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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЗВЕЧАН 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР. 15-О/2020 
 

Програм подршке развоју инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији 
АП Косово и Метохија за 2020. годину, на територији ове општине, намењених за 
инфраструктурно уређење насеља Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 
2020. годину (II фаза)-општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и 
Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења.. 

 
 
 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  29. Маја 2020. године до 12 часова 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 29. Маја 2020. године у 13 часова 

 
Сагласни чланови Комисије на конкурсну документацију која има укупно 95 страна. 
 
Комисија за јавну набавку: 

1. Радмила Славковић, председник Комисије  
2. Бранислав Милосављевић, члан Комисије 
3.   Ђорђе Радованпвић, члан Комисије 
4.   Надица Христов, члан Комисије 
5.   Милосав Гвоздовић, члан Комисије 

Заменици чланова Комисије у саставу: 
1.   Мирјана Васић, заменик члана Комисије 
2.   Наташа Аксентијевић, заменик члана Комисије 
3.   Бојан Перић, заменик члана Комисије 

 
Април,   2020. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 

68/15, у даљем тексту: Закон), одлуке о покретању поступка јавне набавке-отворени поступак 
01 бр. 016-1/526 од 27.04.2020, и решења о образовању Комисије за јавну набавку радова-
отворени поступак, 01 број 016-1/527 од 27.04.2020. год., припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Програм подршке развоју инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији 
АП Косово и Метохија за 2020. годину, на територији ове општине, намењених за 
инфраструктурно уређење насеља Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 
2020. годину (II фаза)-општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и 
Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења.. 

 
Конкурсна документација садржи 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 
 
 

III 

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

 
 

5-15 
 
 

 
 

IV 

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

 
16-20 

 
V Упутство понуђачима како да сачине понуду и обрасци 

којима се доказује испуњеност услова 
21-38 

VI Образац понуде 39-85 
VII Модел уговора 86-91 
VIII Образац трошкова припреме понуде 92 
IX Образац изјаве о независној понуди 93 
X Образац изјаве о финансијском обезбеђењу 94 

0XI Образац структуре цене 95 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: 
Адреса: 
ПИБ:  
Матични број:  
Број рачуна:  
E-mail: 
Интернет страница: 

Општина Звечан 
38227 Звечан, ул. Краља Милутина бр.5 
100018021 
09259473 
840-125640-53 
 opstina_zvecan@yahoo.com 
www.opstinazvecan.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи као отворени поступак, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке у циљу доделе/закључења уговора о 
набавци радова. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
Програм подршке развоју инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији АП 
Косово и Метохија за 2020. годину, на територији ове општине, намењених за инфраструктурно 
уређење насеља Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину (II фаза)-
општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и Метохију, број: 401-00-00234/2020-
08 од 24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког уређења.. 
 
4. Контакт (лице или служба)  
Лице  за контакт: Надица Христов, диа. 
Тел. и e-mail: адреса: 028-664-726, e-mail: opstinazvecan@yahoo.com 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Програм подршке развоју инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији 
АП Косово и Метохија за 2020. годину, на територији ове општине, намењених за 
инфраструктурно уређење насеља Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 
2020. годину (II фаза)-општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и 
Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења.. 
 
2. Партије 
 
Јавна набавка није обликована по партијама 
 

 
3. Начин преузимања конкурсне документације:  

 
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и интернет странице 
Наручиоца. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА НАБАВКЕ И УГРАДЊЕ, КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА. 
 

1. Врста радова: 
        Радови на изградњи објеката за рекреацију.   

 
2. Квалитет 

       У складу са захтевима из предмера радова. 
 
3. Количина и опис радова 

Количина и опис радова која су предмет ове јавне набавке дата су у тачки 4. овог 
поглавља конкурсне документације- Техничка спецификација. 
          
       4.Техничка спецификација радова  

Пешачка стаза са видиковцем у оквиру комплекса " Рајска Бања " 
 Бањска   - Општина Звечан 

pp 

J
.
M
. 

Kоли
чина 

  A.    ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ  РАДОВИ     
1.  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ     
1,3 Демонтажа постојећег металног електро стуба. Стуб са темењом 

демонтирати , електричне каблове привремено 
демонтирати и заштитити  реализације новог осветљења. 
За све готов обрачун по комаду стуба. 

ком 2,00 
1,4 Машинско и ручно рушење дела постојећег дотрајалог бетонског 

потпорног зида према суседној парцели , а поред будуће пешачке 
стазе . Зид рушити парцијално  
у максималној дужини од 1,0 м са израдом дрвене подграде и заштита 
косине земље од обрушавања. Дужинина зида  20,0 м , дебљина 40 
цм ,просечна висина са темељом 2,0 м . Бетонски шут прикупити и 
однети на депонију до 5 км.  
За све готов обрачун по м3 потпорног зида . м3 16,00 

Укупно припремни радови 
      

2.     ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 
  

2,1 Ручни ископ , у широком откопу , хумуса и земље  
III. категорије на делу видиковца и проласка степеништа. 
Просечна дубина ископа д = 20 цм. 
Шут ручно транспортовати низ велику косину  до асфалтног пута 
поред визиторског центра .  
Са привремене депоније шут машински утоварити  и однети на 
депонију . м3 59,10 

2,4 Набавка природног стеновитог материјала и насипање 
делова увала поред новоизграђеног пословног простора  
уз гаражу визиторског центра. Насути материјал набити до потпуне 
збијености . м3 18,00 

2,5 Набавка материјала и насипање шљунка од 0 - 61,5 мм  
испод подова на видиковцу и степеништу у слоју од  
20 цм, на делу слабоносивог тла. Насути материјал набити до потпуне 
збијености . м3 80,00 
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3.   БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ 
4,3 

Израда  армирано  бетонских  хоризонталних  и вертикалних 
серклажа , бетоном МБ 30 , а израдом оплате, а  на делу видиковца 
и  дуж степеништа , а поред визиторског центра . 

м3 12,40 
4,5 Израда армирано бетонских каскадних темеља, бетоном МБ 30 на 

делу потпорних зидова према суседној парцели , а поред 
степеништа Визиторског центра . 
Tемеље изводити у кампадама максимално 4,0м. м3 9,60 

4,6 Израда тела армирано бетонских зидова, бетоном МБ30 
у двостраној оплати, а на делу потпорних зидова према суседној 
парцели ,  поред степеништа ,  а поред Визиторског центра. 
Армирано бетонске зидове изводити у кампадама  
максимално 4,0м. У зидовима извести барбакане у шах пољима. м3 16,00 

4,9 Облагање подова на платоима на делу видиковца и подеста на 
степеништима, бетонским плочама д = 5 цм 
и димензијама 30 x 30 цм . Плоче поставити на подлози од лепка за 
споњну употребу .Позиција за бетонске плоче подразумева плоче у 
две боје, ради израде бордуре по хоризонталној површини. 
Тип и боја плочица по избору Инвеститора. м2 210,00 

4,10 Облагање чела степеништа, бетонским плочама д=5 цм 
и димензијама 16 x 30 цм . Плоче поставити на подлози од лепка за 
споњну употребу .Позиција за бетонске плоче подразумева плоче у 
две боје, ради визуелног 
погледа чела на степеништу .Тип и боја плочица 
по избору Инвеститора. 
За све готов обрачун по метру дужном уграђених чела степеничта . м 600,00 

4,11 Облагање хоризонталних површина на потпорним зидовима дуж 
степеништа и видиковца , према визиторском центру, бетонским 
плочама д = 5 цм 
и димензијама 40 x 40 цм . Плоче поставити на подлози од лепка за 
споњну употребу.  
Тип и боја плочица по избору Инвеститора. 
За све готов обрачун по метру дужном уграђених облога на сокли  
степеничта . м 170,00 

4,12 Облагање вертикалних страна потпорних зидова ломњеним 
каменим плочама д = 3 цм , на лепку за спољну употребу. Фуге на 
спојевима две плоче  
размака  1,0 цм полукружно  обрадити и обрадити до црног сјаја . м2 652,00 

 
 
5.   БРАВАРСКИ  РАДОВИ     

9,1 Набавка и уграђивање металне ограде дуж степеништа и 
видиковца. Ограду извести од кружних профила црне 
браварије  Ø 63 мм . Висина ограде је  х = 80 цм , са  
три хоризонтална реда и стубовима на размаку од 2,0 м 
или од зависности од денивелације потпорног зида. 
Стубове ограде варити за предходно остављенје анкер  плоче 
10x10 цм у потпорном зиду. На свим угловима хоризонталне 
поделе уградити фазонски момад од 90º 
Ø 63 мм . Огради фарбати основном фарбом. м 180,00 

 
      

        
6.   ФАРБАРСКИ  РАДОВИ     
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11,1 Фарбање металне ограде дуж видиковца и степеништа 
масном фарбом у два слоја.   
Боја по избору Инвеститора. м2 200,00 

 
      

        
7.   РАЗНИ  РАДОВИ     

7,1 Обрада унутрашњих бетонских површина потпорних 
зидова , дуж степеништа лепком за спољну употребу. 
За све готов обрачун по м2 обрађене површине. м2 150,00 

7,2 Фарбање бетонском фарбом унутрашњих бетонских површина 
потпорних зидова  дуж степеништа . 
За све готов обрачун по м2 офарбане површине. м2 150,00 

 

             OПИС  РАДОВА J.M. Kоличина 

        
  Б.    ЕЛЕКТРО  РАДОВИ     
1,1 

Испорука и монтажа  у разводном орманау РO-БИФЕ  следеће опем:                             
- 1 ком - "ФОРЕЛ"                                                           - 1 ком - 
преклопка 1-0-2, 1п, 10А,                                    -1  ком - контактор 3п, 
16А , за командни напон 230В, 50Хз, 

комп. 1,00 
1,4 Светиљка за монтажу на стуб спољне расвете RUBINO LED 31W 

3100lm/740 EVG IP66 O7, сива class II - механичка заштита  светиљке : 
ИП66,           Све комплет са :                                                           - 
ископом рупе у земљишту III категорије за темељ стубова  димензија 
1x0,8x0,8м(вxдxш). - ископом рупе у земљишту III категорије за темељ 
стубова  димензија 1x0,8x0,8м(вxдxш).                                         - 
испоруком бетона марке МБ20 и израда бетонског темеља за стубове 
димензија 1x0,8x0,8м(вxдxш). При изради темеља поставити улазно-
излазне јувидур цеви Ø 70мм и пролазне јувидур цеви Ø 70мм.                                                                  
- испоруком и уградњом челичног цевног стуба антикорозиона заштита 
основном и завршном бојом по захтеву наручиоца,    висине  4 м  са 
анкерима и плочом за учвршћење на темеље, са  прикључном плочом 
са постољем за два ФРА осигурача и једним патрон осигурачем ФРА-
16/6А . Цена обухвата комплетно ишемиран стуб, завршно чишћење и 
бојење стуба према захтеву Инвеститора.  Укупно израда, транспорт и 
монтажа.                                       - испоруком и монтажом светиљки  
комплет са изворима светла, предспојним уређајима и елементима за 
монтажу. ком.         11,00  

 
Водовод за комплекс " Рајска бања "  

 Бањска   - Општина Звечан 

             OПИС  РАДОВА J.M. Kоличина 

        
   1.   ПУМПНА СТАНИЦА     

        
   A.  ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ  РАДОВИ     
1.  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ     
1,1 Чишћење просторија пумпне станице од шута и поломљеног 

канцелариског намештаја. 
За све готов обрачун по м2 подне површине. м2         21,65  
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1,7 Демонтажа кровног покривача од дотрајалог поцинкованог лима и 
одношење материјала на депонију. 
За све готов обрачун по м2. м2 70,00 

1,8 Демонтажа дотрајале једноводне дрвене кровне конструкције од 
чамове грађе са летвама.  
Шут однети на депонију. 
За све готов обрачун по м2. м2 70,00 

1,9 Демонтажа металних цеви Ø100 ,л=0,5 м ,уграђених 
у зиду за проветравање просторија . 
Обрачун по комаду демонтираног елемента . ком 3,00 

1,10 Демонта металног поклопца 100x100 цм са оквиром уграђеним у 
надземи бетонски шахт изнад дренажног бунара. Шут однети на 
депонију. 
За све готов обрачун по комаду демонтираног елемента. ком 1,00 

1,11 Демонтажа цеви црпке Ø 100, л=5,0 м у водосабирној комори ( Рени 
бунар ) са свим спојним материјалом . Демонтирани материјал 
однети на депонију. 
За све готов обрачун по комаду . ком 1,00 

1,10 Машинско разбијање армирано бетонског надземног   
шахта 120x120 цм, д=15 цм , х=0,8 м , заједно са армирано 
бетонском плочом изнад упојног бунара , димензије 200x200 цм , д = 
20 цм.Рушење изводити пажљиво са коришћењем подграде 
и других осигурања за спречћавање упада шута у упојни бунар .За 
све готов обрачун по м3 уграђеног бетона. м3 2,00 

 
2.     ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ     
2,1 Ископ земље  III. категорије за лоциране  армирано бетонске плоче 

изнад сабирне коморе ( Рени бунар ) 
Ископани материјал попречно транспортовати и након израде 
армирано бетонске плоче насути и надити око исте . Позиција 
обухвата и затрпаванје и набијање рова на делу проласка челичне 
цеви. 
За све готов обрачун по м3. м3 

          
3,00  

 
 
 
4.   БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ     
4,3 Израда армирано бетонске плоче изнад водосабирне комора ( Рени 

бунара ). Плочу димензија 200x200 цм, 
д=20цм, израдити бетоном МБ 30. У плочи оставити ревизиони отвор 
за пролаз цеви  црпке. Пречник отвора 
је Ø 120 мм.Позиција обухвата и остављање анкера за будући 
ревизиони шахт изнад сабирне коморе . 
За све готов обрачун по м3. м3 3,00 

4,4 Израда армирано бетонског ревизионог шахта изнад сабирне коморе. 
Шахт извести у спољним димензијама 
120x120 цм, дебљине зида д=15 цм, армирати бетоном МБ 30 .Шахт 
извести на припремљеним анкерима из 
АБ  плоче. У току израде шахта оставити анкере за  
уграђивање металног поклопца . 
За све готов обрачу по м2 ,површине зида шахта.  м2 6,00 
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  Израда ревизионог водоводног шахта за главни вентил   
између постојења у пумпној станици и градског напојног вода.Шахт 
извести од армирано бетонске цеви  Ø1000  
 са бетонским постољем од д=20 цм и бетонском покривном плочом 
од д = 12 цм ,у плочи уградити ливено гвоздени поклопац Ø 600 мм. 
За све готов обрачун по комаду готовог шахта. ком 1,00 

 
6.   ТЕСАРСКИ  РАДОВИ     
6,1 

Израда једноводног дрвеног крова од чамових греда 
II.класе. Греде 10/12 цм , на растојању од 80 цм, 
уградити по дужини једноводног крова , премазати средством против 
буђи и причврстити за бетонску плочу. 
Позиција обухвата и уграђивање попречнич чамових летви 5/7 цм на 
растојању од 90 цм. 
За све готов обрачун по м2 изграђеног крова. 

м2 70,00 
6,2 Уграђивање ОСБ табли  д=16 мм  по горњој површини 

површини чамових греда . 
Обрачун по м2. м2 7,00 

 
7.   ПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ     
7,1 Набавка материјала и уграђивање на једноводном  

крову, ребрасти поцинковани челични пластифицирани 
лим браон боје.  
Дебљина лима д = 0,75 мм. Ребра на лиму 40/40 мм.  
За све готов обрачун по м2 м2 70,00 

 
9.   БРАВАРСКИ  РАДОВИ     
9,1 Набавка материјала и израда металног поклопца изнад шахта на 

сабирној комори . Шахт извести у спољним димензијала 120x120 цм. 
Кутија рама је од црног "L" профила 30/30мм и поклопца од равног 
црног лима д = 5мм вареног за  "L" - профил. На врху поклопца 
оставити куку за отваранје , анкер за закључавање поклопца и две 
шарке  Ø10 мм. 
Доњ део поклопца изведеног од "L" - профил 30/30 мм окренутог 
супротно од профила на поклопцу, заварити за остављене анкере у 
бетонском ревизионом шахту.Све делове црне браварије фарбати 
основном и заштитном фарбом у црвеној боји.За све готов обрачун по 
комаду уграђеног поклопца. ком 1,00 

 
15.   САБИРНО  ОКНО  РЕНИ  БУНАРА       
15,1 Снимање дна дренажног бунара , односно снимање стања оштећења 

сабирног окна подводном камером. 
На основу добијених података извршити извршити чишћење тела 
сабирног окна помоћу хидро импулсних 
удара , односно помоћу висококомпримираног ваздуха  
који ствара хидрауличне валове у кратким временским размацима . 
Аерофилтовање, мерење, припрема о дозирање хемикалија и 
контрола физичко - хемиске анализе воде спроводи специјализовани 
извођач хидрогеологије са издавањем атеста о исправности 
воде за пиће. 
За све готов обрачун по комаду очишћеног и хемиски  
исправног "рени" бунара. ком 1,00 

 
16.   ПОСТРОЈЕЊЕ У ПУМПНОЈ СТАНИЦИ     
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16,2 Набавка и уграђивање пљоснатог затварача са  
гуменум клином   и прирубницама DN 100 . 
За све готов обрачун по комаду. ком 1,00 

16,3 Набавка и уграђивање бешавне целичне цеви Л=6,0м  
са  прирубницом на обе стране.Цев уградити у сабирно 
окно дрени бунара . 
Обрачун по комаду уграђене цеви. ком 1,00 

16,4 Набавка и уграђивање усисне корпе DN 100 , NP16  
израђене од сивог лива. Корпу уградити у сабирни бунар. 
Обрачун по комаду . ком 1,00 

16,5 Набавка и уграђивање центрифугалне пумпе са електромотором.  
Центрифугална пумпа са техничким карактеристикама : 
Бриј обртаја: 1450 o/min 
Максимални проток:1÷350 l/s 
Висина дизања: 3÷90 m 
Број обртаја: 2900 o/min: 1÷130 l/s 
Висина дизања: 10÷150 m 
Температура: do 140 °C 
Заптивање: плетеницом или механичком заптивком  
Карактеристике електромотора : 
380V ,  29,5 A , 15KW ,   2940 U/min 
Обрачун по комаду уграђене центрифугалне пумпе  ком 1,00 

 
   2.   НАТАПНО  ПОЉЕ     

        
   A.  ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ  РАДОВИ     
1.  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ     
1,1 Ручно сечење ниског и високог растиња са вађењем корења на 

натапном пољу.Шут однети на депонију . 
Обрачун по м2  м2 

   
1.328,00  

1,2 Машински уклањање шута и наслага трулежи са површине натапног 
поља у слоју од 20 цм . Шут однети на депонију. 
Зa  све готов обрачун по м2.  м2 

   
1.328,00  

1,3 Машинско орање површине земљишта на натапном пољу и ситњење 
земље за засад траве. 
За све готов обрачун по м2.  м2 

   
1.328,00  

1,4 Демонтажа старе и дотрајале ограде од бодљикаве 
жице око натапног поља са вађењем  дотрајалих и поломљених 
бетонских стубова 14x14 цм, висине 3,0 м.  
Шут однети на депонију. 
За све готов обрачун по м2 ограде.  м2 310,00 

1,5 Демонтажа постојеже поломљене металне капије 
240/200  са носећим стубовима .Шут однети на депонију. 
За све готов обрачун по комаду.  ком 1,00 

1,6 Машинско чишћење корита Бањске реке у дужини од 100м и ширини 
3,0 м.Откопани шут из реке однети на депонију. 
За све готов обрачун по м3 . м3 145,00 

 
2.     ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ     
2,1 Ископ земље III. категорије у кориту Бањске реке  за  

темеље бетонских зидова ( прагови ) и бучница. 
Ископани материјал однети на депонију. 
За све готов обрачун по м3. м3 

      
120,00  
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2,2 Машинско профилисање корита реке на месту где ће бити уграђени 
бетонски прагови и бучнице. м3 

      
125,00  

2,3 Ископ земље III. категорије за оградне стубове око натапног поља . 
Димензија рупа 30x30x50 цм. Ископани материјал планирати по 
околном терену . 
За све готов обрачун по м3. м3 

        
49,60  

 
3.   БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ     
3,1 Набавка бетона МБ 30 и израда темеља за оградне 

стубове око натапног поља. Бетонски темелји су 
димензија  30x30x60 цм са израдом оплате у висини  
од 10 цм изнад тла. 
Обрачун по м3 утрошеног бетона. м3 55,00 

3,2 
Израда армирано бетонских прагова у бањској реци са бетонирањен 
дела реке за израду бучница.Бетонски праг са темељом, ширине 0,4м, 
висине 80 цм и дубине 300 цм, са бетонском плочом од 100 цм испред 
и иза бетонског прага. 
За све готов обрачун по м3 утрошеног бетона. 

