих ролетни у кутији и

довођење у функционално стање. Обрачун по

комаду.

ком. 5.00

ВЈН 02/18 - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 52



Укупно

/ дин /
Пос Количина

јед.цена 

/дин/

Јед.

мере
Опис радова

11

Набавка и уградња недостајућих филцаних трака у

вођицама ПВЦ еслингер ролетни . Обрачун по м1.

м1 20.00

XIII РОЛЕТНАРСКИ  РАДОВИ УКУПНО

XIV РАЗНИ РАДОВИ

3

Силиконирање спојева паркет лајсни и зида Спој

силиконирати на начин да се попуне зазори између

зида и паркет лајсне. Обрачун по м1.

м1 300.00

4

Обрада споја кутије за ролетну са зидом,

постављањем мрежице и глет масе ( испуцало).

Обрачун по ком.

ком 5.00

5

Заптивање спојнице око ПВЦ прозора и врата са

спољне стране трајно еластичним гитом. На суве и

очишћене спојнице нанети трајно еластични гит и

обрадити га одговарајућим алаткама на начин да се

спојница испуни и задихтује у потпуности.

Oбрачун по м1.

м1 10.00

6

Заптивање спојнице око ПВЦ прозора и врата

уградњом пвц траке "Л" профила који се поставља

1/2 на профил а другом на зид. На оваквим начин

уградње поштиже се заптивање и дихтовање

спојева.   Oбрачун по м1.

м1 10.00

12
Чишћење просторија у стану са прањем санитарних

чворова после изведених радова.

Обрачун по м2 м2 60.00

XIV РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО

I

II

III

IV

V

VI

VII ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

VIII

IX

X

XI

XII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

XIII РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ

XIV

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

ФАСАДНА СТОЛАРИЈА

УКУПНО АГ РАДОВИ:

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

 УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

РАЗНИ РАДОВИ 

РУШЕЊЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
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ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА 

1
Преглед и санација дела водоводне мреже(до 3м ) и

контролног водомера 

ком. 2

2

Испирање канализације са одстрањивањем свих

грубих предмета и прљавштине, као и местимично

одгушивање
м

5

3

Демонтажа оштећеног водокотлића, набавка новог

нискомонтажног котлића ПВЦ - Геберит, уградња,

и повезивање на мрежу. Обрачун по ком.

ком. 5

4

Демонтажа постојеће, набавка, транспорт и

монтажа нове ВЦ шоље од санитарног порцелана

комплет са поклопцем од пластике. Обрачун по

ком.

ком. 5

5 Замена сифона веш машине Обрачун по комаду ком. 10

6

Преглед,санација или реглажа ВЦ комплета, шоље,

гумени одбојници, веза шоље са пластичном цеви

испирача са обујмицом 

ком. 5

7
Набавка и монтажа решетке за сливнике на

терасама, станова на повученом спрату (дим15x15 )
ком. 1

8
Набавка и монтажа решетке за сливник у купатилу

и WC-у (дим15x15 )
ком. 10

9
Демонтажа постојећег бојлера , набавка и монтажа

новог домаћег произвођача од 80 л.
ком. 3

10 Замена сигурносног вентила на бојлеру у купатилу ком 10

11 Замена грејача  у бојлеру са фланшом ком 3

12 Замена неисправног термостата на бојлеру ком 4

13

Преглед и санација дела водоводне мреже у

купатилу, израда нове мреже ( око 2,0 м по стану )

са уградњом вентила 

ком. 12

14
Преглед и санација дела канализационог

подплафонског развода  ( по стану до 3м)
ком. 20

15
Демонтажа постојећег бринокс црева бојлера,

набавка и монтажа новог 
ком. 8

16
Рушење обзида и демонтажа постојеће оштећене

каде
ком 3

17 Набавка и уградња нове каде, са обзиђивањем ком. 3

18
Реглажа постојећих сифона лавабоа у купатилима

где се јавља цурење 
ком. 8

19

Демонтажа постојеће једноручне батерије, на

лавабоу, набавка нове сличног квалитзта и

уградња, и повезивање на мрежу.Обрачун по ком

ком. 8

Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
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Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

20
Реглажа постојећих једноручних батерија на

лавабоима
ком. 6

21

Демонтажа постојеће туш батерије, набавка нове

истог типа уградња, и повезивање на

мрежу.Обрачун по ком

ком. 10

22
Демонтажа и поновна монтажа туш батерије -

реглажа
ком. 5

23

Замена постојећих вирбли са продуженим

вирблама и одговарајућим капама на вентилима

водоводне мреже ради могућег приступа вентилу.