м3 9,50 
 
4.   A Р М А Т У Р А     
5,1 Набавка сечење савијање и уграђивање бетонског гвожђа 

 по  детаљима из пројекта 
                                                           GA    кг 50,00 
                                                           RG   кг 500,00 
  

                                                         MAR Q 503 
кг 

      
450,00  

 
 
5.   БРАВАРСКИ  РАДОВИ     
5,1 Израда металне капије од кутијастих профила црне браварије. Капију 

димензија 260+120 x 200 cm извести 
од кутијастих профила 60/40 цм са прећком по средини 
од истог профила. Испуна је од челичне мреже Q 503. 
На капији уградити по три шарке и механизам за затварање и 
закључавање капије. Капија се ослања на три стуба Ø 100 мм , л = 2,5 
м. 
Капију офарбати основном и завршном фарбом у боји 
ограде натапног поља. 
За све готов обрачун по комаду уграђене капије. ком 1,00 

5,2 
Набавка и уграђивање панелне пластифициране ограде. 
Висина панела 1930 мм , ширина панела 2500 мм. 
Насадни носећи стубови су димензија 50/50 мм и 
висине 2500 мм. 
За све готов обрачун по метру дужном уграђене ограде. 

м 310,00 
 
6.   РАЗНИ  РАДОВИ     
6,1 Набавка и засађивање траве на натапном пољу. 

Позиција подразумева и неговање засађене траве у периоду од 3 
месеца. м2 

   
1.328,00  
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Водовод за комплекс " Рајска бања "  

 Бањска   - Општина Звечан 

             OПИС  РАДОВА J.M. Kоличина 

        
   3.   РЕЗЕРВОАР  ЗА  ВОДУ   V = 75 m3     

        
   A.  ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ  РАДОВИ     
1.  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ     
1,1 Обавештавање мештана Бањске и свих који користе воду из 

предметног водовода , припрема и  
пражњење резервоара са водом од 75м3.  
Обрачун по комаду извршене позиције. ком           1,00  

1,2 Сечење висиког и ниског растиња на заштитном појасу око базена за 
воду. Позиција обухвата и вђење корења.исечени материјал однети 
на депонију. 
За све готов обрачун по м2 рашчишћеног терена.  м2    2.500,00  

1,3 Демонтажа ограде од бодљикаве жице на бетонским стубовима. 
Демонтирани материјал однети на депонију. 
За све готов обрачун по м2 ограде.  м2       400,00  

1,4 Ручно откопавање земље око бетонских стубова на огради око 
резервоара за воду. Након откопавања стубова , стубове исправити у 
вертикалан положај . 
Ископану земљу набити око постојећих стубова. 
За све готов обрачун по комаду стуба .  ком 100,00 

1,5 Чишћење металних пењалица, врата и делова металних површина 
од корозије уз употребу хениских средстава, на делу уласка и 
силаска у ревизиони шахт. 
За све готов обрачун по м2 . м2 5,00 

1,6 Машинско штемовање бетона и откопавање свих  
делова од ливено-гвоздене арматуре за водовод , заједно са 
вентилима који су уграђени у ревизиони 
шахт , а продиру у базен и ван шахта до најблишег споја са градском 
мрежом. 
За све готов обрачун по комаду демонтираног елемента. ком 50,00 

1,8 Демонтажа пловка , и свих делова за контролу нивоа воде . 
Обрачун по комаду демонтитаног елемента. ком 1,00 

1,13 Чишћење унутрашњих зидова , плафона и пода резервоара и 
ревизионог шахта од разних наслага уз употребу хемиских средстава 
. У току радова обити све оштећене бетонске површине . 
За све готов обрачун по м2. м2 153,74 

 
2.     ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ     
2,1 Откопавање и након извршеног рада поновно затрпавање делова 

ливено гвоздене арматуре ван ревизионог шахта на одстојању од 2,0 
м, до првог споја. 
За све готов обрачун по м3. м3 

          
4,00  
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3.   БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ     
4,1 Бетонирање свих отвора у базену и ревизионом шахту 

на местима где је извршена демонтажа ливено гвоздене водоводне 
арматуре . Бетон МБ 30, водонепропустив са додатком адитива за 
брзо везивање  .По потреби и зависности од услова на терену 
употребити одговарајуће лепкове .Бетонирање извршити након 
уградње водоводних фазонских комада и цеви. 
Сав рад на терену и употреба материјала по одобрењу  
и одабиру надзорног органа . 
За све готов обрачун по м3 уграђеног бетона. м3 2,00 

4,2 Обрада видњивих и оштечених бетонских површина 
на спољњем делу приласка резервоару, лепковима. 
Обрачун по м2. м2 50,00 

 
4.   ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ     
4,1 Припрема подлоге : 

Са подлоге се потпуно уклањају сви остаци масноћа и оплатола , 
прашине, трошни материјали и др. 
Из шупљина у бетону се избацују сви комади отпадног материјала. 
Жице и сви метално делови се усецају до дубине од  3 цм. Постојеће 
конструктивне дилатације се целом дужином отварају у облику слова 
"V" ка унутрашњости до дубине од 3 цм.  
Те површине се добро поквасе и пуне полимер-модификованим 
цементним малтером DUROCRET  или цементним малтером са 
додатком полимерног латекса  ADIPLAST-a . 
Алтернативно, уколико се захтева брз поступак, пуњење , може да се 
обави брзовезујућим малтером за попревке  RAPICRET. 
Саставе подних и вертикалних површина треба поквасити и запунити 
их целом дужином  полимер - модификованим цементним малтером 
DUROCRET  или цементним малтером са додатком полимерног 
латекса  ADIPLAST-a ( формира се холкер са страницама од 5-6 цм ). 
Ако је неопходан брз поступак, може да се користи брзовезујући 
малтер за поправке RAPICRET. 
Цела површина воде треба да се покваси, али без акумулације воде. 
Сав поступак односи се на унутрашњост резервоара 
и ревизионог шахта. 
За све готов обрачун по м2. м2 153,74 

4,2 Наношење хидроизолационог слоја . AQUAMAT-om  
се премазују унутар резервоара и ревизионог шахта ,  
по поду и зидовима  у 3 - 4 слоја . Како се у дубљим деловима 
повећава хидростатички притис тамо је неопходна већа потрошња 
материјала. Сваки наредни слој се наноси тек када се предходни 
осуши. Како би се избегле пукотине ни један слој не сме да буде 
дебљи од 1 мм. Спољна температура током наношења материјала 
мора да буде изнад  +5ºC. 
За све готов обрачун по м2.  м2 153,74 

 
16,1 

Набавка и уграђивање фазонских комада од модуларног сивог гвожђа за радни 
притисак од 16 бари са прирубницама и заптивкама. 
Пре уграђивања фазонских комада , на лицу места проверити њихову уградњу, 
узимајући у обзир дефинисан простор у пумпној станици. 

                                                 FF DN 100  , L 200 ком 6,00 
                                                 FF DN 100  , L 300 ком 3,00 
                                                 FF DN 100  , L 500 ком 3,00 
                                                 FF DN 100  , L 600 ком 5,00 
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                                                 FF DN 100  , L 1000 ком 10,00 
                                                 Q 90º DN 100   ком 5,00 
                                                 T DN 100/100  , L 360 ком 6,00 

16,2 Набавка и уграђивање пљоснатог затварача са  
гуменум клином   и прирубницама DN 100 . 
За све готов обрачун по комаду. ком 5,00 

16,3 
Набавка и уграђивање усисне корпе  DN 100, од ливено  
модификованог сивог гвожђа , на делу цеви у резервоару. 
За све готов обрачун по комаду уграђеног елемента, 

ком 3,00 
16,4 

Набавка и уграђивање повратне клапнеDN 100, од ливено 
модификованог сивог гвожђа , на делу цеви ван резервоару. 
За све готов обрачун по комаду. 

ком 2,00 
16,5 Набавка и уграђивање  луле за одушак DN 100, од ливено 

модификованог сивог гвожђа , на делу цеви ван резервоару, на крову 
резервоара. Дуђина цеви 100 цм. 
За све готов обрачун по комаду. ком 1,00 

16,6 На бавка у уграшивање нивометра ( пловка ) у резервоару са свим 
спојним елементима .  
Позиција обухвата и прикључак нивометра на постојећу електро 
инсталацију , коју треба уградити невидљиво у бетонску конструкцију 
ван резервоара. 
За све готов обрачун по комаду. ком 1,00 

16,7 Напредвиђени радови у уграђивању фазонских комада 
а све у зависности од услова на терену, предвиђају се  
5 % од цене свих фазонских комада. 
У обрачуно позиције назначено по комаду. ком 1,00 

 
 
 
 
 
 
 
6.   БРАВАРСКИ  РАДОВИ     
6,1 Набавка и уграђивање конструкције прозора на делу 

ревизионог отвора између ревизионог шахта и резервоара.  
Прозор извести од конструкције нерђајућих матреијала 
са шаркама и челичном мрежом . 
Делове предходне металне конструкције уклонити. 
За све готов обрачун по комаду. ком 1,00 

6,2 Набавка и уграђивање плетене, поцинковане  и  
пластифициране  жице  3 мм , на оградена делу  
ограде на заштитном појасу око резервоара. 
Висина жице 2,0 м , По висини жице уградити у три  
реда затеге од поцинковане жице. 
За све готов обрачун по м2 уграђене жице. м2 400,00 
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6,3 Набавка и уграђивање улазне капије на огради коплекса. Капију 
извести од рама кутијастих профила 
40х40 мм, црне браварије са шаркама и механизмом за затварање. 
Капија се ослања на два метална стуба 
од кружног профила Ø 600 мм. Испуна на капији од материјала као 
ограда.Капију офарбати основном и завршном фарбом.Капија је 
димензија  са стубовима 
1600х2000 мм. 
За све готов обрачун по комаду уграђене капије. ком 1,00 

 
7.   ФАРБАРСКИ  РАДОВИ     
7,1 

Фарбање свих површина бетонских стубова ,  
бетонском фарбом у два слоја. Боја на стубовима црвена. 
За све готов обрачун по м2 офарбане површине. 

м2 180,00 
7.2. Фарбање свих металних површина заштитном фарбом  

у два слоја, атестираном на утицај пијаће воде. 
Позиција се односи на површине унутар резарвоара и ревизионог 
шахта. 
Обрачун по м2 офарбане површине. м2 30,00 

7,3 Фарбање свих бетонских површина,  ван резервоара, заштитном 
бетонском  фарбом у два слоја . 
Обрачун по м2 м2 50,00 

 
 

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
 

Контрола извршених радова се врши од овлашћеног лица Наручиоца. Уграђена опрема 
мора бити из земаља ЕУ. Понуђач приликом подношења конкурсне документациј подноси 
сертификат о пореклу робе уколико га поседује. Након уградње обавезан је да овлашћеном 
лицу Наручиоца поднесе увозне фактуре и јединствену царинску декларацију.  
 
      6. Време  и место извршења радова 

 
 Рок за извршење радова је: минималан рок 100 календарских дана -  максималан рок 120. 
календарских дана од дана закључења уговора. 
 Место: општина Звечан , Бањска ''Рајска бања'. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 
то: 

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

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

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

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде 

5) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76. 
Закона и то: 
 

        да има неопходан финансијски капацитет, односно да је понуђач у свакој од предходне 
три пословне године (2017, 2018 и 2019) имао приходе од радова најмање у износу од 
200.000.000,00 динара, на годишњем нивоу и да понуђач није био у блокади у последњих 
месец дана; 

 
Неопходан Кадровски капацитет: 

- да има најмање 4 дипломирана инжењера са лиценцама:  
 1 (једног) дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 – одговорни 

извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и 
канализације, или 401-одговорни извођач радова архитектонско-грађевинских 
конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње,  

 1 (једног) дипломираног инжењера машинства са лиценцом 430 -  одговорни извођач 
радова термо технике, термоенергетике, процесне и гасне технике, или 432 -  
одговорни извођач радова машинских инсталација објеката водоснабдевања и 
индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике.  

 1 (једног) дипломираног инжењера грађевине 410 – одговорни извођач радова 
грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима 
високоградње, нискоградње и хидроградње, или 411- одговорни извођач радова 
грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима 
високоградње. 

 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 – одговорни 
извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона,  
ангажованих по уговору о раду, уговору о делу или уговору о привременим и 
повременим пословима,  
- као и најмање 15. запослених ангажованих по уговору о раду, уговору о делу или 

уговору о привременим и повременим пословима. 
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       Неопходан Пословни капацитет: 

Право учешћа у поступку има Понуђач уколико располаже неопходним пословним 
капацитетом у виду претходног искуства на реализацији послова из области предмета јавне 
набавке. За ову јавну набавку неопходно је да Понуђач располаже ISO Стандардима и да је у 
претходних 3 година (од 01.01.2017. до 31.12.2019. године) изводио радове који су исти или 
слични радовима који су предмет ове јавне набавке.  

 
                  Неопходан Технички капацитет: 

- утоварну лопату -  комада 1, 
- комбиновану машину скип -  комада 1, 
- камион носивости 10 тона - комада 1, 
- камион носивости 5 тона - комада 1, 
- вибро плоча  - комада 1, 
- ваљак  - комада 1, 

 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. 
став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Доказе за 
кадровски капацитет, пословни капацитете и технички капацитет морају бити достављени у 
потписану изјаву. 

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора може да од понуђача чија је 
понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

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

страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 

 
Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона понуђач 
доказује на следећи начин: 
 
1. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
Доказ за правна лица и предузетнике: Извод из регистра  Агенције за привредне регистре, 
односно извода из одговарајућег регистра. (Мења Изјава – Образац бр. 1) 
 
2. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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. 
Доказ за правна лица: Извод из казнене евиденције,односно Уверење Основног суда на чијем 
је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду, Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за 
издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту 
пребивалишта. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих ( ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од  два месеца пре 
отварања понуда). ( Мења Изјава – Образац бр. 1) 
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Доказ за предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно Уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - 
захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту 
пребивалишта (ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре 
отварања понуда). (мења Изјава – Образац бр. 1) 
 
3. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  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. 

       Докази за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потрвда (уверење) Министарства 
финансија и привреде- 

 Пореске управе за измирене доспеле порезе и доприносе које администрира ова управа  и 
потврда (уверење)  

        надлежне управе локалне  самоуправе за  измирене доспеле обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода 

-или потврда –уверење стране државе када има седиште на њеној територији 
-ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију 
( копије, ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца  пре отварања 
понуда). (мења Изјава . Образац бр. 1) 
 
4. Услов: понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2. Закона). 
Доказ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве на основу члана 75. (мења 
Изјава . Образац бр. 1)                  

Лице уписано у Регистар понуђача који је јавно доступан на интернет страни Агенције за 
привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност 
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тачке од 1) 
до 4) Закона о јавним набавкама уколико у понуди наведе да је уписан у регистар понуђача и 
доставља само потписан и печатом оверен образац изјаве да понуђач (члан групе и 
подизвођач) испуњава услове из члана 75. Конкурсне документације. (образац бр. 1. Конкурсне 
документације) 

 
Понуђач за  Кадровски капацитет достваља: 

Доказ: Саставни део ове конкурсне документације је Изјава о особљу Понуђача и 
одговорним извођачима радова – Образац бр.4. коју је Понуђач дужан да попуни, 
потпише и овери печатом. Уз Изјаву – Образац бр. 4. за сва лица Понуђач прилаже  
копије уговора о раду или уговора о привременим и повременим пословима или 
уговора о делу или обрасца М. 

- За одговорне извођаче радова наведене у Обрасцу бр.4., који су запослени код 
Понуђача, поред копије важеће личне лиценце, потписане и оверене личним 
печатом одговорног извођача и одговарајуће потврде ИКС, потребно је 
доставити копију  уговора о раду  или копију обрасца М. 

- За одговорне  извођаче радова наведене у Обрасцу бр.4., који нису запослени  код 
Понуђача, поред копије лиценце потписане и оверене личним печатом 
одговорног извођача и одговарајуће потврде ИКС, потребно је доставити копију 
Уговора о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне 
набавке. 

 
 

Понуђач за  Пословни капацитет достваља: 



Општина Звечан - Конкурсна документација за јавну набавку  број 15-О/2020  20/ 95 

 

Пословни капацитет Понуђач мора доставити попуњен, потписан и оверен Оразац бр. 5, 
Оразац бр. 6 и Оразац бр. 7 
 
          Доказ:  Претходно искуство Понуђач доказује попуњеним, потписаним и овереним 
Обрасцем бр. 5: „Списак најважнијих изведених радова у претходних 3 година - Референц 
листа“, у који уноси најмање 3 уговора о изведеним радовима из области предмета јавне 
набавке чија је вредност у укупном износу најмање 200.000.000,00 динара без ПДВ-а. За 
податке наведене у Обрасцу бр. 4.  „Списак најважнијих изведених радова у претходних 5 
година“ треба приложити доказе  у виду Потврда (Образац бр. 5) које ће својим печатом и 
потписом оверити инвеститор као и копију Уговора са Окончаном ситуацијом (или делом 
Окончане ситуације) за наведене радове. 
Поседовање важећих ISO стандарда за период извршења уговора предметне јавне набавке 
Понуђач доказује прилагањем копија за стандард ISO 9001 или стандард  ISO 14001. 
Образац бр. 6. – Изјава Понуђача о обиласку локације и Образац бр. 7. - Потврда 
Наручиоца о обиласку локације  
Понуђач је у обавези да, пре достављања понуде, обиђе локацију Наручиоца и у 
потпуности се упозна са стањем на терену, о чему ће од представника Наручиоца добити 
заведену, потписану и оверену Потврду о обиласку локације.  Понуђач је у обавези да свој 
обилазак локације најави Наручиоцу путем електронске поште на e-mail: 
opstina_zvecan@yahoo.com најкасније три дана пре планираног обиласка, а Наручилац ће 
овлашћеном представнику Понуђача омогућити обилазак локације сваким радним 
даном у времену од 8..00до 14.00 часова. Представник Понуђача који обилази локацију  је у 
обавези да Наручиоцу преда овлашћење заведено, потписано и оверено од стране 
овлашћеног лица Понуђача. Потписана, заведена и оверена Изјава Понуђача о обиласку 
локације као и  Потврда Наручиоца о обиласку локације су саставни делови понуде 
Понуђача. 
 

 
Понуђач за  Технички капацитет достваља: 
Да располаже најмање са наведеном механизацијом и опремом, Понуђач попуњава и прилаже 
оверену Изјаву о техничкој опремљености Понуђача - Образац бр. 3, за чију истинитост 
сам одговара кривично и материјално, а у прилогу Обрасца бр. 3. обавезно доставља 
фотокопију пописних листа на дан 31.12.2019. год са  траженом, односно потребном 
механизацијом и опремом (за механизацију и опрему купљену евентуално после 31.12.2019. 
год прилаже рачуне и отпремнице од  достављача на име понуђача) или фотокопије уговора о 
закупу или лизингу. 
Доказ: достава валидне фотокопије саобраћајних дозвола за сва возила која се региструју, као 
и пописну листу или књиговодствену картицу основног средства и за опрему која се не 
региструје. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општина Звечан, 38227 Звечан, ул. Краља Милутина бб , са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова-отворени поступак, Програм подршке развоју 
инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији АП Косово и Метохија за 
2020. годину, на територији ове општине, намењених за инфраструктурно уређење насеља 
Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину (II фаза)-општина 
Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 
24.03.2020.године. Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови 
урбанистичког уређења., бр. 15-О/2020- НЕ ОТВАРАТИ”. Рок за подношење понуда је 35 
дана од дана објављивања позива и истиче 29. Маја 2019. године у 12,00 часова. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до 29. Маја 2019. године до 
12,00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом   
Понуда мора да садржи: 

 попуњен, потписан и оверен образац „Подаци о понуђачу“; 
 попуњену, потписану и оверен образац „Изјава о наступу понуђача“; 
 попуњен, потписан и оверен образац „Подаци о учеснику у заједничкој понуди уколико 

понуду подноси група понуђача; 
 попуњен, потписан и оверен образац „Подаци о подизвођачу“, уколико ће делимично 

извршење набавке бити поверено подизвођачу; 
 попуњен, потписан и оверен образац за доказивање испуњености услова из чл. 75.и 

чл.76. Закона, као и доказе о испуњености тих услова из члана 77. Закона за понуђача, 
као и за чланове групе и подизвођача, уколико понуду подноси група понуђача или 
уколико ће извршење набавке бити делимично поверено подизвођачу; 

 попуњене, потписане и оверене образце и  доказе о испуњености услова за кадровски, 
пословни и технички капацитет; 

 попуњен, потписан и оверен образц понуде са описом предмета набавке; 
 потписану и оверену изјаву о независној понуди којом понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима; 

 попуњен, потписан и оверен модел уговора на начин прописан конкурсном 
документацијом. 

 Бланко соло меница за озбиљност понуде 
 Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о финансијском обезбеђењу, 
 Понуђач приликом подношења конкурсне документацијe подноси сертификат о пореклу 

робе уколико га поседује, 
 

Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 
поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од 
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стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из 
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: општина Звечан, 38227 Звечан 
ул. Краља Милутина бр.5 са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова-отворени поступак, , Програм подршке развоју 
инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији АП Косово и Метохија за 
2020. годину, на територији ове општине, намењених за инфраструктурно уређење насеља 
Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину (II фаза)-општина 
Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 
24.03.2020.године. Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови 
урбанистичког уређења., бр. 15-О/2020- НЕ ОТВАРАТИ”, или 
''Допуна понуде за јавну набавку радова-отворени поступак, , Програм подршке развоју 
инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији АП Косово и Метохија за 
2020. годину, на територији ове општине, намењених за инфраструктурно уређење насеља 
Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину (II фаза)-општина 
Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 
24.03.2020.године. Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови 
урбанистичког уређења., бр. 15-О/2020- НЕ ОТВАРАТИ”, или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова-отворени поступак, , Програм подршке развоју 
инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији АП Косово и Метохија за 
2020. годину, на територији ове општине, намењених за инфраструктурно уређење насеља 
Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину (II фаза)-општина 
Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 
24.03.2020.године. Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови 
урбанистичког уређења., 45000000-7, грађевински радови, 39100000-3, намештај, 39141000-2, 
кухињски намештај и опрема, бр. 15-О/2020- НЕ ОТВАРАТИ”, или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова-отворени поступак, , Програм подршке 
развоју инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији АП Косово и 
Метохија за 2020. годину, на територији ове општине, намењених за инфраструктурно уређење 
насеља Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину (II фаза)-
општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и Метохију, број: 401-00-
00234/2020-08 од 24.03.2020.године. Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, 
грађевински радови урбанистичког уређења., бр. 15-О/2020- НЕ ОТВАРАТИ”. 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
   
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2)  Закона и то: 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача 
пред наручиоцем и 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: 
 
Отварање понуда је јавно и одржаће се  29. Маја 2020. године у 13,00 часова у општини 
Звечан, ул. Краља Милутина број 5. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања 
понуда, морају комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, 
издато на меморандуму понуђача које је заведено и датирано. 
 
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
10.1.Рок и начин плаћања: 
Плаћање је уплатом на рачун понуђача, у року од 5 дана од дана достављања оверених 
ситуација. 
Наручилац неће платити ниједан износ, пре него што прими меницу за добро извршење посла 
и меницу за повраћај авансног плаћања. 
 
10.2. Захтев у погледу места и времена набавке радова: 
 Програм подршке развоју инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији 
АП Косово и Метохија за 2020. годину, на територији ове општине, намењених за 
инфраструктурно уређење насеља Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 
2020. годину (II фаза)-општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и 
Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 24.03.2020.године. Шифра из општег речника 
набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког уређења., бр. 15-О/2020, извршиће 
се у року  од 100 календарских дана -  максималан рок 120. 
 

10.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
 
12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. 
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 
у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. 
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Финансијска обезбеђења морају трајати најмање онолико колико је предвиђено у Конкурсној 
документацији. Наручилац не може вратити Понуђачу средства финансијског обезбеђења пре 
истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена. 
Средства финансијског обезбеђења морају бити неопозива, безусловна и наплатива на први 
позив без права приговора. Поднета средства финансијског обезбеђења не могу да садрже 
додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ од оних које одреди Наручилац. 
Понуђачима који не буду изабрани, средства финансијског обезбеђења биће враћена одмах 
након потписивања Уговора са изабраним Понуђачем, а на писмени захтев понуђача. 
 
Понуђач уз понуду доставља следеће: 
1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, 
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 
мора бити прописно оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а 
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо за озбиљност 
понуде, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од 
дана отварања понуда (средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање 
колико и важење понуде). 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 
благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 
средство обезбеђења за добро извршење посла. 
Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем а на писмени захтев понуђача. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
2) Изабрани понуђач се обавезује да, у моменту закључења уговора преда наручиоцу једну 
бланко соло меницу за добро извршење посла, менично овлашћење и копију депо картона, 
која ће бити са клаузулом без  протеста“ и роком доспећа „по виђењу“, на износ од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ‐а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од 
истека уговореног рока за реализацију посла. Наручилац ће уновчити меницу за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и 
на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Уколико понуђач не достави меницу за добро извршење посла у моменту закључења уговора, 
уговор неће бити закључен, с обзиром да ће Наручилац поништити одлуку о додели уговора и 
уговор може да додели првом следећем најповољнијем понуђачу. 
Менице морају бити регистроване у регистру меница Народне Банке Србије, а као доказ 
понуђач мора да достави и копију захтева за регистрацију меница, који је оверен од стране 
пословне банке понуђача. 
Менице морју бити неопозиве, безусловне и наплативе на први позив Наручиоца. Наручилац 
ће менице вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев Понуђача. У случају да 
Понуђач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни са извршењем 
уговорних обавеза, Наручилац ће активирати менице. 
У случају реализације менице Понуђач је дужан да, без одлагања, достави Наручиоцу нову 
бланко соло меницу, са одговарајућим прилозима. 
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14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail opstinazvecan@yahoo.com  или факсом на број  028/664728 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац 
ће одговор објавити у року од три дана од дана пријема захтева на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 15-О/2020”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.  
Елементи критеријума су: 

 Понуђена цена без ПДВ-а......................................................................70 пондера 
 Референц листа....................................................................................... 20 пондера 
 Рок извођења радова.............................................................................  10 пондера 
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Формуле:  
 

брoj пoндeрa oдрeђeн зa цeну  x  нajнижa пoнуђeнa цeнa 

пoнуђeнa цeнa бодованог понуђача 
 

брoj пoндeрa oдрeђeн зa референц листу  x  износ референци понуђача 

највећи износ референци 
 

брoj пoндeрa oдрeђeн зa рок извођења радова  x  нajкрaћи понуђени рок извођења радова 

пoнуђeни рок извођења радова бодованог понуђача 

 
Вредности ће бити рачунате на другу децималу упоређивањем из понуђених вредности по 
формули. 
У случају када постоје две или више понуда са истим бројем пондера, као најповољнија 
понуда биће изабрана понуда у којој је понуђена нижа цена. Уколико  имају исти број пондера  
и исту понуђену цену, као најповољнија сматраће се понуда која је освојила више пондера за 
елемент критеријума референци.  
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен 
путем жребања у присуству свих понуђача.  
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и  да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). (Образац изјаве из поглавља IV). 
 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице који има интерес за 
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је је претрпео или би могао да претрпи 
штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или на e-mail, opstinazvecan@yahoo.com или 
путем факса на број 028/664-728, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 
права у поступцима јавних набавки.  
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
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Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, захтев ће се сматрати благовременим ако 
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке 
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока 
за подношење захтева из ст. 3. и 4. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; назив и адресу 
наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; повреде 
прописа којима се уређује поступак јавне набавке; чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама; потпис подносиоца.  
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:  
 
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе (РАТ) из члана 156. Закона која 
садржи следеће:  
- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
- да представља доказ о извршеној уплати РАТ (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата 
таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);  
- износ: 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000 динара; 
- број рачуна буџета: 840-30678845-06;  
- шифра плаћања: 153 или 253;  
- позив на број: ЈН 02-О/2018 – општина Звечан;  
- сврха: такса за ЗЗП, Општина Звечан, ЈН 02-О/2018;  
- корисник: буџет Републике Србије;  
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 
РАТ;  
- 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 РАТ наведене под 1). 
3) Потврда издата од стране Републике Србије – Министарства финансија – Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све напред поменуте елементе о извршеној уплати РАТ 
наведене под 1) осим оних у алинејама 1 и 10, 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 који се води у Управи за трезор.  
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе о 
извршеној уплати РАТ наведене под 1), 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.  
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 - 167. Закона, упутство о уплати 
таксе на интернет страници Комисије за заштиту права у постуоцима јавних набавки: 
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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Образац 1 
 

  ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
  
У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача дајем следећу  

ИЗЈАВУ 
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке радова-отворени поступак, Програм подршке развоју 
инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији АП Косово и 
Метохија за 2020. годину, на територији ове општине, намењених за инфраструктурно 
уређење насеља Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину (II 
фаза)-општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и Метохију, број: 401-00-
00234/2020-08 од 24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења, бр. 15-О/2020,  испуњава све услове из чл. 75. И 76. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то, испуњава све 
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

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

 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији 

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине,као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2. Закона). 

 
 
 
 
 

ДАТУМ  ПОНУЂАЧ 
 М.П. - потпис - 
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Образац бр. 2 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  И 76.ЗАКОНА 
СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава обавезне услове за учешће у 
поступку прописане чланом 75. Закона и додатне услове прописане чл.76. Закона. 
 Испуњеност услова понуђач доказује достављањем следећих доказа и попуњавањем 
образаца уз понуду, и то:  

Ред. 
Бр. 

  Обавезни услови 
Члан 75. Закона 

Доказ 

1. 
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар; Доказ за правна лица и предузетнике: Извод из 

АПР и потврде из тачке2, 3 и 4 

Лице уписано у Регистар понуђача који је јавно 
доступан на интернет страни Агенције за привредне 
регистре није дужно да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова за 
учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 
75. став 1. тачке од 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама уколико у понуди наведе да је уписан у 
регистар понуђача и доставља само потписан и 
печатом оверен образац изјаве да понуђач (члан 
групе и подизвођач) испуњава услове из члана 75. 
Конкурсне документације. (образац бр. 1. 
Конкурсне документације) 
 

2. 

Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 
за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3. 

Да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије 
или стране државе ако има седиште на њеној 
територији; 

4. 

Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да  
му није изречена мера забране обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде; 

Ред 
бр. 

Додатни услови (чл.76. Закона)  

1. 
 
 
 
 
 
 

да има неопходан финансијски капацитет, 
односно да је понуђач у свакој од предходне три 
пословне године (2017, 2018 и 2019) имао приходе од 
радова најмање у износу од 200.000.000,00 динара, на 
годишњем нивоу и да понуђач није био у блокади у 
последњих месец дана; 

 
Неопходан Кадровски капацитет: 

- да има најмање 4 дипломирана 
инжењера са лиценцама:  

 1 (једног) дипломираног инжењера 
архитектуре са лиценцом 400 – 
одговорни извођач радова објеката 
високоградње и унутрашњих 
инсталација водовода и канализације, 
или 401-одговорни извођач радова 
архитектонско-грађевинских 
конструкција и грађевинско-занатских 
радова на објектима високоградње,  

 1 (једног) дипломираног инжењера 
машинства са лиценцом 430 -  одговорни 
извођач радова термо технике, 
термоенергетике, процесне и гасне 
технике, или 432 -  одговорни извођач 
радова машинских инсталација 
објеката водоснабдевања и 
индустријских вода, хидротехнике и 
хидроенергетике.  

 
 
Доказ: Саставни део ове конкурсне 
документације је Изјава о особљу Понуђача и 
одговорним извођачима радова – Образац бр.4. 
коју је Понуђач дужан да попуни, потпише и 
овери печатом. Уз Изјаву – Образац бр. 4. за сва 
лица Понуђач прилаже  копије уговора о раду 
или уговора о привременим и повременим 
пословима или уговора о делу или обрасца М. 
- За одговорне извођаче радова наведене у 
Обрасцу бр.4., који су запослени код Понуђача, 
поред копије важеће личне лиценце, потписане 
и оверене личним печатом одговорног извођача 
и одговарајуће потврде ИКС, потребно је 
доставити копију  уговора о раду  или копију 
обрасца М. 
- За одговорне  извођаче радова наведене 
у Обрасцу бр.4., који нису запослени  код 
Понуђача, поред копије лиценце потписане и 
оверене личним печатом одговорног извођача и 
одговарајуће потврде ИКС, потребно је 
доставити копију Уговора о радном ангажовању 
на извођењу радова који су предмет ове јавне 
набавке. 
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 1 (једног) дипломираног инжењера 
грађевине 410 – одговорни извођач 
радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на 
објектима високоградње, нискоградње и 
хидроградње, или 411- одговорни 
извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско-занатских 
радова на објектима високоградње. 

 1 (једног) дипломираног инжењера 
електротехнике са лиценцом 450 – 
одговорни извођач радова 
електроенергетских инсталација ниског 
и средњег напона,  ангажованих по 
уговору о раду, уговору о делу или 
уговору о привременим и повременим 
пословима,  
- као и најмање 15. запослених 

ангажованих по уговору о раду, 
уговору о делу или уговору о 
привременим и повременим 
пословима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пословни капацитет Понуђач мора доставити 
попуњен, потписан и оверен Оразац бр. 5, 
Оразац бр. 6 и Оразац бр. 7 
 
          Доказ:  Претходно искуство Понуђач 
доказује попуњеним, потписаним и овереним 
Обрасцем бр. 5: „Списак најважнијих изведених 
радова у претходних 3 година - Референц листа“, 
у који уноси најмање 3 уговора о изведеним 
радовима из области предмета јавне набавке 
чија је вредност у укупном износу најмање 
100.000.000,00 динара без ПДВ-а. За податке 
наведене у Обрасцу бр. 4.  „Списак најважнијих 
изведених радова у претходних 5 година“ треба 
приложити доказе  у виду Потврда (Образац бр. 
5) које ће својим печатом и потписом оверити 
инвеститор као и копију Уговора са Окончаном 
ситуацијом (или делом Окончане ситуације) за 
наведене радове. 
Поседовање важећих ISO стандарда за период 
извршења уговора предметне јавне набавке 
Понуђач доказује прилагањем копија за 
стандард ISO 9001 или стандард  ISO 14001 или 
стандард OHSAS 18001. 
Образац бр. 6. – Изјава Понуђача о обиласку 
локације и Образац бр. 7. - Потврда Наручиоца о 
обиласку локације  
Понуђач је у обавези да, пре достављања понуде, 
обиђе локацију Наручиоца и у потпуности се 
упозна са стањем на терену, о чему ће од 
представника Наручиоца добити заведену, 
потписану и оверену Потврду о обиласку 
локације.  Понуђач је у обавези да свој обилазак 
локације најави Наручиоцу путем електронске 
поште на e-mail: opstina_zvecan@yahoo.com 
најкасније три дана пре планираног обиласка, а 
Наручилац ће овлашћеном представнику 
Понуђача омогућити обилазак локације сваким 
радним даном у времену од 8..00до 14.00 часова. 
Представник Понуђача који обилази локацију  је 
у обавези да Наручиоцу преда овлашћење 
заведено, потписано и оверено од стране 
овлашћеног лица Понуђача. Потписана, заведена 
и оверена Изјава Понуђача о обиласку локације 

2. 
 