ком. 5

24
Замена сифона за каду са повезивањем на

канализацију ком. 8

25
Набавка и монтажа поклопаца (вратанца) за

ревизионе канале у купатилу и кухињи
ком. 3

26 Набавка и монтажа црева и туш ручица ком. 5

27 Замена  ЕК вентила ком 20

28
Замена никловане славине са холендером за

прикључак машине за веш или судове
ком 5

29 Замена пропусних  вентила са капом ком. 8

30 Набавка и монтажа ширих розета  и капа за вентиле ком. 16

31
Демонтажа,замена и поновна монтажа лавабоа у

WC-у
ком. 6

32
Замена постојећег пластичног подног сливника са

решетком у купатилу
ком 10

33 Замена оштећене WC даске ком 12

34
Замена оштећеног огледала у купатилу вел 60/40 од

домаћег произвођача 
ком 10

35
Замена оштећеног етажера изнад лавабоа од

домаћег произвођача 
ком 10

36
Замена оштећених делова санитарне галантерије у

мокрим чворовима од домаћег произвођача (дрђач 
ком 20

37
Замена дела поцинковане водоводне мреже (до 3м )

са уградњом клизне спојке и холендера
ком 5

38
Санација дела канализационе мреже у гаражи или

подрумском делу  ( до 3м) .
ком 2

39 Паковање шута у џакове, одвоз на депонију пуш 1

УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
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1 Испорука и уградња прикључница, прекидача и

тастера

1.1 модуларни обичан прекидач ком. 2.00

1.2 модуларни наизменични прекидач ком. 1.00

1.3 модуларна шуко прикључница М2 ком. 3.00

1.4 трофазна прикључница ком. 1.00

1.5 тастер за позивно звоно ком. 1.00

1.6 антенска (РТВ) прикључница ком. 2.00

1.7 прикључница слабе струје (РЈ-45) ком. 2.00

2 Испорука и уградња у станску разводну таблу

2.1 аутоматског осигурача 10А ком. 2.00

2.2 аутоматског осигурача 16А ком. 3.00

2.3 ЗУДС (фид-склопка) - 4-полна, 25А, 500mA ком. 2.00

2.4 сигналне лампице за сигнализацију тарифе ком. 1.00

2.5 позивно звоно ком. 1.00

3 Испорука и уградња светиљки:

3.1 уградна светиљка са компакт флуо сијалицом

2x26W, IP 44 (купатило) ком. 2.00

3.2 надградна светиљка са сопственим прекидачем, са

флуо сијалицом 1x18W, IP 44 (изнад огледала у

купатилу)
ком. 2.00

3.3 надградна светиљка са стакленим дифузором,

сијалицом 60W, Е27, IP 54 (тераса)

ком. 1.00

3.4 надградна светиљка са стакленим дифузором и

сијалицом 60W, Е27, IP 20 (ходник) ком. 1.00

4 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње у станској разводној табли,

укључујући замену сабирнице за изједначење 
ком. 1.00

5 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње у станској разводној табли,

укључујући замену сабирнице за нулу.
ком. 1.00

6 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације осветљења.

ком. 2.00

7 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације за позивно

звоно испред врата стана. ком. 2.00

8 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације за монофазно

утикачко место опште намене ком. 3.00

9 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације за трофазно

утикачко место (у кухињи) ком. 2.00

10 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације за електрични

бојлер у кухињи. ком. 2.00

11 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње инсталације за електрични

бојлер у купатилу. ком. 2.00

3. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
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Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

12 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на изведеном

инсталационом месту вентилације санитарног

чвора стана.

ком. 1.00

13 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на комплету склопки за

купатило укључиво и замену једнополних склопки

код којих је откривена функционална сметња 
ком. 3.00

14 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на позивном интерфонском

таблоу испред улаза ком. 2.00

15 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на интерфонском апарату у

стану
ком. 2.00

16 Испорука и уградња интерфонске слушалице у

стану

ком. 1.00

17 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на антенској утичници у

стану
ком. 2.00

18 Испитивање и дефектажа и отклањање

функционалне сметње на прикључници слабе

струје (РЈ-45) у стану ком. 2.00

19 Мерење и испитивање инсталације у стану са

израдом извештаја (стручног налаза)

компл

. 1.00

УКУПНО
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М

М III 1

1.

Алуминијумски чланкасти радијатор тип

Aleternum B4 произвођач Fondital, Италија или

слично (за рад са водом pH 5/10) - нарочито по

димензијама и једнаког, односно већег капацитета

(W) од уграђеног радијатора који се замењује. У

цену је урачунато затварање воде, пражњење дела

инсталације, демонтажа постојећег радијатора,

набавка и монтажа новог еквивалентне

инсталисане снаге, поновно пуњење, одзрачивање;

урачунати евентуално потребну преправку носача

и одбојника, односно набавку и монтажу нових уз

демонтажу постојећих и затварање отвора у зиду

са враћањем зида у претходно стање, преправку,

прераду и уподобљавање везе. Формирање грејног

тела на потребан број чланака. Уз радијатор се

испоручује потребан број радијаторских заптивача

и чепова, као и један нов одзрачни ручни вентил

по грејном телу-радијатору:

B4 350/100 чланака 10

B4 500/100 чланака 10

B4 600/100 чланака 10

B4 700/100 чланака 10

2.