 

       
 
 
 
          Неопходан Пословни капацитет: 

Право учешћа у поступку има Понуђач уколико 
располаже неопходним пословним капацитетом у 
виду претходног искуства на реализацији послова из 
области предмета јавне набавке. За ову јавну набавку 
неопходно је да Понуђач располаже ISO 
Стандардима и да је у претходних 3 година (од 
01.01.2017. до 31.12.2019. године) изводио радове 
који су исти или слични радовима који су предмет 
ове јавне набавке.  
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као и  Потврда Наручиоца о обиласку локације 
су саставни делови понуде Понуђача. 
 
 

3. 

                  Неопходан Технички капацитет: 
- утоварну лопату -  комада 1, 
- комбиновану машину скип -  комада 1, 

- камион носивости 10 тона - комада 1, 
- камион носивости 5 тона - комада 1, 
- вибро плоча  - комада 1, 
- ваљак – комада 1. 

 

Да располаже најмање са наведеном 
механизацијом и опремом, Понуђач попуњава и 
прилаже оверену Изјаву о техничкој 
опремљености Понуђача - Образац бр. 3, за чију 
истинитост сам одговара кривично и 
материјално, а у прилогу Обрасца бр. 3. обавезно 
доставља фотокопију пописних листа на дан 
31.12.2017. год са  траженом, односно потребном 
механизацијом и опремом (за механизацију и 
опрему купљену евентуално после 31.12.2017. год 
прилаже рачуне и отпремнице од  достављача на 
име понуђача) или фотокопије уговора о закупу 
или лизингу. 
Доказ: достава валидне фотокопије саобраћајних 
дозвола за сва возила која се региструју, као и 
пописну листу или књиговодствену картицу 
основног средства и за опрему која се не 
региструје 

 
УПУТСТВО: Понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона и конкурсне документације 
потписивањем и оверавањем изјаве дате под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу. 
Наручилац задржава право да од понуђача чија понуда је оцењена као најповољнија затражи да у примереном року, 
који не може бити дужи од 5  дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију 
доказа о испуњености услова из члана  75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
Уколико понуду подноси група понуђача или уколико ће извршење набавке бити делимично поверено подизвођачу 
потребно је копирати овај образац и доставити доказе о испуњености обавезних услова за све чланове групе или 
подизвођаче. 
 
 

ДАТУМ  ПОНУЂАЧ 
 М.П. - потпис - 
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Образац бр. 3 
 

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке радова-отворени поступак, Програм подршке развоју инфраструктуре 
српског и неалбанског становништа на територији АП Косово и Метохија за 2020. годину, на 
територији ове општине, намењених за инфраструктурно уређење насеља Бањска и 
стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину (II фаза)-општина Звечан, на 
основу одлуке канцеларије за Косово и Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 
24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења, бр. 15-О/2020, испуњава све услове из чл. 75. И 76. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, даје изјаву о техничкој 
опремљености 
 

РЕД. 
БРОЈ 

НАЗИВ, ОПИС И ТИП МАШИНЕ/ОПРЕМЕ/АЛАТА КОЛИЧИНА 

1 Утоварна лопата  

2 Комбинована машина за ископ и утовар или скип утоваривач  

3 Камион носивости 10 тона  

4 Камион носивости 5 тона  

5 Вибро плоча  

6 Ваљак  

 

Уписати опис, назив и тип као и број машина (за сваку позицију), које ће бити ангажоване на 

градилишту за извођење радова по овом Уговору  

 
ДАТУМ  ПОНУЂАЧ 

 М.П. - потпис - 
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Образац бр. 4 
 

ИЗЈАВА  О ОСОБЉУ ПОНУЂАЧА И ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА  
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку 
јавне набавке радова-отворени поступак, Програм подршке развоју инфраструктуре српског и 
неалбанског становништа на територији АП Косово и Метохија за 2020. годину, на територији ове 
општине, намењених за инфраструктурно уређење насеља Бањска и стављање насеља у туристичку 
функцију за 2020. годину (II фаза)-општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и 
Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког уређења, бр. 15-
О/2020,  испуњава све услове из чл. 75. И 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку 
I Укупан број запослених лица код извођача радова је _______________ . 
II Лица запослена код извођача радова која ће бити ангажована на реализацији овог уговора:  
 

Ред. бр. СТРУКТУРА ОСОБЉА 
БРОЈ 
ЛИЦА 

1 
Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађ.-
занатских радова, дипл. инж. грађ. или дипл. инж. арх. 

 

2 Одговорни извођач радова машинских  инаталација, дипл. инж. маш.   

3 
Одговорни извођач радова електроенергетских  инсталација Н и С 
напона, дипл. инж. ел. 

 

4 Административно особље  

5 Инжењери  

6 Техничари  

7 Руковаоци грађевинским машинама  

8 Возачи теретних возила  

9 Монтери опреме и сервисери  

10 Остали квалификовани радници  

11 Остали неквалификовани радници  

   

 УКУПНО: 
 

 
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће одговорни извођачи радова на извођењу радова 
– Програм подршке развоју инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији 
АП Косово и Метохија за 2020. годину, на територији ове општине, намењених за 
инфраструктурно уређење насеља Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 
2020. годину (II фаза)-општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и 
Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења, бр. 15-О/2020 
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бити: 
 
 

 Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађ.-занатских радова, 
___________________________________________________________________________
__, са лиценцом  ИКС бр. ____________________, 

 Одговорни извођач радова машинских  инаталација,, 
___________________________________________________________________________
__, са лиценцом  ИКС бр. ____________________    и 

 Одговорни извођач радова електроенергетских  инсталација Н и С напона, 
___________________________________________________________________________
__, са лиценцом  ИКС бр. ____________________, 

 

 

                                                   
ДАТУМ  ПОНУЂАЧ 

 М.П. - потпис - 
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Oбразац бр. 5 
СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ЗА ПЕРИОД ОД ПРЕТХОДНИХ 3 

ГОДИНЕ - РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  
 

У дату табелу уписати податке о најважнијим изведеним радовима у претходних 3 годинe (од 
01.01.2017. до 31.12.2019. године). За ову јавну набавку неопходно је да је понуђач у претходних 5 
година изводио радове који су исти или слични радовима који су предмет ове јавне набавке.  
У листу уписати најмање 3 референтна уговора.  
За наведене уговоре поднети доказе: Потврде које ће својим печатом и потписом оверити 
инвеститор и копије Уговора и Окончаних ситуација (или делова Окончаних ситуација) за 
наведене радове.  
Модел Потврде је Образац бр. 5.  
Потврда мора да садржи све податке прописане Обрасцем број 5. ове конкурсне документације. 
НАПОМЕНА: 
Уколико Понуђач нема наведена и реализована најмање три референтна уговора у области предмета јавне 
набавке, или не достави доказе - Потврда (Образац 5), копија Уговора и Окончаних ситуација (или делова 
Окончаних ситуација) за наведене Уговоре, сматраће се да понуђач није испунио додатне услове у 
поступку јавне набавке. 

Ред. 
Бр. 

Објекат Врста радова 

Вредност 
окончаних 
ситуација –
без ПДВ-а 

Датум 
окончаних 
ситуација 

Име инвеститора 
и место 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

  УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а.       
                                
                         

ДАТУМ  ПОНУЂАЧ 
 М.П. - потпис - 
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Oбразац бр. 6 

ПОТВРДА  ЗА  РЕАЛИЗОВАНЕ  УГОВОРЕ  -  РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Назив 
Наручиоца:................................................................................................................................, 
Седиште: .............................................................................................................................................., 
Матични број: .............................................................................., 
ПИБ:............................................................................................... 
Телефон:........................................................................................  
На основу члана 77.став 2, тачка 2.  Закона о јавним набавкама Наручилац издаје  

ПОТВРДУ 

да је Понуђач......................................................................................................................................., 

Наручиоцу извршио радове..............................................................................................................., по 

Уговору бр ................................................................. од .................................. 20.... године у вредности 

од ..........................................................................динара без ПДВ-а.  

Потврда се издаје на захтев Понуђача ради учествовања у поступку јавне набавке радова – Програм 
подршке развоју инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији АП Косово 
и Метохија за 2020. годину, на територији ове општине, намењених за инфраструктурно 
уређење насеља Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину (II 
фаза)-општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и Метохију, број: 401-00-
00234/2020-08 од 24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења, бр. 15-О/2020и у друге сврхе се не може користити.  
Потврђујем својим потписом и печатом да су наведени подаци тачни.  

           
ДАТУМ  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 М.П. - потпис - 
   

 
 
 
Напомена:  уз Потврду за референце обавезно приложити копију Уговора са Окончаном ситуацијом (или делом 
Окончане ситуације) за предметне радове, за сваког Наручиоца/Инвеститора посебно. Образац копирати у потребном 
броју примерака. 
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Образац бр. 7  
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
 

Назив Понуђача: ___ОПШТИНА ЗВЕЧАН______ 
Седиште Понуђача:  _____ЗВЕЧАН____________ 
Број:   _____________________________________ 
Дана: _____________________________________ 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам у својству овлашћеног 
представника Понуђача дана ________________________ извршио увид и обишао локацију 
Наручиоца у Бањскоја на којој ће се изводити радови из ЈН бр. 15-О/2020 на 
Програм подршке развоју инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији 
АП Косово и Метохија за 2020. годину, на територији ове општине, намењених за 
инфраструктурно уређење насеља Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 
2020. годину (II фаза)-општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и 
Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 24.03.2020.године.  

Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења, бр. 15-О/2020, при чему сам стекао увид у све информације које су неопходне за 
припрему понуде. 

 
Датум:    ________ 2018. године                                  За Наручиоца 
 

        ____________________________  
 
 
 

ДАТУМ  ОВЛАШЂЕНО ЛИЦЕ 
ОПШТИНЕ 

 М.П. - потпис - 
   

 
  
         
НАПОМЕНА: ова потврда се прилаже уз понуду. 
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VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова-отворени поступак, 
Програм подршке развоју инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији 
АП Косово и Метохија за 2020. годину, на територији ове општине, намењених за 
инфраструктурно уређење насеља Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 
2020. годину (II фаза)-општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и 
Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења,, ЈН бр. 15-О/2020. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
ДАТУМ  ПОНУЂАЧ 

 М.П. - потпис - 
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 2) ИЗЈАВА О НАСТУПУ ПОНУЂАЧА 
 
 
 
ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

ДАТУМ  ПОНУЂАЧ 
 М.П. - потпис - 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача. 
 

ДАТУМ  ПОНУЂАЧ 
 М.П. - потпис - 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 

ДАТУМ  ПОНУЂАЧ 
 М.П. - потпис - 
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НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

СЕДИШТЕ  
МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  
ОСОБА ЗА КОНТАКТ, ТЕЛЕФОН И E-MAIL  

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ  

 
6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова-отворени поступак, Програм подршке развоју инфраструктуре српског и 
неалбанског становништа на територији АП Косово и Метохија за 2020. годину, на територији 
ове општине, намењених за инфраструктурно уређење насеља Бањска и стављање насеља 
у туристичку функцију за 2020. годину (II фаза)-општина Звечан, на основу одлуке 
канцеларије за Косово и Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења,, ЈН бр.15-О/2020. 
Понуду дајем: 
(заокружити и уписати тражене податке) 
А) самостално 
Б) са подизвођачем: 
1.____________________________________________________ 
2. ____________________________________________________ 
(навести назив и седиште свих подизвођача) 
В) као заједничку понуду: 
1.____________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
 (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 
 
 

Редни  
број 

 
Опис радова 

 
 

Укупна 
цена  

 

1 

Програм подршке развоју инфраструктуре српског и неалбанског 
становништа на територији АП Косово и Метохија за 2020. годину, на 
територији ове општине, намењених за инфраструктурно уређење насеља 
Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину (II 
фаза)-општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и 
Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 24.03.2020.године.  

Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови 
урбанистичког уређења,, ЈН бр.15-О/2020 

   

Време извршења радова:  
У року од ______  календарских дана закључења уговора, (минималан рок 100 календарских 
дана -  максималан рок 1200 календарских дана)  
Укупан износ референци ____________________ динара. 
Место извршења: општина Звечан, ''Рајска бања''-Бањска 
Важност понуде (мин. 60 дана): ____________ дана. 
 
 

ДАТУМ  ПОНУЂАЧ 
 М.П. - потпис - 
   

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 Пешачка стаза са видиковцем у оквиру комплекса " Рајска Бања " 
 Бањска   - Општина Звечан 

             OПИС  РАДОВА J.M. Kоличина 

 
Jединич
на  cена 

РСД  

 Износ  РСД  

   
   A.    ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ  РАДОВИ 

  1.  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ 
1,3 Демонтажа постојећег металног електро 

стуба. Стуб са темењом демонтирати , 
електричне каблове привремено 
демонтирати и заштитити  реализације 
новог осветљења. 
За све готов обрачун по комаду стуба. 

ком           2,00      
 1,4 Машинско и ручно рушење дела 

постојећег дотрајалог бетонског 
потпорног зида према суседној парцели , 
а поред будуће пешачке стазе . Зид 
рушити парцијално  
у максималној дужини од 1,0 м са 
израдом дрвене подграде и заштита 
косине земље од обрушавања. Дужинина 
зида  20,0 м , дебљина 40 цм ,просечна 
висина са темељом 2,0 м . Бетонски шут 
прикупити и однети на депонију до 5 км.  
За све готов обрачун по м3 потпорног 
зида .  м3 16,00     

Укупно припремни радови   
            

2.     ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 
 2,1 Ручни ископ , у широком откопу , хумуса 

и земље  
III. категорије на делу видиковца и 
проласка степеништа. 
Просечна дубина ископа д = 20 цм. 
Шут ручно транспортовати низ велику 
косину  до асфалтног пута поред 
визиторског центра .  
Са привремене депоније шут машински 
утоварити  и однети на депонију . м3         59,10      

2,4 Набавка природног стеновитог 
материјала и насипање 
делова увала поред новоизграђеног 
пословног простора  
уз гаражу визиторског центра. Насути 
материјал набити до потпуне збијености . м3         18,00      

2,5 Набавка материјала и насипање шљунка 
од 0 - 61,5 мм  
испод подова на видиковцу и степеништу 
у слоју од  
20 цм, на делу слабоносивог тла. Насути 
материјал набити до потпуне збијености . м3         80,00      

 Укупно  земљани  радови   
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3.   БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ 

4,3 Израда  армирано  бетонских  
хоризонталних  и вертикалних серклажа , 
бетоном МБ 30 , а израдом оплате, а  на 
делу видиковца и  дуж степеништа , а 
поред визиторског центра . м3 12,40     

4,5 Израда армирано бетонских каскадних 
темеља, бетоном МБ 30 на делу 
потпорних зидова према суседној 
парцели , а поред степеништа 
Визиторског центра . 
Tемеље изводити у кампадама 
максимално 4,0м. м3 9,60     

 4,6 Израда тела армирано бетонских зидова, 
бетоном МБ30 
у двостраној оплати, а на делу потпорних 
зидова према суседној парцели ,  поред 
степеништа ,  а поред Визиторског 
центра. 
Армирано бетонске зидове изводити у 
кампадама  
максимално 4,0м. У зидовима извести 
барбакане у шах пољима. м3 16,00     

4,9 Облагање подова на платоима на делу 
видиковца и подеста на степеништима, 
бетонским плочама д = 5 цм 
и димензијама 30 x 30 цм . Плоче 
поставити на подлози од лепка за споњну 
употребу .Позиција за бетонске плоче 
подразумева плоче у две боје, ради 
израде бордуре по хоризонталној 
површини. 
Тип и боја плочица по избору 
Инвеститора. м2 210,00     

 4,1
0 

Облагање чела степеништа, бетонским 
плочама д=5 цм 
и димензијама 16 x 30 цм . Плоче 
поставити на подлози од лепка за споњну 
употребу .Позиција за бетонске плоче 
подразумева плоче у две боје, ради 
визуелног 
погледа чела на степеништу .Тип и боја 
плочица 
по избору Инвеститора. 
За све готов обрачун по метру дужном 
уграђених чела степеничта . м 600,00     

4,1
1 

Облагање хоризонталних површина на 
потпорним зидовима дуж степеништа и 
видиковца , према визиторском центру, 
бетонским плочама д = 5 цм 
и димензијама 40 x 40 цм . Плоче 
поставити на подлози од лепка за споњну 
употребу.  
Тип и боја плочица по избору 
Инвеститора. 
За све готов обрачун по метру дужном 
уграђених облога на сокли  степеничта . м 170,00     
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4,1
2 

Облагање вертикалних страна потпорних 
зидова ломњеним каменим плочама д = 
3 цм , на лепку за спољну употребу. Фуге 
на спојевима две плоче  
размака  1,0 цм полукружно  обрадити и 
обрадити до црног сјаја . м2 652,00     

Укупно  бетонски  и  армирано  бетонски  радови   
  
  

5.   БРАВАРСКИ  РАДОВИ 
 9,1 Набавка и уграђивање металне ограде 

дуж степеништа и видиковца. Ограду 
извести од кружних профила црне 
браварије  Ø 63 мм . Висина ограде је  х 
= 80 цм , са  
три хоризонтална реда и стубовима на 
размаку од 2,0 м 
или од зависности од денивелације 
потпорног зида. 
Стубове ограде варити за предходно 
остављенје анкер  плоче 10x10 цм у 
потпорном зиду. На свим угловима 
хоризонталне поделе уградити фазонски 
момад од 90º 
Ø 63 мм . Огради фарбати основном 
фарбом. м 180,00     

Укупно  браварски  радови   
  

6.   ФАРБАРСКИ  РАДОВИ 
 11,

1 
Фарбање металне ограде дуж видиковца 
и степеништа 
масном фарбом у два слоја.   
Боја по избору Инвеститора. м2 200,00     

Укупно  фарбарски  радови   
  

7.   РАЗНИ  РАДОВИ 
 7,1 Обрада унутрашњих бетонских површина 

потпорних 
зидова , дуж степеништа лепком за 
спољну употребу. 
За све готов обрачун по м2 обрађене 
површине. м2 150,00     

 7,2 Фарбање бетонском фарбом унутрашњих 
бетонских површина потпорних зидова  
дуж степеништа . 
За све готов обрачун по м2 офарбане 
површине. м2 150,00     

 Укупно  разни  радови   
   

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
                                                  1.        ПРЕДХОДНИ  РАДОВИ   
                                                  2.        ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ   

                                       3.        БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО  БЕТОНСКИ  
РАДОВИ 

  

                                                   5.        БРАВАРСКИ  РАДОВИ   
                                                   6.       MOЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ  РАДОВИ   
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                                                   7.       РАЗНИ  РАДОВИ   
                                               ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

Пешачка стаза са видиковцем у оквиру комплекса " Рајска Бања " 
 Бањска   - Општина Звечан 

 

             OПИС  РАДОВА J.M. Kоличина 

 
Jедини

чна  
cена 
РСД  

 Износ  РСД  

   
    Б.    ЕЛЕКТРО  РАДОВИ 

1,1 Испорука и монтажа  у разводном 
орманау РO-БИФЕ  следеће опем:                                                                 
- 1 ком - "ФОРЕЛ"                                                           
- 1 ком - преклопка 1-0-2, 1п, 10А,                                    
-1  ком - контактор 3п, 16А , за командни 
напон 230В, 50Хз, комп. 1,00     

1,4 Светиљка за монтажу на стуб спољне 
расвете RUBINO LED 31W 3100lm/740 
EVG IP66 O7, сива class II - механичка 
заштита  светиљке : ИП66,           Све 
комплет са :                                                           
- ископом рупе у земљишту III категорије 
за темељ стубова  димензија 
1x0,8x0,8м(вxдxш). - ископом рупе у 
земљишту III категорије за темељ 
стубова  димензија 1x0,8x0,8м(вxдxш).                                         
- испоруком бетона марке МБ20 и израда 
бетонског темеља за стубове димензија 
1x0,8x0,8м(вxдxш). При изради темеља 
поставити улазно-излазне јувидур цеви Ø 
70мм и пролазне јувидур цеви Ø 70мм.                                                                         
- испоруком и уградњом челичног цевног 
стуба антикорозиона заштита основном и 
завршном бојом по захтеву наручиоца,    
висине  4 м  са анкерима и плочом за 
учвршћење на темеље, са  прикључном 
плочом са постољем за два ФРА 
осигурача и једним патрон осигурачем 
ФРА-16/6А . Цена обухвата комплетно 
ишемиран стуб, завршно чишћење и 
бојење стуба према захтеву 
Инвеститора.  Укупно израда, транспорт 
и монтажа.                                       - 
испоруком и монтажом светиљки  
комплет са изворима светла, 
предспојним уређајима и елементима за 
монтажу. ком.         11,00      

Укупно електро радови:   
   
 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

ЕЛЕКТРО РАДОВИ   
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        ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  

                                                 А.        ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ  РАДОВИ 
                           
-    

 
                                                 Б.        ЕЛЕКТРО   РАДОВИ 

                           
-    

 
                                               СВЕГА ПЕШАЧКА СТАЗА СА ВИДИКОВЦЕМ 

                           
-    

 

        

        

        Водовод за комплекс " Рајска бања "  
 Бањска   - Општина Звечан 

             OПИС  РАДОВА J.M. Kоличина 

 
Jедини

чна  
cена 
РСД)  

 Износ  РСД  

  
   1.   ПУМПНА СТАНИЦА 

  
    A.  ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ  РАДОВИ 
 1.  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ 
 1,1 Чишћење просторија пумпне станице од 

шута и поломљеног канцелариског 
намештаја. 
За све готов обрачун по м2 подне 
површине. м2         21,65      

 1,7 Демонтажа кровног покривача од 
дотрајалог поцинкованог лима и 
одношење материјала на депонију. 
За све готов обрачун по м2. м2 70,00     

 1,8 Демонтажа дотрајале једноводне дрвене 
кровне конструкције од чамове грађе са 
летвама.  
Шут однети на депонију. 
За све готов обрачун по м2. м2 70,00     

1,9 Демонтажа металних цеви Ø100 ,л=0,5 м 
,уграђених 
у зиду за проветравање просторија . 
Обрачун по комаду демонтираног 
елемента . ком 3,00     

1,1
0 

Демонта металног поклопца 100x100 цм 
са оквиром уграђеним у надземи 
бетонски шахт изнад дренажног бунара. 
Шут однети на депонију. 
За све готов обрачун по комаду 
демонтираног елемента. ком 1,00     

1,1
1 

Демонтажа цеви црпке Ø 100, л=5,0 м у 
водосабирној комори ( Рени бунар ) са 
свим спојним материјалом . Демонтирани 
материјал однети на депонију. 
За све готов обрачун по комаду . ком 1,00     
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0 

Машинско разбијање армирано бетонског 
надземног   
шахта 120x120 цм, д=15 цм , х=0,8 м , 
заједно са армирано бетонском плочом 
изнад упојног бунара , димензије 200x200 
цм , д = 20 цм.Рушење изводити 
пажљиво са коришћењем подграде 
и других осигурања за спречћавање 
упада шута у упојни бунар .За све готов 
обрачун по м3 уграђеног бетона. м3 2,00     

Укупно припремни радови   
            

             
 2.     ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 

  2,1 Ископ земље  III. категорије за лоциране  
армирано бетонске плоче изнад сабирне 
коморе ( Рени бунар ) 
Ископани материјал попречно 
транспортовати и након израде армирано 
бетонске плоче насути и надити око исте 
. Позиција обухвата и затрпаванје и 
набијање рова на делу проласка челичне 
цеви. 
За све готов обрачун по м3. м3           3,00      

Укупно  земљани  радови   
   
   
 4.   БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ 

4,3 Израда армирано бетонске плоче изнад 
водосабирне комора ( Рени бунара ). 
Плочу димензија 200x200 цм, 
д=20цм, израдити бетоном МБ 30. У 
плочи оставити ревизиони отвор за 
пролаз цеви  црпке. Пречник отвора 
је Ø 120 мм.Позиција обухвата и 
остављање анкера за будући ревизиони 
шахт изнад сабирне коморе . 
За све готов обрачун по м3. м3 3,00     

 4,4 Израда армирано бетонског ревизионог 
шахта изнад сабирне коморе. Шахт 
извести у спољним димензијама 
120x120 цм, дебљине зида д=15 цм, 
армирати бетоном МБ 30 .Шахт извести 
на припремљеним анкерима из 
АБ  плоче. У току израде шахта оставити 
анкере за  
уграђивање металног поклопца . 
За све готов обрачу по м2 ,површине 
зида шахта.  м2 6,00     

  Израда ревизионог водоводног шахта за 
главни вентил   
између постојења у пумпној станици и 
градског напојног вода.Шахт извести од 
армирано бетонске цеви  Ø1000  
 са бетонским постољем од д=20 цм и 
бетонском покривном плочом од д = 12 
цм ,у плочи уградити ливено гвоздени ком 1,00     
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поклопац Ø 600 мм. 
За све готов обрачун по комаду готовог 
шахта. 

Укупно  бетонски  и  армирано  бетонски  радови   
  
  

6.   ТЕСАРСКИ  РАДОВИ 
 6,1 Израда једноводног дрвеног крова од 

чамових греда 
II.класе. Греде 10/12 цм , на растојању од 
80 цм, 
уградити по дужини једноводног крова , 
премазати средством против буђи и 
причврстити за бетонску плочу. 
Позиција обухвата и уграђивање 
попречнич чамових летви 5/7 цм на 
растојању од 90 цм. 
За све готов обрачун по м2 изграђеног 
крова. м2 70,00     

 6,2 Уграђивање ОСБ табли  д=16 мм  по 
горњој површини 
површини чамових греда . 
Обрачун по м2. м2 7,00     

Укупно  браварски  радови   
  

 7.   ПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ 
 7,1 Набавка материјала и уграђивање на 

једноводном  
крову, ребрасти поцинковани челични 
пластифицирани 
лим браон боје.  
Дебљина лима д = 0,75 мм. Ребра на 
лиму 40/40 мм.  
За све готов обрачун по м2 м2 70,00     

 Укупно  покривачки  радови   
   
   

9.   БРАВАРСКИ  РАДОВИ 
9,1 Набавка материјала и израда металног 

поклопца изнад шахта на сабирној 
комори . Шахт извести у спољним 
димензијала 120x120 цм. Кутија рама је 
од црног "L" профила 30/30мм и поклопца 
од равног црног лима д = 5мм вареног за  
"L" - профил. На врху поклопца оставити 
куку за отваранје , анкер за закључавање 
поклопца и две шарке  Ø10 мм. 
Доњ део поклопца изведеног од "L" - 
профил 30/30 мм окренутог супротно од 
профила на поклопцу, заварити за 
остављене анкере у бетонском 
ревизионом шахту.Све делове црне 
браварије фарбати основном и 
заштитном фарбом у црвеној боји.За све 
готов обрачун по комаду уграђеног 
поклопца. ком 1,00     
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Укупно  браварски  радови   
  

15.   САБИРНО  ОКНО  РЕНИ  БУНАРА   
15,
1 

Снимање дна дренажног бунара , 
односно снимање стања оштећења 
сабирног окна подводном камером. 
На основу добијених података извршити 
извршити чишћење тела сабирног окна 
помоћу хидро импулсних 
удара , односно помоћу 
висококомпримираног ваздуха  
који ствара хидрауличне валове у 
кратким временским размацима . 
Аерофилтовање, мерење, припрема о 
дозирање хемикалија и контрола 
физичко - хемиске анализе воде 
спроводи специјализовани извођач 
хидрогеологије са издавањем атеста о 
исправности 
воде за пиће. 
За све готов обрачун по комаду 
очишћеног и хемиски  
исправног "рени" бунара. ком 1,00     

Укупно  сабирно окно рени бунара   
  

16.   ПОСТРОЈЕЊЕ У ПУМПНОЈ СТАНИЦИ 
16,
2 

Набавка и уграђивање пљоснатог 
затварача са  
гуменум клином   и прирубницама DN 100 
. 
За све готов обрачун по комаду. ком 1,00     

16,
3 

Набавка и уграђивање бешавне целичне 
цеви Л=6,0м  
са  прирубницом на обе стране.Цев 
уградити у сабирно 
окно дрени бунара . 
Обрачун по комаду уграђене цеви. ком 1,00     

 16,
4 

Набавка и уграђивање усисне корпе DN 
100 , NP16  
израђене од сивог лива. Корпу уградити у 
сабирни бунар. 
Обрачун по комаду . ком 1,00     

16,
5 

Набавка и уграђивање центрифугалне 
пумпе са електромотором.  
Центрифугална пумпа са техничким 
карактеристикама : 
Бриј обртаја: 1450 o/min 
Максимални проток:1÷350 l/s 
Висина дизања: 3÷90 m 
Број обртаја: 2900 o/min: 1÷130 l/s 
Висина дизања: 10÷150 m 
Температура: do 140 °C 
Заптивање: плетеницом или механичком 
заптивком  
Карактеристике електромотора : 
380V ,  29,5 A , 15KW ,   2940 U/min 
Обрачун по комаду уграђене ком 1,00     
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центрифугалне пумпе  

Укупно  разни  радови   
  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
                                                   1.        ПРЕДХОДНИ  РАДОВИ   

                                                  2.        ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ   
              4.        БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ   

                                                   6.        TEСАРСКИ  РАДОВИ   
                                                   7.        ПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ   

                                                    9.        БРАВАРСКИ  РАДОВИ   
                                                   15.       САБИРНО  ОКНО  РЕНИ  БУНАРА   
                                                   16.       ПОСТРОЈЕЊЕ У ПУМПНОЈ СТАНИЦИ   

                                               ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

Водовод за комплекс " Рајска бања "  
 Бањска   - Општина Звечан 

 

             OПИС  РАДОВА J.M. Kоличина 

 
Jедини

чна  
cена 
РСД)  

 Износ  РСД  

   
    2.   НАТАПНО  ПОЉЕ 

  
   A.  ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ  РАДОВИ 

1.  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ 
1,1 Ручно сечење ниског и високог растиња 

са вађењем корења на натапном 
пољу.Шут однети на депонију . 
Обрачун по м2  м2    1.328,00      

1,2 Машински уклањање шута и наслага 
трулежи са површине натапног поља у 
слоју од 20 цм . Шут однети на депонију. 
Зa  све готов обрачун по м2.  м2    1.328,00      

 1,3 Машинско орање површине земљишта 
на натапном пољу и ситњење земље за 
засад траве. 
За све готов обрачун по м2.  м2    1.328,00      

1,4 Демонтажа старе и дотрајале ограде од 
бодљикаве 
жице око натапног поља са вађењем  
дотрајалих и поломљених бетонских 
стубова 14x14 цм, висине 3,0 м.  
Шут однети на депонију. 
За све готов обрачун по м2 ограде.  м2 310,00     

 1,5 Демонтажа постојеже поломљене 
металне капије 
240/200  са носећим стубовима .Шут 
однети на депонију. 
За све готов обрачун по комаду.  ком 1,00     
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1,6 Машинско чишћење корита Бањске реке 
у дужини од 100м и ширини 3,0 
м.Откопани шут из реке однети на 
депонију. 
За све готов обрачун по м3 . м3 145,00     

 Укупно припремни радови   
             

            
2.     ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 

2,1 Ископ земље III. категорије у кориту 
Бањске реке  за  
темеље бетонских зидова ( прагови ) и 
бучница. 
Ископани материјал однети на депонију. 
За све готов обрачун по м3. м3       120,00      

 2,2 Машинско профилисање корита реке на 
месту где ће бити уграђени бетонски 
прагови и бучнице. м3       125,00      

 2,3 Ископ земље III. категорије за оградне 
стубове око натапног поља . Димензија 
рупа 30x30x50 цм. Ископани материјал 
планирати по околном терену . 
За све готов обрачун по м3. м3         49,60      

 Укупно  земљани  радови   
             

  3.   БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ 
3,1 Набавка бетона МБ 30 и израда темеља 

за оградне 
стубове око натапног поља. Бетонски 
темелји су 
димензија  30x30x60 цм са израдом 
оплате у висини  
од 10 цм изнад тла. 
Обрачун по м3 утрошеног бетона. м3 55,00     

 3,2 Израда армирано бетонских прагова у 
бањској реци са бетонирањен дела реке 
за израду бучница.Бетонски праг са 
темељом, ширине 0,4м, висине 80 цм и 
дубине 300 цм, са бетонском плочом од 
100 цм испред и иза бетонског прага. 
За све готов обрачун по м3 утрошеног 
бетона. м3 9,50     

 Укупно  бетонски  и  армирано  бетонски  радови   
   

4.   A Р М А Т У Р А 
5,1 Набавка сечење савијање и уграђивање 

бетонског гвожђа 
 по  детаљима из пројекта   

                                                           GA    кг 50,00     
                                                            RG   кг 500,00     
                                                            MAR Q 

503 кг       450,00      
 Укупно  арматура   
   
 5.   БРАВАРСКИ  РАДОВИ 
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5,1 Израда металне капије од кутијастих 
профила црне браварије. Капију 
димензија 260+120 x 200 cm извести 
од кутијастих профила 60/40 цм са 
прећком по средини 
од истог профила. Испуна је од челичне 
мреже Q 503. 
На капији уградити по три шарке и 
механизам за затварање и закључавање 
капије. Капија се ослања на три стуба Ø 
100 мм , л = 2,5 м. 
Капију офарбати основном и завршном 
фарбом у боји 
ограде натапног поља. 
За све готов обрачун по комаду уграђене 
капије. ком 1,00     

5,2 Набавка и уграђивање панелне 
пластифициране ограде. 
Висина панела 1930 мм , ширина панела 
2500 мм. 
Насадни носећи стубови су димензија 
50/50 мм и 
висине 2500 мм. 
За све готов обрачун по метру дужном 
уграђене ограде. м 310,00     

Укупно  браварски  радови   
   
 6.   РАЗНИ  РАДОВИ 

6,1 Набавка и засађивање траве на 
натапном пољу. 
Позиција подразумева и неговање 
засађене траве у периоду од 3 месеца. м2    1.328,00      

Укупно  разни  радови   
   
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

                                                     1.        ПРЕДХОДНИ  РАДОВИ   
                                                   2.        ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ   

                3.        БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ   
                                                   4.        A Р М А Т У Р А   
                                                   5.        БРАВАРСКИ  РАДОВИ   

                                                    6.       РАЗНИ  РАДОВИ   
                                                ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

Водовод за комплекс " Рајска бања "  
 Бањска   - Општина Звечан 

 

             OПИС  РАДОВА J.M. Kоличина 

 
Jедини

чна  
cена 
РСД)  

 Износ  РСД  

   
    3.   РЕЗЕРВОАР  ЗА  ВОДУ   V = 75 m3 

    
   A.  ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ  РАДОВИ 

1.  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ 
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1,1 Обавештавање мештана Бањске и свих 
који користе воду из предметног 
водовода , припрема и  
пражњење резервоара са водом од 75м3.  
Обрачун по комаду извршене позиције. ком           1,00      

 1,2 Сечење висиког и ниског растиња на 
заштитном појасу око базена за воду. 
Позиција обухвата и вђење 
корења.исечени материјал однети на 
депонију. 
За све готов обрачун по м2 рашчишћеног 
терена.  м2    2.500,00      

1,3 Демонтажа ограде од бодљикаве жице 
на бетонским стубовима. Демонтирани 
материјал однети на депонију. 
За све готов обрачун по м2 ограде.  м2       400,00      

 1,4 Ручно откопавање земље око бетонских 
стубова на огради око резервоара за 
воду. Након откопавања стубова , 
стубове исправити у вертикалан положај 
. 
Ископану земљу набити око постојећих 
стубова. 
За све готов обрачун по комаду стуба .  ком 100,00     

 1,5 Чишћење металних пењалица, врата и 
делова металних површина од корозије 
уз употребу хениских средстава, на делу 
уласка и силаска у ревизиони шахт. 
За све готов обрачун по м2 . м2 5,00     

 1,6 Машинско штемовање бетона и 
откопавање свих  
делова од ливено-гвоздене арматуре за 
водовод , заједно са вентилима који су 
уграђени у ревизиони 
шахт , а продиру у базен и ван шахта до 
најблишег споја са градском мрежом. 
За све готов обрачун по комаду 
демонтираног елемента. ком 50,00     

 1,8 Демонтажа пловка , и свих делова за 
контролу нивоа воде . 
Обрачун по комаду демонтитаног 
елемента. ком 1,00     

1,1
3 

Чишћење унутрашњих зидова , плафона 
и пода резервоара и ревизионог шахта 
од разних наслага уз употребу хемиских 
средстава . У току радова обити све 
оштећене бетонске површине . 
За све готов обрачун по м2. м2 153,74     

Укупно припремни радови   
             
 2.     ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 
 2,1 Откопавање и након извршеног рада 

поновно затрпавање делова ливено 
гвоздене арматуре ван ревизионог шахта 
на одстојању од 2,0 м, до првог споја. 
За све готов обрачун по м3. м3           4,00      

 Укупно  земљани  радови   
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3.   БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ 

4,1 Бетонирање свих отвора у базену и 
ревизионом шахту 
на местима где је извршена демонтажа 
ливено гвоздене водоводне арматуре . 
Бетон МБ 30, водонепропустив са 
додатком адитива за брзо везивање  .По 
потреби и зависности од услова на 
терену употребити одговарајуће лепкове 
.Бетонирање извршити након уградње 
водоводних фазонских комада и цеви. 
Сав рад на терену и употреба материјала 
по одобрењу  
и одабиру надзорног органа . 
За све готов обрачун по м3 уграђеног 
бетона. м3 2,00     

4,2 Обрада видњивих и оштечених 
бетонских површина 
на спољњем делу приласка резервоару, 
лепковима. 
Обрачун по м2. м2 50,00     

Укупно  бетонски  и  армирано  бетонски  радови   
  

4.   ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ 
 4,1 Припрема подлоге : 

Са подлоге се потпуно уклањају сви 
остаци масноћа и оплатола , прашине, 
трошни материјали и др. 
Из шупљина у бетону се избацују сви 
комади отпадног материјала. Жице и сви 
метално делови се усецају до дубине од  
3 цм. Постојеће конструктивне 
дилатације се целом дужином отварају у 
облику слова "V" ка унутрашњости до 
дубине од 3 цм.  
Те површине се добро поквасе и пуне 
полимер-модификованим цементним 
малтером DUROCRET  или цементним 
малтером са додатком полимерног 
латекса  ADIPLAST-a . 
Алтернативно, уколико се захтева брз 
поступак, пуњење , може да се обави 
брзовезујућим малтером за попревке  
RAPICRET. 
Саставе подних и вертикалних површина 
треба поквасити и запунити их целом 
дужином  полимер - модификованим 
цементним малтером DUROCRET  или 
цементним малтером са додатком 
полимерног латекса  ADIPLAST-a ( 
формира се холкер са страницама од 5-6 
цм ). Ако је неопходан брз поступак, може 
да се користи брзовезујући малтер за 
поправке RAPICRET. 
Цела површина воде треба да се 
покваси, али без акумулације воде. 
Сав поступак односи се на унутрашњост м2 153,74     
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резервоара 
и ревизионог шахта. 
За све готов обрачун по м2. 