Челични панелни радијатор SANICA тип T22,

Турска или слично - нарочито по димензијама и

једнаког, односно већег капацитета (W) од

уграђеног радијатора који се замењује. У цену је

урачунато затварање воде, пражњење дела

инсталације, демонтажа постојећег радијатора,

набавка и монтажа новог еквивалентне

инсталисане снаге, поновно пуњење, одзрачивање;

урачунати евентуално потребну преправку носача

и одбојника, односно набавку и монтажу нових уз

демонтажу постојећих и затварање отвора у зиду

са враћањем зида у претходно стање, преправку,

прераду и уподобљавање везе. Уз радијатор се

испоручује потребан број радијаторских заптивача

и чепова, као и један нов одзрачни ручни вентил

по грејном телу-радијатору:

H 600 x 400mm ком 1

H 600 x 500mm ком 1

H 600 x 600mm ком 1

H 600 x 700mm ком 1

H 600 x 800mm ком 1

H 600 x 900mm ком 1

H 600 x 1000mm ком 1

H 600 x 1200mm ком 1

H 500 x 400mm ком 1

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

КУЋНА ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА

Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
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Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

H 500 x 700mm ком 1

H 500 x 800mm ком 1

H 500 x 900mm ком 1

H 500 x 1000mm ком 1

H 500 x 1400mm ком 1

3.

Цевно грејно тело (сушач пешкира) тип NK LUX

производ НЕША КОМЕРЦ или еквивалент. У

цену је урачунато затварање воде, пражњење дела

инсталације, демонтажа постојећег сушача,

набавка и монтажа новог еквивалентне

инсталисане снаге, поновно пуњење, одзрачивање;

урачунати евентуално потребну преправку носача

и одбојника, односно набаку и монтажу нових уз

демонтажу постојећих и затварање отвора у зиду

са враћањем зида у претходно стање; следећих

димензија (ширина x висина):

400 x 750 mm ком 1

500 x 750 mm ком 1

400 x 1120 mm ком 1

4.

Одзрачни вентил за грејна тела. Прикључак са

навојем 1/2“ са EPDM заптивком. Тело од

месинга, никловано. Капа од POM. беле боје и

опторна је на топлоту. Макисмална радна

температура 90°C. Максимални радни притисак

10bar тип 505 производ CALEFFI или еквивалент.

У цену је урачунато затварање воде, пражњење

дела инсталације, демонтажа постојећег одзрачног

вентила, набавка и монтажа новог, поновно

пуњење, одзрачивање 

DN15 (1/2“), PN10 ком 5

5.

Славина за пражњење радијатора. Прикључак са

навојем 1/2М. EPDM заптивка. Тело од месинга,

никловано. Капа од POM, беле боје и отпорна је на 

топлоту. Максимална радна температура 100°C.

Максимални радни притисак 10bar.

ком 2

6.

Вентил са четири прикључка за двоцевна грејања

са уронском цеви дужине 1/2 радијатора пречника

11mm, и средњим размаком цеви 40mm производ

HERZ или еквивалент са свим потребним

прибором и материјалом за монтажу.

тип VTA 40, R1/2“ за  радијаторе ком 1

тип VUA 40, R1/2“ за сушаче пешкира ком 2
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Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

7.

Термостатски радијаторски вентил са

предрегулацијом за двоцевна грејања тип HERZ

TS-90-V или еквивалент, димензије 1/2'' са свим

потребним прибором и материјалом за монтажу.

ком 2

8.

Термостатски радијаторски вентил са

предрегулацијом за једноцевно грејање са

успонском цеви, производ Giacomini, тип R436,

или слично димензије 1/2'' са свим потребним

прибором и материјалом за монтажу.

ком 2

9.

Термостатски радијаторски вентил са

предрегулацијом за једноцевно грејање са

уронском цеви, производ Giacomini, тип R437, или

слично димензије 1/2'' са свим потребним

прибором и материјалом за монтажу. 

ком 2

10.

Радијаторски навијак за све радијаторе, тип HERZ-

RL-1 или еквивалент, димензије 1/2'' са свим

потребним прибором и материјалом за монтажу.

ком 3

11.

Радијаторски вентил са преднамештањем GP или

еквивалент, димензије 1/2'' са свим потребним

прибором и материјалом за монтажу.