4,2 Наношење хидроизолационог слоја . 
AQUAMAT-om  
се премазују унутар резервоара и 
ревизионог шахта ,  
по поду и зидовима  у 3 - 4 слоја . Како се 
у дубљим деловима повећава 
хидростатички притис тамо је неопходна 
већа потрошња материјала. Сваки 
наредни слој се наноси тек када се 
предходни осуши. Како би се избегле 
пукотине ни један слој не сме да буде 
дебљи од 1 мм. Спољна температура 
током наношења материјала мора да 
буде изнад  +5ºC. 
За све готов обрачун по м2.  м2 153,74     

Укупно  изолатерски  радови   
  

5.   МОНТАЖЕРСКИ  РАДОВИ 
 16,

1 
Набавка и уграђивање фазонских комада 
од модуларног сивог гвожђа за радни 
притисак од 16 бари са прирубницама и 
заптивкама. 
Пре уграђивања фазонских комада , на 
лицу места проверити њихову уградњу, 
узимајући у обзир дефинисан простор у 
пумпној станици.   

                                                 FF DN 100  , L 
200 ком 6,00     

                                                 FF DN 100  , L 
300 ком 3,00     

                                                 FF DN 100  , L 
500 ком 3,00     

                                                 FF DN 100  , L 
600 ком 5,00     

                                                 FF DN 100  , L 
1000 ком 10,00     

                                                  Q 90º DN 100   ком 5,00     
                                                 T DN 100/100  

, L 360 ком 6,00     
 16,

2 
Набавка и уграђивање пљоснатог 
затварача са  
гуменум клином   и прирубницама DN 100 
. 
За све готов обрачун по комаду. ком 5,00     

 16,
3 

Набавка и уграђивање усисне корпе  DN 
100, од ливено  
модификованог сивог гвожђа , на делу 
цеви у резервоару. 
За све готов обрачун по комаду 
уграђеног елемента, ком 3,00     

16,
4 

Набавка и уграђивање повратне 
клапнеDN 100, од ливено модификованог 
сивог гвожђа , на делу цеви ван 
резервоару. ком 2,00     
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За све готов обрачун по комаду. 
16,
5 

Набавка и уграђивање  луле за одушак 
DN 100, од ливено модификованог сивог 
гвожђа , на делу цеви ван резервоару, на 
крову резервоара. Дуђина цеви 100 цм. 
За све готов обрачун по комаду. ком 1,00     

 16,
6 

На бавка у уграшивање нивометра ( 
пловка ) у резервоару са свим спојним 
елементима .  
Позиција обухвата и прикључак 
нивометра на постојећу електро 
инсталацију , коју треба уградити 
невидљиво у бетонску конструкцију ван 
резервоара. 
За све готов обрачун по комаду. ком 1,00     

 16,
7 

Напредвиђени радови у уграђивању 
фазонских комада 
а све у зависности од услова на терену, 
предвиђају се  
5 % од цене свих фазонских комада. 
У обрачуно позиције назначено по 
комаду. ком 1,00     

Укупно  монтажерски  радови   
  

 6.   БРАВАРСКИ  РАДОВИ 
 6,1 Набавка и уграђивање конструкције 

прозора на делу 
ревизионог отвора између ревизионог 
шахта и резервоара.  
Прозор извести од конструкције 
нерђајућих матреијала 
са шаркама и челичном мрежом . 
Делове предходне металне конструкције 
уклонити. 
За све готов обрачун по комаду. ком 1,00     

6,2 Набавка и уграђивање плетене, 
поцинковане  и  
пластифициране  жице  3 мм , на 
оградена делу  
ограде на заштитном појасу око 
резервоара. 
Висина жице 2,0 м , По висини жице 
уградити у три  
реда затеге од поцинковане жице. 
За све готов обрачун по м2 уграђене 
жице. м2 400,00     

6,3 Набавка и уграђивање улазне капије на 
огради коплекса. Капију извести од рама 
кутијастих профила 
40х40 мм, црне браварије са шаркама и 
механизмом за затварање. Капија се 
ослања на два метална стуба 
од кружног профила Ø 600 мм. Испуна на 
капији од материјала као ограда.Капију 
офарбати основном и завршном 
фарбом.Капија је димензија  са 
стубовима 
1600х2000 мм. ком 1,00     
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За све готов обрачун по комаду уграђене 
капије. 

Укупно  браварски  радови   
  

7.   ФАРБАРСКИ  РАДОВИ 
7,1 Фарбање свих површина бетонских 

стубова ,  
бетонском фарбом у два слоја. Боја на 
стубовима црвена. 
За све готов обрачун по м2 офарбане 
површине. м2 180,00     

 7.2
. 

Фарбање свих металних површина 
заштитном фарбом  
у два слоја, атестираном на утицај пијаће 
воде. 
Позиција се односи на површине унутар 
резарвоара и ревизионог шахта. 
Обрачун по м2 офарбане површине. м2 30,00     

7,3 Фарбање свих бетонских површина,  ван 
резервоара, заштитном бетонском  
фарбом у два слоја . 
Обрачун по м2 м2 50,00     

 Укупно  фарбарски  радови   
   
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

                                                   1.        ПРЕДХОДНИ  РАДОВИ   
                                                   2.        ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ   
                                                   3.        БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО  БЕТОНСКИ  
РАДОВИ 

  

                                                   4.        ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ   
                                                   5.        МОНТАЖЕРСКИ  РАДОВИ   

                                                    6.        БРАВАРСКИ  РАДОВИ   
                                                    7.        ФАРБАРСКИ  РАДОВИ   
                                                ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

Водовод за комплекс " Рајска бања "  
 Бањска   - Општина Звечан 

   
 ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

                                       1.        ПУМПНА  СТАНИЦА   
                                     2.        НАТАПНО ПОЉЕ   
                                     3.        РЕЗЕРВОАР  ЗА ВОДУ  V = 250 m3   
                                                                                СВЕГА ВОДОВОД  ЗА  
КОМПЛЕКС   

A кабловске канализације у Бањској 
  

      
Ре
д.б
рој 

Назив производа 
Јед. 

Мере 
Колич. 

 Јед, 
цена 
(дин.)  

 Укупно 
(динара)  

 A1 ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО         
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1 

Машински ископ земље III -IV категорије 
за кабловски ров, са правилним 
одсецањем страна. Ширина рова 0,6 м и 
дубине 1,0 м  са утоваром земље у 
камион и транспортом на депонију до 3 
км. Сва откопавања морају бити 
извршена тачно до висина предвиђених 
пројектом, а коте ископа провериће се и 
примити писмено, преко грађевинског 
дневника уписом надзорног органа.  

м³ 86,0     

2 

Ручни ископ рова у земљи III -IV 
категорије. Извршити ручни ископ рова 
са одбацивањем материјала ван рова на 
укрштању са постојећим инсталацијама 
као и докопавање до планиране дубине, 
ископ изводити, обавезно у присуству 
надлежног лица у чијем власништву је 
наведена инсталација. Сва откопавања 
морају бити извршена тачно до висина 
предвиђених пројектом, а коте ископа 
провериће се и примити писмено, преко 
грађевинског дневника уписом надзорног 
органа.  

м³ 2,4     

 

3 

Машинско сечење асфалта (бетона) на 
траси, са разбијањем асфалтних 
површина и утоваром материјала у 
камион и транспортом на депонију до 3 
км. (дуж улице са прелазом улице код 
трафостанице, степеништа и у центру 
села и уздуж преко раскрснице). 

м' 219,0     

 
4 

Израда коловоза од бетона и асфалта 
АБ 18 д= 10 + 6 цм  м² 243,0     

5 

Машински ископ земље III -IV категорије 
за кабловски шахт са правилним 
одсецањем страна. Димензије рупе 2,0 x 
2,0 x 2,0 м,  са утоваром земље у камион 
и транспортом на депонију до 3 км. Сва 
откопавања морају бити извршена тачно 
до висина предвиђених пројектом, а коте 
ископа провериће се и примити писмено, 
преко грађевинског дневника уписом 
надзорног органа. (ископ 8 м³ по рупи за 
шахт) 

ком 3,6     

6 
Набавка испорука и уградња шљунка за 
затпавање рова (насипање и набијање) 
до планиране висине . 

м³ 57,4     

8 
Набавка испорука и уградња ситног песка 
са израдом тампона у рову 10 цм испод и 
изнад каблова . 

м³ 3,6     

9 

Уградња поц. траке за израду заштитног 
уземљења стуба на дну рова пре израде 
бетонске кошуљице у дужини од мин. 15 
м 

ком. 1,2     
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10 

Уградња поц. траке за израду заштитног 
уземљења стуба на дну кабловског рова 
са затрпавањем земљом из откопа (мин. 
15 цм)  и набијањем исте, (пре полагања 
каблова), у дужини од мин. 15 м 

ком. 0,4     

11 

Разбијање постојећих поплочаних 
површина , демонтажа бетонских плоча 
до дим. 40X40X5 мм на подлози од 
бетона 

м² 5,8     

 
13 

Утовар шута и ископане земље у камион 
и одвоз истог на депонију до 3 км. м³ 6,4     

14 
Израда тротоара бетоном марке МБ-20 
дебљине до 15 цм. м² 5,6     

 

15 
Обезбеђење места за рад у складу са 
елаборатом за регулацију саобраћаја км. 0,1     

 

16 

Набавка и испорука  ливеног гусаног 
носаца поклопца И поклопца 600x600 мм 
400 кН за тески саобрацај  (нос.40 т). 

ком. 4,0     

17 
 Уградња бетона-бетонирање сахте 
бетоном МБ-30 у оплати  (3,2 м³ по 
шахти) 

ком. 4,0     

 

18 
Израда двостране оплате зидова сахте 
од цамове грађе(30,4 м² по сахти) 
комплет материјал и радови 

компл. 4,0     

 

19 

Уградња бетона-бетонирање армирано-
бетонске плоце шахте бетоном МБ-30 д= 
20 цм двослојно крстасто армиране 
арматуром Q 524 у оплати (0,8м³ по 
шахти) 

ком. 4,0     

 

20 
Израда оплате АБ-плоце сахте од 
цамове грађе II класе (4 м² по шахти) 
комплет материјал и радови 

компл. 4,0     

 
22 

Набавка и испорука готовог бетона     
марке МБ-30 м³. 22,3     

 
23 

Набавка и испорука крстасто армиране 
арматуром Q 524 ком 505,2     

24 

Уградња 8 ПВЦ-цеви Ø 110 мм ( у два 
нивоа) + 2 ПВЦ-цеви Ø 50 мм, на 
уређеној подлози од мршавог бетона за 
израду кабловске канализације 

м'. 120,4     

 

25 

Уградња 8 ПВЦ-цеви Ø 110 мм ( у два 
нивоа) , на уређеној подлози од мрсавог 
бетона за израду кабловске канализације 

м'. 8,4     

26 

Уградња 4 ПВЦ-цеви Ø 110 мм + 2 ПВЦ-
цеви Ø 50 мм, на уређеној подлози од 
мрсавог бетона за израду кабловске 
канализације 

м'. 24,4     

 
27 

Набавка и испорука готовог бетона  
марке МБ-15 

м³. 19,1     

 
28 Набавка и испорука ПВЦ-цеви Ø 110 мм  м'. 682,0     

 
29 Набавка и испорука ПВЦ-цеви Ø 50 мм  м'. 191,2     
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33 

Уклањање постојећих бетонских стубова, 
откоп, вађење са утоваром на камион са 
приколицом и транспортом и одлагањем 
на за то предвиђеном простору у 
магацину надлежне електро-
дистрибуције. Извршити поравнавање 
терена са уређењем истог и привођењем 
планираној намени тог земљишта. 

ком. 6,0     

 
33 

Набавка и испорука готовог бетона  
марке МБ-20 м³. 8,7     

        
 
УКУПН
О A1   

    

A2 ЕЛЕКТРО ОПРЕМА         
  

1 

Набавка и испорука опреме за округли 
бетонски стуб за једнострано затезно 
прихватање постојецих Алч проводника 
НН мрезе (4џ50/8) мм², која се састоји од: 
 
-Ал конзоле 1300 З као крајња са 
потпорним изолат. З-80, (ком. 1);   -
челичне обујмице д= 200-250, (ком. 1);   
 
-Одводника пренапона КО 0,5 кВ 5 кА, 
(ком. 3); 
 
- челичне конзоле - носач кабловске 
главе (ком. 1); 
 
- обујмице од прохром траке за 
причвршћење НН кабла и поц. таке на 
стубу  (ком. 6); 
 
- заштитног профила (олука) за кабли и 
поц. траку (ком. 1);  

компл. 2     

 

2 

Набавка и испорука опреме за округли 
бетонски стуб за једнострано затезно 
прихватање НН СКС (3x70+50/8+2x16) 
мм², која се састоји од: 
 
-челичне обујмице д= 200-250, (ком. 1);  
 
-Одводника пренапона КО 0,5 кВ 5 кА, 
(ком. 3); 
 
- челицне конзоле - носач кабловске 
главе (ком. 1); 
 
- обујмице од прохром траке за 
причвршћење НН кабла и поц. таке на 
стубу  (ком. 6); 
 
- заштитног профила (олука) за кабли и 
поц. траку (ком. 1);  

компл. 2     
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3 

Набавка и испорука опреме за округли 
бетонски стуб за једнострано затезно 
прихватање НН СКС (3x70+50/8+2x16) 
мм², која се састоји од: 
 
-челичне обујмице д= 200-250, (ком. 1);  

компл. 2     

4 

Набавка и испорука опреме за округли 
бетонски стуб за једнострано затезно 
прихватање НН СКС (4 x25+2x16) мм², 
која се састоји од: 
 
-челичне обујмице д= 130-160, (ком. 1);  

компл. 2     

5 

Набавка и испорука слободностојећег 
разводног ормана, израђеног од 
пресованог полиестера ојачаног 
стакленим влакнима, отпорног на 
механичке ударе, УВ зрачење, 
температурне промене, незапаљивост и 
диелектричну чврстоћу ормана, степена 
заштитте ИП-54. са уграђеном и 
повезаном комплетним нисконапонском 
изводима (дрисер -раставна осигурачка 
постоља 250/3  и нозастим патронима 
200 А - ком. 6)  

ком 1     

6 
Набавка и испорука нисконапон кабла 
типа ПП00-а4* 150мм2 м1 728     

 

7 
Набавка и испорука нисконапон. кабла 
типа ПП00-А 4 x 25 мм²  м'. 717     

8 
Набавка и испорука НН СКС типа X00/0-А 
3 x 70 +50/8 + 2 x 16мм²  м'. 142     

9 
Набавка и испорука НН СКС типа X00-А  
4 x 25 мм²  м'. 98     

 
10 

Набавка и испорука НН СКС типа X00-А  
4 x16 мм²  м'. 365     

 

11 
Набавка и испорука кабловске 
завршнице за унутрашњу монтажу КЗТУ 
1/4- 150 

ком 8     

12 

Набавка и испорука кабловске 
завршнице за спољну монтажу    КЗТС 
1/4- 150 ком 4     

13 
Набавка и испорука кабловске 
завршнице за унутрашњу монтажу КЗТУ 
1/4- 35 

ком 4     

14 
Набавка и испорука кабловске 
завршнице за спољну монтажу    КЗТС 
1/4- 35 

ком 4     

15 
Набавка и испорука поц. тарке ФеЗн 30 x 
4 мм кг. 100     
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16 
Набавка и испорука укрсног комада трака 
- трака ком. 8     

17 
Набавка и испорука АлЦу папучице за 
гњечење 150/12 ком. 36     

18 
Набавка и испорука Ал струјне стезаљке  
50-150/3 мм² ком. 8     

19 
Набавка и испорука Ал завршне клеме 
50-70 мм² ком. 12     

20 
Набавка и испорука АлЦу папучице за 
гњечење 25/10 ком. 8     

 

21 
Набавка и испорука  изоловане 
водозаптивне струјне стезаљке          4-
25/6-70 мм² 

ком. 44     

 

22 

Набавка и испорука  изоловане 
водозаптивне струјне стезаљке          6-
70/35-95 мм² 

ком. 36     

 

23 

Набавка и испорука  затезне стезаљке за 
"0" проводник НН СКС 

ком. 8     

24 

Набавка и испорука  затезне стезаљке за  
НН СКС 4 x (16-35) 

ком. 23     

      
 
УКУПН
О A2   

  
  

A3 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ         
  

1 
Монтажа новог кабловског разводног 
ормана на већ припремљен бетонски 
темељ 

ком 1     

 

2 

Провлачење 1 кВ кабла ПП00 кроз 
кабловску канализацију, без 
грађевинских радова пресека 4 x 150 
мм². 

м'. 725     

 

3 

Провлачење 1 кВ кабла ПП00 кроз 
кабловску канализацију, без 
грађевинских радова пресека 4 x 185 
мм². 

м'. 183     

 

4 

Провлачење 1 кВ кабла ПП00 кроз 
кабловску канализацију, без 
грађевинских радова пресека 2 x 16 мм². м'. 717     

5 

Развлачење подизање на стубове и 
затезање са прихватањем у стезаљке  
НН СКС типа  X00/0-А   3 x 70 +50/8 + 2 x 
16 мм². 

км'. 0,2     

6 

Развлачење подизање на стубове и 
затезање са прихватањем у стезаљке  
НН СКС типа  X00-А   4 x 25 мм². км'. 0,1     
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7 

Развлачење подизање на стубове и 
затезање са прихватањем у стезаљке  
НН СКС типа  X00-А   4 x 16 мм². км'. 0,4     

8 
Израда 1 кВ кабловске завршнице на 
каблу пресека     4 x 150 мм². ком. 12     

9 
Израда 1 кВ кабловске завршнице на 
каблу пресека     2 x 16 мм². ком. 2     

10 
Увлачење и причвршћење 1 кВ кабла у 
ТС  ком. 7     

11 
Увлачење и причвршћење 1 кВ кабла у 
кабловски разводни орман ком. 3     

12 
подизање 1 кВ кабла на стуб са 
шелновањем и постављањем заштитног 
олука . 

ком. 8     

13 
Израда заштитног уземљења стуба поц. 
траком са повезивањем  ком. 4     

14 

Уградња опреме на нисконапонском 
стубу : 
 
-Ал конзоле 1300 З као крајња са 
потпорним изолаторима З-80, (ком. 1);  
 
-Одводника пренапона КО 0,5 кВ 5 кА, 
(ком. 3); 
 
- целицне конзоле - носац кабловске 
главе (ком. 1); 
 
- обујмице од прохром траке за 
прицврсцење НН кабла и поц. таке на 
стубу  (ком. 6); 
 
- заштитног профила (олука) за кабли и 
поц. траку (ком. 1);  

компл. 1     

15 

Набавка и испорука опреме за округли 
бетонски стуб за једнострано затезно 
прихватање НН СКС (370+50/8+2x16) 
мм², која се састоји од: 
 
-челичне обујмице д= 200-250, (ком. 1);  
 
-Одводника пренапона КО 0,5 кВ 5 кА, 
(ком. 3); 
 
- челичне конзоле - носач кабловске 
главе (ком. 1); 
 
- обујмице од прохром траке за 
причвршћење НН кабла и поц. таке на 
стубу  (ком. 6); 
 

компл. 2     
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- заштитног профила (олука) за кабли и 
поц. траку (ком. 1);  

16 

Набавка и испорука опреме за округли 
бетонски стуб за једнострано затезно 
прихватање НН СКС (3x70+50/8+2x16) 
мм², која се састоји од: 
 
-челичне обујмице д= 200-250, (ком. 1);  

компл. 2     

 

17 

Набавка и испорука опреме за округли 
бетонски стуб за једнострано затезно 
прихватање НН СКС (4 x25+2x16) мм², 
која се састоји од: 
 
-челичне обујмице д= 130-160, (ком. 1);  

компл. 2     

 

18 

Демонтажа постојеће НН мреже са голим 
Алч проводницима пресека   4 x 50/8 мм², 
са сортирањем опреме , транспортом и 
одлагањем у магацину надлежне 
електродистрибуције. 

км. 0,4     

 

19 

Демонтажа постојеће НН мреже са НН 
СКС-ом типа X00/0-А           3 x (35-70) + 
50/8  мм², са сортирањем опреме , 
транспортом и одлагањем у магацину 
надлежне електродистрибуције. 

км. 0,7     

20 
Израда и повезивање постојећих кућних 
прикључака паушално по једном 
прикључку. 

ком. 32     

   УКУПНО A3          
  

  СВЕ УКУПНО "A1"+"A2"+A3   
 

 

        УЕЂЕЊЕ  ТРГА  И  ПЕШАЧКЕ  ЗОНЕ  БАЊЕ БАЊСКЕ 
 Општина Звечан 

 

             OПИС  РАДОВА J.M. Kоличина 

 
Jедини

чна  
cена 
РСД  

 Износ  РСД  

  
 1.  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ 
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1,4 Припрема радних спојева за наставак 
асфалтирања. 
Позиција обухвата степенасто засецање 
асфалтног 
коловоза (д=6-10цм.).  Засецање 
извршити пнеуматским чекићем са 
откопном лопатицом или циркуларним 
резачем. Линија засецања на површини 
коловозатреба да је права. Степени 
засецања по висини су равни висини 
изведених слојева, сахоризонталним 
ходом од око 10  цм. за асфалтне 
слојеве. Материјал добијен рушењем 
утоварити у возило, транспортовати на 
депонију. 
Обрачун изведених радова врши се по 
метру дужном припремљеног коловоза за 
наставак асфалтирања према горњем 
опису. м1         24,00      

1,5 Рушење постојећих бетонских површина 
на прилазима 
домаћинствима. Рушење, утовар, 
транспорт и истовар 
на депонији. Обрачун по м3.  м3 6,30     

Укупно припремни радови   

 
2.     ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 

 2,1 Машински и ручни ископ материјала за 
потребе израде саобраћајнице, до 
пројектом предвиђених кота у пројекту са 
утоваром у возила и одвозом у депонију. 
Рад подразумева 80%  машинског и 20% 
ручног рада уз пажљиво затрпавање и 
нивелисања постојећих инсталација у 
зони извођења радова. Позиција 
обухвата грубо и фино планирање 
довеженог материјала на депонију. 
Плаћа се по м3 ископаног материјала. 
Предвиђена површина износи 10% од 
укупне површине која се реконструише.   

                              Машински  ископ  
материјала м3           0,95      

 2,2 Уређење дела темељног тла 
саобраћајнице. Позиција обухвата 
планирање и набијање, у режиму 
оптималне влажности, темељног тла 
(подтла) одговарајућим механичким 
средствима до постизања потребног 
степена збијености захтеваног Техничким 
условима приложеним уз пројекат (мин 
Мс=40МПа). 
Обрачун и плаћање по м² уређеног 
темељног тла. Предвиђена површина 
износи 10% од укупне површине која се 
реконструише. м2         16,00      
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2,3 Уређење постељице пута. Позиција 
обухвата финалну обраду контактног 
слоја између трупа пута и нових слојева 
коловозне конструкције. Обрада се 
састоји из финог планирања постељице 
по пројектованим котама и допунског  
сабијања до постизања 
степенанзбијености мин. 98 % од маx.  
збијености по стандардном Прокторовом 
опиту (мин Мс=40МПа). Испитивање 
квалитета материјала, уграђивања и 
технологије уградње према техничким 
условима. Предвиђена површина износи 
10% од укупне површине која се 
реконструише. м2         14,75      

 Укупно  земљани  радови   
   

3.   КОЛОВОЗНА  КОНСТРУКЦИЈА 
3,1 Израда дела доњег носећег слоја  од 

дробљеног каменог агрегата 0/63, у слоју 
минималне дебљине  
д = 30 цм коловозне конструкције 
саобраћајнице. Позиција обухвата 
набавку, допрему каменог агрегата и 
уграђивање збијањем до потребне 
збијености мин 
Мс=60МПа, у свему према пројекту и 
Техничким условима. Плаћа се по м³ 
уграђеног слоја у збијеном стању. 
Предвиђена површина износи 10% од 
укупне површине која се реконструише. м3 4,45     

 3,2 Израда дела носећег слоја од дробљеног 
каменог агрегата 0/31.5, у слоју 
минималне дебљине д = 20 цм коловозне 
конструкције саобраћајница и тротоара. 
Позиција обухвата набавку, допрему 
каменог агрегата и уграђивање збијањем 
до потребне збијености мин Мс=70МПа, у 
свему према пројекту и 
Техничким условима. Плаћа се по м³ 
уграђеног слоја у збијеном стању. 
Предвиђена површина износи 10% од 
укупне површине која се реконструише. м3 0,80     

 3,3 Набијање постојећег носећег слоја од 
дробљеног каменог агрегата 0/31.5, са 
потребном нивелацијом коловозне 
конструкције саобраћајница и тротоара. 
Позиција обухвата нивелисање и 
вибриранје са набијањем до потребне 
збијености мин Мс=70МПа, у свему 
према пројекту и техничким условима.  
Плаћа се по м2 слоја у збијеном стању м2    1.776,60      
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3,5 Израда горњег носећег слоја од 
битуминизираног дробљеног агрегата 
БНС 22 у слоју дебљине д = 7цм. 
Позиција обухвата набавку 
мешавине,емулзије за нове слојеве, 
допрему и уградњу ваљањем у 
слојевима према пројекту. Количина 
према предмеру радова. Плаћа се по м² 
уграђеног слоја БНС-а, примљеног од 
стране надзорног органа. Површина 
мерена са ситуационог плана.  м2 177,00     

 3,6 Израда горњег носећег слоја од 
битуминизираног дробљеног агрегата АБ 
11 у слоју дебљине д = 4цм. Позиција 
обухвата набавку мешавине, емулзије за 
нове слојеве,допрему и уградњу 
ваљањем у слојевима према пројекту.  
Плаћа се по м² уграђеног слоја АБ 11, 
примљеног од стране надзорног органа. 
Површина мерена са ситуационог плана.  м2 1777,00     

 3,7 Набавка и постављање сивих 
вибропресованих бетонских ивичњака 
18/24 и 24/18 на подлози од бетона МБ 
20 према приложеном детаљу уградње. 
Заливање спојева ширине 1цм врши се 
цементним малтером са односом 1:3. 
Ивичњаци треба да буду од бетона 
марке МБ40 и отпорни на дејство мраза и 
соли . 
Обрачун и плаћање по дужном метру 
уграђеног ивичњака,а у цену је укључен и 
сав потребан рад, алат и опрема, 
транспорт, материјал, као и све остало 
потребно за потпуни завршетак радова 
према техничким условима. м1 534,43     

3,1
0 

Набавка и уградња сливних решетки за 
кишну канализацију за тежак саобраћај 
са таложником и повезивањем са кишном 
канализацијом. ком 3,00     

 Укупно  коловозна  конструкција   
   
  

    
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

                                                  1.        ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ   
                                                  2.        ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ   

                                                   3.        КОЛОВОЗНА  КОНСТРУКЦИЈА   
                                                ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА   
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 грађевинско - занатских радова на изградњи пословног простора испод проходне терасе  
Визиторског центтра  у Бањској - Општина Звечан 

 

             OПИС  РАДОВА J.M. Koличина 

 
Jедини

чна  
цена   

 Износ  

3.    ЗИДАРСКИ  РАДОВИ 
3,2 Малтерисање унутрашњих зидова 

објекта , продужним малтером 1:3:9 у два 
слоја ( или "рофих" малтером ) . Позиција 
обухвата и израду шпалетни . На сваком 
углу уградити алуминиску лајсну. м2       136,44      

Укупно зидарски радови   
            

 4.   БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ 
 4,2 Израда цементне кошуљице бетоном МБ 

20 , д = 2,0 цм изнад подне 
хидроизолације . м2 85,38     

 4,8  
Израда подне цементне кошуљице д = 
6,0 цм ,МБ30, унутар објекта са додатком 
стаклених влакана као ојачење. 

м2 60,12     
 Укупно бетонски и армирано бетонски радови   
   

8.   КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ 
8,1 Постављање подних гранитних 

керамичких плочица у локалу и мокрим 
чворовима, тип ("Gress") дим.33х33 цм у 
цементном малтеру, слог фуга на фугу, 
фуговање цементним млеком, димензију 
фуге усагласити са пројектантом. м2 60,12     

8,2 Постављање керамичких плочица на 
соклу по просторији висине 8 цм. м 36,00     

8,3 Постављање зидних керамичких плочица 
на лепку у слогу фуга на фугу, висине до 
плафона. Фуговати плочице фугомалом, 
димензију фуге усагласити са 
пројектантом. м2 21,36     

8,4 Израда стаза и платоа од бетонских 
плоча димензија  
40х40х4 цм.  Светло сивих у слогу у 
дизајну по пројекту. Бетонске плоче 
постављати на припремљеном слоју за 
пад д = 5 цм. м2 73,74     

Ukupno  keramičarski  radovi   
   
 9.   МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ  РАДОВИ 

  9,1 Глатовање унутрашњих зидова и 
плафона глет масом у два слоја . 
Позиција обухвата брушење глетованих 
површина . м2 198,56     

9,2 Кречење зидова и плафона поликолором 
у два слоја . Боја по избору Инвеститора м2 198,56     
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. 

Укупно молерско - фарбарски радови   
   
 10.   ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ 

10,
3 

Набавка и уграђивање у локалу подне 
термоизолације 
од стиродура  д = 3,0 цм , тежине 25 гр. 
.Позиција обухвата и уграђиванје ПВЦ 
фолије изнад стиродура. м2 62,12     

10,
5 

Израда термоизолације плафона локала   
стиропором 
д = 8,0 цм., тежине 18 гр/м2 . 
Причврстити пластичним шрафовима. 
Преко стиропора поставити ПВЦ 
мрежицу и нанети лепак глетовањем два 
пута, спремним за завршну обраду.  м2 61,52     

Укупно изолатерски радови   
   
   

  Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
                                                   3.        ЗИДАРСКИ  РАДОВИ   

              4.        БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ   
                                                   8.        КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ   

                                                     9.      МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ  РАДОВИ   
                                                   10.      ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ   
                                                УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ   

      радова на изградњи инсталација водовода и канализације          
за  локал испод проходне терасе у сутерену визиторског центра са рестораном за смештај 

црквених великодостојника  
објекат  Сут. + Пр. + 2S   ,  Бањска  - Општина Звечан 

             ОПИС  РАДОВА J.M. Количина 

 
Једини

чна  
цена  

 Износ 
(RSD)  

  
1.  ГРАЂЕВИНСКИ   РАДОВИ 

1,1 Ручни  ископ ровова у терену   II.и III.  
категорије  за  шахтове  водоводне  и  
канализационих  цеви од  објекта до 
првих шахтова . Позиција обухвата  сва 
потребна   осигурања  у  току  ископа  у  
складу  са  ПТП. Добина ископа 2-4 м , 
ширина 0,80 м .   
За све готов обрачун по  м3                                                                                 м3           6,78      

1,2 

Набавка , транспорт , насипање и 
набијање песка у слоју од 10 цм испод и 
око  цеви са финим основним  
нивелисањем . 
За све готов обрачун по  м3 

 м3 

3,50     
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1,3 Затрпавање рова након полагања  цеви и 
завршних испитивања цевовода . 
Затрпавање  рова  вршити пробраним 
материјалом из ископа са  постепеним 
набијањем  у  слојевима  од  30 см. 
За све готов обрачун по  м3  м3           3,28      

1,4 Утовар вишка материјала из ископа са 
транспортом на депонију до 1 км.                   
За све готов обрачун по  м3  м3 3,28     

1,6 Израда ревизионог канализационог 
шахта,окна од  готових бетонских 
елемената Ø 1000 и завршног   конусног 
елемента  600/900.  На врху шахта  
уградити    ливено-гвоздени поклопац  Ø 
600 за теажак  саобраћај.У дну  шахта  
извести кинету од  бетона  МБ 30.Све 
додатне прикључак у шахту извести са 
каскадама у складу са ПТ прописима. 
За све готов обрачун по  м3 
                                                                                      ком 1,00     

 УКУПНО  ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ   
            

2.     В О Д О В О Д 
2,1 Набавка , транспорт  и монтажа  ПЕ-цеви 

за водоводну мрежу  хладне  воде  у  
мокром  чвору  са   свим    фазонским    
комадима    спојним   матреијалом  и 
изолацијом  око  цев и у  складу   са   ПТ   
прописима.За све готов обрачу по м1 
уграђених и изолованих цеви.          

                                      Ø 15мм  м           2,00      
                                     Ø 20 мм  м         47,50      

2,6 Набавка и угадња пропусних вентила са 
обостраним  унутрашњим навојем, као и  
вентила на водоводним  вертикалама са 
свим потребним материјалом за уградњу.   

                                                       Ø 15 мм  ком           1,00      
                                                       Ø 20 мм  ком           2,00      

2,7  Набавка и монтажа  ЕК- вентила са свим 
спојним материјалом .                                                                                                        
                                                      Ø  20  мм ком 1,00     

2,8 Набавка и  уграђивање  разних  розетни 
и  осталог  непредвиђеног  спојног  
материјала  и  материјала   
за  причвршћивање  цеви .    
Позиција  се  односи на  2 % од позиције  
уграђених водоводних цев . ком 1,00     

2,9 Прикључак водоводне инсталације 
хладне воде на градски водовод помоћу 
амброшелне Ø50 . 
За све готов обрачун по комаду 
прикључка. ком 1,00     

 УКУПНО  ВОДОВОД   
             

3.    К А Н А Л И З А Ц И Ј А  
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3,1 Набавка и уградња трослојних ПВЦ цеви за 
унитрашњи  развод у санитарном чвору и 
кухињи са свим   фазонским   комадима  и  
спојним материјалом .          

                                    Ø   50 мм м           1,00      
                                    Ø   70 мм  м           1,00      
                                    Ø 110 мм  м           1,00      

                                    Ø 125 мм  м           8,50      
 3,2 Набавка и уградња трослојних ПВЦ 

коругованих цеви  за спољни развод са свим 
фазонским  комадима и спојним  материјалом 
. 
За све готов обрачун по  м 
                                                   Ø  200 mm     м         10,50      

3,3 Набавка и уграђивање ПВЦ сливника Ø 70 са 
металним поклопцем 100 x 100 мм.  ком           1,00      

 3,7 Набавка и уграђивање  разних обујмица  и 
осталог  материјала  за  причвршћивање  и  
вечање канализационих  цеви  за  констру-
кцију објекта  .   паушал 1     

 3,8 Бушење рупа и усека у плочи и зидовима  
конструкције објекта, уколико у току градње 
објекта нису остављене .  паушал 1     

УКУПНО  КАНАЛИЗАЦИЈА   
            

 4.   САНИТАРНА  ГАЛАНТАРИЈА 
4,1 Набавка  и  уграђивање WC -шоље –тип  

“ панама”  комплет са шкољком од белог  
фајанса,  пластичним  поклопцем,  
нискоетажним бешумним  испирачем , 
усплавном пластичном цеви  5/4 ,  
држачем тоалетног  папира  као и сав  
остали материјал  за  уграђивање.          
За све готов обрачун по  комаду   ком 1,00     

4,5 Набавка и монтажа  зидног умиваоника  
од фајанса  величине 55/42 см са 
сифоном, ланчићем и чепом .  Позиција 
обухвата сав   неопходни  прибор за 
монтажу , оглрдало  са  етажером и 
држач за  пешкир,  као и зидну  батерију 
за топлу и хладну воду.      
За све готов обрачун по  комаду                                                                             ком 1,00     

4,7 Набавка и монтажа  проточног  бојлера V 
= 10 Л, 2 kw , са панцир цревом за спој са 
батеријом за топлу и  
хладну воду. 
Проточни бојлер уградити у сутерену у 
просторију за хигијеничарке .                        
За све готов обрачун по  комаду                                                                                 ком 1,00     

УКУПНО  САНИТАРНА  ГАЛАНТЕРИЈА   
             
 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

                                                    1.           ПРЕДХОДНИ   РАДОВИ   
                                                  2.        В О Д О В О Д   
                                                  3.          К А Н А Л И З А Ц И Ј А   
                                                  4.        САНИТАРНА    ГАЛАНТЕРИЈА   

                                                ЗБИРНА      РЕКАПИТУЛАЦИЈА   
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        ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
 

        
РБ ОПИС РАДОВА ЈМ КОЛИЧ. 