ком 1

12.

Термостатска глава са хидросензором и опсегом

задавања вредности 6-30°C и заштитом од

смрзавања на 6°C производ HERZ или еквивалент.

Ограничавање и блокирање области задавања

вредности помоћу граничне чивије. У цену

урачунат прибор и сав помоћни материјал

потребан за монтажу.

standard ком 2

mini ком 1

13.

Аутоматски оздрачни вентил (DN15 (1/2“), PN10,

100
о
С) месингани, опруга од нерђајућег челика,

CALLEFI или слично

ком 3

14.

Бравица, типска, за стански орман за грејање са 

типском кључем; подразумева демонтажу

постојеће, набавку и монтажу нове

ком 2

15.

Балансни вентил произвођача HERZ, TA, Ferrero,

Oventrop, Danfoss; подразумева се затварање воде,

демонтажа постојежег балансног вентила, набавка

и монтажа новог уз евентуално потребну прераду

везе, са подешавањем на задату позицију из

Извештаја о балансирању;  димензија

1/2'', DN 15 ком 1
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Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

3/4'', DN 20 ком 1

16.

Само излазак на лице места, преглед и

констатовање-установљавање проблема у

непокретности (стану/локалу) 

комплета 3

17.
Предрегулација радијаторских вентила унутар

једне непокретности (стан/локал) 
комплета 1

18.

Укључивање грејања у непокретности

(стану/локалу) комплет са прегледом инсталације,

одзрачивањем грејних тела, евентуално потребним

дотезањем, дихтовањем веза, предрегулацијом

радијаторских вентила и разрађивањем истих

комплета 2

19.

Санирање цурења/капљања на

разводној/повратној алу-пласт/бакарној/црној

цеви, видној или унутар кошуљице под

паркетом/плочицама; комплет замена дела цеви

новим (са све изолацијом) 

комплета 1

20.

Санирање цурења/капљања на неком (било ком)

од састава, било у спратном орману за грејање,

било у станском орману за грејање или прикључку

радијаторског вентила/грејног тела

комплета 1

21.

Испитивање инсталације/дела инсталације грејања

(без икакве претходне интервенције, односно

након санирања цурења на разводној/повратној

цеви) на притисак и потврда да је инсталација

исправна у том смислу

комплета 1

22.
Лептир вентил називног притиска 6bar,

SLOVARIM или слично

DN 10 ком 1

DN 15 ком 1

DN 20 ком 1

УКУПНО М III 1
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Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

М III 2

1.

Центрифугални вентилатор за извлачење ваздуха

са неповратном лептир клапном, тип -ЕБ100

производ S&P или еквивалент следећих

карактеристика:

   - број обртаја: 2500 ob/min

   - снага: 30 W

   - прикључак: Ø100 mm

   - капацитет: 50 m
3
/h (70Pa)

   - бука: 45,5 dB ком 1

2.

Савитљива алуминијумска цев за вентилацију тип

TEXOFLEX-AL производ TEHNOEXPORT или

еквивалент следећих димензија:

Ø110 mm m 1

М III 3

1.

Припремни радови: упознавање са објектима, са

обимом посла, транспорт људства, материјала и

алата, ситни грађевински радови, организовање

изласка на лице место све од тренутка пријема

позива за интевенцију, упознавање са

расположивом техничком документацијом.

пауш.

2.

Завршни радови: пробна испитивања, регулација,

рашчишћавање лица места након интервенције,

примопредаја извршеног посла

пауш.

М III

М III 1

М III 2

М III 3

ВЕНТИЛАЦИЈА БЛОКИРАНИХ ПРОСТОРИЈА

УКУПНО М III 2

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНО М III 3

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

    УКУПНО  МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  СРБ  динара

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

КУЋНА ГРЕЈНА ИНСТАЛАЦИЈА

ВЕНТИЛАЦИЈА БЛОКИРАНИХ ПРОСТОРИЈА
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1

2

3

4

У К У П Н О    В.

В.   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА ОСТАЛИМ ЛОКАЦИЈАМА  У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ

АГ РАДОВИ

ВИК

 ЕЛЕКТРО РАДОВИ

 МАШИНСКИ РАДОВИ
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Б1./ ОБЈЕКТИ Ц и Д

Б2 /ОБЈЕКАТ А12

У К У П Н О    А+Б1+Б2+В: 

    З Б И Р Н А      Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА СВИМ  ЛОКАЦИЈАМА У РС

А./ ЛОКАЦИЈЕ У БЕОГРАДУ

Б. /ЛОКАЦИЈА "ЈУГОВИЋЕВО" НОВИ САД

В./ ОСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
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ГРАФИЧКА И ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА

(односи се само на објекат А12 у насељу Југовићево у Новом Саду)
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