 ЦЕНА   ИЗНОС  
 ДИН   ДИН  

   

1 РАЗВОДНИ ОРМАНИ 
1,1 Испорука и монтажа у зид мерно 

разводног ормана МРО ,са израдом у 
зиду  нише за орман и шлица  за увод 
напојног кабла .         Орман урадити од 
два пута декапираног лима дебљине 2 
мм.вратима са отворима за очитавање 
бројила и бравом на закључавање / 
израда према условима локалне ЕД 
/.Орман је у заштити ИП 54  са следећом 
опремом:         

   1 ком -дигитално трофазно 
бројило(директно) са интегрисаном 
функцијом уклопног сата.         
  3 ком - аутоматских прекидача МЦ32 / 
25А, у кутији за лимитирање.         
Све комплет повезано, испитано и 
пуштено у функцију. компл. 1     

1,2 Испорука и монтажа  разводне табле РТ. 
Табла је дворедна пластична. Таблу 
опремити са сабирницама, редним 
стезаљкама, натписним плочама, 
потребним материјалом. Орман је у 
заштити ИП54. У орман уградити следећу 
опему према једнополној шеми:         

  - 1 ком - четворополна заштитна склопка 
ЗУДС 40/0,3А.         
 - 1 ком - једнополни инсталац. прекидач 
од 10А ,тип Б         
 - 16 ком - једнополни инсталац. прекидач 
од 16А ,тип Б         
Све комплет повезано, испитано и 
прикључено под напон, са уградњом у 
зид. ком 1     

   УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ ( 1.1 - 1.2 ):   

2 ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛОВИ 
2,1 Испорука и полагање  напојног кабла од 

МРО до РТ, типа и пресека: ПП00 
5х6мм2.  м 50     

 

2,2 Испорука  свог  потребног  материјала  и  
израда инсталације сијаличног места 
каблом типа PPY-3,4 i 5 x 1,5  mm2. 
Каблови се полажу у зиду и делом под 
малтером са одговарајућим разводним 
кутијама. Позиција обухвата развлачење, 
постављање и повезивање кабла на оба 
краја.  м 50     
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2,3 Испорука  свог  потребног  материјала  и  
израда инсталације  монофазног 
утикачког места каблом типа PPY 3 x 2,5 
mm2. Каблови се полажу у зиду и делом 
под малтером са одговарајућим 
разводним кутијама. Позиција обухвата 
развлачење, постављање и повезивање 
кабла на оба краја.  м 104     

 2,4 Испорука  свог  потребног  материјала  и  
израда инсталације  трофазног утикачког 
места каблом типа PPY 5 x 2,5 mm2. 
Каблови се полажу у зиду и делом под 
малтером са одговарајућим разводним 
кутијама. Позиција обухвата развлачење, 
постављање и повезивање кабла на оба 
краја.  м 23     

 2,5 
Испорука и уградња ребрасте ПВЦ цеви 
фи 32 мм  за полагање напојниог кабла  
испод саобраћајница и бетонских  
површина.                                                                                        

м 55     

 

   УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛОВИ ( 2.1 - 2.5 ):   
  

3 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
  Испорука, повезивање и уградња 

инсталационог материјала предвиђеног 
за уградњу на и у зид укључујући 
постављање разводних кутија, 
повезивање на изведену инсталацију 
уградњу, испитивање и пуштање у рад.          

3,1 Блок прекидача ( разни )опремљен са :   

4 

    
  1 ком дозне фи 60, носача елемената и 

маске беле боје  ком      

3,2 Монофазна  "шуко"  утичница 2П+Е; 16А. ком 10     
3,3 Трофазна  "шуко"  утичница 3П+Е; 16А. ком 2     

    УКУПНО ИСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ ( 3.1 - 3.3 ):   
 

       4 СВЕТИЉКЕ 
 

  

Испоука, монтажа и  повезивање  
светиљки са потребним монтажним 
прибороми и одговарајућим изворима 
светла. Све комплет постављено 
испитано и пуштено под напон.  
Светиљке су обележене на цртежима са:         

4,1 Светиљка означена као Х1         
Лед панел, надградна светиљка бела, 
230V, 2700K, 595x595mm са 
универзалним рамом. ком. 7     

4,2 Светиљка означена као Х1.1         
Лед панел, надградна светиљка бела, 
230V, 2700K, 300x300mm са 
универзалним рамом. ком. 2     

 4,3 Светиљка означена као X1.3         
 Зидна ЛЕД светиљка - ПАНИК  LED, mat 

бела... ком. 1     
 4,4 Светиљка означена као X1.2         
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Зидна светиљка Maria 2-WL LED 12W 
3000K, IP54, алуминијум, сива, SCHRACK 
Technik. ком. 2     

    УКУПНО СВЕТИЉКЕ ( 4.1 - 4.4 ) :   

  
 5  ИСПИТИВАЊЕ 
 5,1 

Испитивање ел.инсталације у свему 
према члану 192 и 193  Правилника   о  
тех.  нормативима   за  ел.инсталације  
ниског  напона   са  издавањем  свих 
атеста,  протокола   мерења  и   израдом  
пратеће документације потребне за 
технички пријем објекта. 

компл 1     
 УКУПНО ИСПИТИВАЊЕ ( 5.1 )   

  

6  

   ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
 

6.1 Испорука и полагање празне ПЕ цеви 1 x 
Ø16мм од прикључног телефонског 
места до  зелене   површине,   за касније 
полагање приводног ТТ кабла. Комплет 
са кривинама, спојевима и спојним 
елементима. м 10     

6.2 Испорука и монтажа телефонских 
утичница РЈ11, комплет са 
инсталационом кутијом и повезивањем. ком 1     

УКУПНО ТЕЛЕФОНСКA ИНСТАЛАЦИЈА (6.1 - 6.2):   
  

    
   7 ИНСТАЛАЦИЈA ТЕМЕЉНОГ УЗЕМЉИВАЧА 

7,1 Испорука материјала и израда 
инталације темељног уземљивача 
поцинокованом траком Фе/Зн 25 x 4 мм, 
која се полаже у темељу објекта испод 
хидроизолације, а на 5 цм од слоја 
земље, комплет са постављањем 
укрсних комада који се заливају 
битеменом. м 40     

7,2 Испорука материјала и израда 
инсталације извода из темеља објекта 
траке Фе/Зн 20 x 3 мм, комплет са 
израдом свих потребних веза. Дужина  
извода износи 3 м. ком 1     

  7,3 Испорука матераијала и постављање 
разводног ормана ШИП са уграђеном 
бакарном шином за изједначавање 
потенцијала.  компл. 1     

  

7,4 Испорука и полагање кабла ПФ 1 x 10 
мм2  за везу  МРО ормана са 
сабирницом за изједначење потенцијала. м 3     

7,5 Испитивање и верификација  инсталације 
темељног уземљивача и издавање 
атеста о исправности и вредности отпора 
распростирања. компл. 1     

    УКУПНО ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ  7.1 - 7.5 ) :   
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          Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
            
   1.  УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ   
   2.  УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛОВИ   

    3.  УКУПНО ИСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ   
    4.  УКУПНО СВЕТИЉКЕ   
    5.  УКУПНО ИСПИТИВАЊЕ   

   6. УКУПНО ТЕЛЕФОНСКA ИНСТАЛАЦИЈА   
   7.  УКУПНО УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАН   
            
  УКУПНО ( 1 - 7 ):   

 

        
Идејни пројекат локала у сутерену визиторског цента са рестораном 

 Бањска   - Општина Звечан 

  
ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

                              2.      ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ   
                                      3.        ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА   
                                                  4.        ЕЛЕКТРО   РАДОВИ   
                                                                                 СВЕГА   

Канализација за комплекс " Рајска бања "  
 Бањска   - Општина Звечан 

             OПИС  РАДОВА J.M. Kоличина 

 
Jедини

чна  
cена 
РСД)  

 Износ  РСД  

  
   1.   ФЕКАЛНИ  КОЛЕКТОР 

  
   A.  ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ  РАДОВИ 

 1.  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ 
 1,1 Ручно и машинско рашчишћавање 

терена  на потезу  
од  СПА  центра до будућег уређаја за 
пречишћавање отпадне воде . 
Рашчишћавање терена подразумева 
сечење висиког и ниског растиња са 
вађењем корења 
на траси колектора у ширини фонта од 
2,0 м. Шут однети на депонију до 5 км. 
За све готов обрачун по м2 рашчишћеног 
терена.  м2       950,00      
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1,2 Обележавање трасе фекалне 
канализације, по свим елементима датим 
у пројекту.Позиција обухвата и 
геодетско обелеђавање осигурања на 
терену. 
За све готов обрачун по метру дужном  
канализације.  м 455,00     

Укупно припремни радови   
            

 2.     ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 
 2,1 Ископ земње III. категорије, откопавање 

постојећих  
дотрајалих цеви фекалне канализације 
на траси будућег колектора . Постојеће 
цеви су бетонске Ø 300, дужине  1,0 м 
утоварити и однети на депонију до 5 км.   
Позиција обухвата ручни и машински 
ископ. 
За све готов обрачун по мету дужном.   

                                                машински  
ископ 70 % м3 244,8     

                                                 ручни  ископ  
30 % м3 119,2     

 2,2 Ручни ископ земње III. категорије, 
откопавање 
постојећих дотрајалих шахтова од бетона 
на траси фекалне канализације будућег 
колектора . Постојећи шахтови су 
бетонски Ø 1000, просечне висине  1,5 м 
.  
Позиција обухвата вађење бетонских 
шахтова са постољем из рова и 
одношење на депонију. 
За све готов обрачун по комаду. ком           6,00      

 2,3 Ручни ископ земље III. категорије за 
каналске ровове  
фекалне канализације.Позиција 
подразумева фино планирање дна рова 
након вађења предходних 
канализационих цеви . Дно рова је 
ширине 0,8 м. 
За све готов обрачун по м2 рова. м2       364,00      

2,4 Машинско и ручно затрпавање рова 
фекалне канализације пробраним 
материјалом из ископа у слојевима од 30 
цм са набијањем.  
За све готов обрачун по м3. м3       595,00      

2,5 Утовар и одвоз на депонију вишак 
земљаног материјала из ископа . 
За све готов обрачун по м3. м3       109,20      

2,6 Набавка, транспорт и увацивање 
ситнозрног песка у  
ров фекалног колектора. Прво се убацује 
и планира песак у слоју од  10 цм, а 
затим око  и изнад цеви . 
Обрачун по м3 убаченог и набијеног 
песка . м3       109,20      
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Укупно  земљани  радови   
            

3.   БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ 
4,1 Израда ревизионих шахтова од 

водонепропустивог бетона МБ 30 на 
бетонској подлози дебљине 25 цм. 
Радове извести у свему према ПТП 
прописима. 
Уградња бетонских цилиндричних прстенова 
Ø1000 мм.  
односно једностраног конусног завршног 
прстена 
Ø 625 мм, на пројектованим местима за 
шахтове.  
Након монтаже бетонских прстенова и 
уградње ливено гвоздених 
пењалица,извршити унутрашњемалтерисање 
лепком за заптивање спојева. Позиција 
обухвата и израду кинете у шахту 
водонепропустивим бетоном  
МБ 30. 
Обрачун по комаду уграђеног шахта. ком 24,00     

4,2 Набавка и уграђивање ливено гвозденог 
поклопца 
Ø 600 мм, за тежак саобраћај.Поклопце 
уградити на  
врху шахти. 
Позиција обухвата уграђивање бетона око 
поклопца.  ком 24,00     

 4,3 Израда армирано бетонских анкера за 
обезбеђивање  
канализационих цеви од подземних вода, 
узимајући у обзир да се траса канализације 
изводи у подводном земљишту.Анкере 
уградити по детаљима из пројекта. 
Бетон за анкере МБ 30 . Анкере уградити на 
сваких  
10,0 м између шахтова.  
За све готов обрачун по м3 уграђеног бетона. м3 30,00     

 4,4 Прикључан новоизведене фекалне 
канализације, на  
постојећу канализацију СПА центра . 
Позиција обухвата 
побијање отвора на постојећем шахту, 
бетонско затварање отвора око цеви и 
формирање нове кинете бетонском 
малтером. 
За све готов обрачун по комаду изведених 
радова. ком 2,00     

Укупно  бетонски  и  армирано  бетонски  радови   
   
 4.   A Р М А Т У Р А 
 5,1 Набавка сечење савијање и уграђивање 

бетонског гвожђа по детаљима из 
пројекта.   

                                                           GA      50,00     
                                                           RG   кг 250,00     
                                                           MAR 

385 кг       291,60      
Укупно  арматура   
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5.   МОНТАЖЕРСКИ  РАДОВИ 
5,1 Набавка, транспорт и монтажа ребрастих 

двослојних 
канализационих ХДПЕ цеви Ø 500, за 
радни притисак 
од 2,5 бара са испитивањен на радни 
притисак. 
Цеви се полажу према детаљима из 
пројекта. 
Дужина цеви 6,0 м. 
Обрачун по метру дужном уграђене цеви 
са свим  
потребним фазонским комадима и 
спојним елементима. Цеви се изводе у 
пару у циљу одвајања отпадних вода 
ЗРЦ Рајска бања и самог места Бања. м 910,00     

5,2 Набавка, транспорт и монтажа 
каналитационих ПЕ цеви Ø 250 . Цвеви 
уградити ма местима где се локални 
прикључци спајају са новоизведеним 
шахтовима.Цеви уградити са свим 
фазонским комадима на делу 
интервенција на секундарним водовима .  
Цеви се изводе у пару у циљу одвајања 
отпадних вода ЗРЦ Рајска бања и самог 
места Бања.        м 300,00     

 Укупно  монтажерски  радови   
   

6.   РАЗНИ  РАДОВИ 
16,
1 

Пре затрпавања цеви фекалне 
канализације извршити 
геодетско снимање трасе са свим 
потребним 
геодетским елементима.Позиција 
обухвата и картирање и израду потребне 
документације за положај канализације и 
уређаја за биолошко пречишћавање 
отпадних вода , на терену . 
Обрачун по метру дужном трасе.Цеви се 
изводе у пару у циљу одвајања отпадних 
вода ЗРЦ Рајска бања и самог места 
Бања. м 500,00     

 Укупно  разни  радови   
   
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

                                                  1.        ПРИПРЕМНИ   РАДОВИ   
                                                  2.        ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ   

3.        БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО  БЕТОНСКИ  РАДОВИ   
                                                  4.         A Р М А Т У Р А   

                                                   5.         МОНТАЖЕРСКИ   РАДОВИ   
                                                   6.        РАЗНИ  РАДОВИ   
                                                ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА   
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Канализација за комплекс " Рајска бања "  
 Бањска   - Општина Звечан 

             OПИС  РАДОВА J.M. Kоличина 

 
Jедини

чна  
cена 
РСД)  

 Износ  РСД  

  
   2.   УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОПТАДНИХ ВОДА 

   
 1.   PRIPREMNI   РАДОВИ 

1,1 Рашчишћавање терена на локацији 
уређаја за пречишћавање отпадних вода 
. Позиција обухвата ручно сечење виског 
и ниског растиња и скидање хумуса у 
слоју од 20 цм и његов одвоз на депонију.  
За све готов обрачун по м2 рашчишћеног 
терена . м2 600,00     

Укупно  pripremni  радови   
   
 2.   ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 

  2,1 Ископ земље III. категорије за ров 
биолошког уређаја 
за пречишћавање отпадне 
воде.Ископани материјал попречно 
транспортовати на депонију. 
За све готов обрачун по м3 ископаног 
материјала. м3 620,00     

2,2 Набавка, уграђиванје са  набијањем  
шљунка  од 
0-31,5мм испод бетонског постоља 
биолошког уређаја , као и израда 
дренажног слоја око уређаја.  
За све готов обрачун по м3 уграђеног 
шљунка. м3 240,00     

2,3 Машинско затрпаваље рова , након 
уградње биолошког уређаја, пробраном 
земњом из ископа са набијањем у 
слојевима од 30 цм. м3 380,00     

 2,4 Машински утовар вишка ископаног 
материјала и његов одвоз на депонију до 
5 км. м3 380,00     

 Укупно  земљани  радови   
   

  
3.   БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ  РАДОВИ 

3,1 Израда армирано бетонске плоче  д = 80 
цм, испод биолошког урешаја за 
пречишћавање отпадне воде.  
Бетон МБ 30 са израдом оплате. 
За све готов обрачун по м3 уграшеног 
бетона. м3 128,00     

 



Општина Звечан - Конкурсна документација за јавну набавку  број 15-О/2020  82/ 95 

 

3,2 Израда армирано бетонске плоче са 
уградњом оплате, 
изнад терена где је укопан биолошки 
уређај.  
Плоча  д = 12 цм  омогућава приступ и 
контролу биолошком уређају .  
За све готов обрачун по м3 уграђеног 
бетона . м2 10,00     

 3,3 Израда армирано бетонског канала за 
одвод биолошки чисте воде из уређаја за 
пречишћавање до реципијента  
у Козаревачку реку.Армирано бетонски 
канал прилагодити условима на терену. 
За све готов обрачун по м3 уграђеног 
бетона. м3 6,00     

Укупно  бетонски и армирано бетонски  радови   
  

 4.   БРАВАРСКИ  РАДОВИ 
 4,1 Израда анкера за причвршћивање 

биолошког уређаја  
за пречишћавање отпадних вода за 
армирано бетонску плочу , као заштиту 
од подземних вода. 
Анкере извести од РГ Ø 16 са анкерима у 
подној плочи. 
Анкеровање извршити по детаљима из 
пројењкта. 
За све готов обрачун по кг уграђене 
арматуре. кг 400,00     

Укупно  браварски  радови   
   
   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
                                                   1.        ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ   
                                                   2.        ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ   
                                                   3.        БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ  
РАДОВИ 

  

                                                   4.       БРАВАРСКИ  РАДОВИ   
                                               ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

 

        

        Канализација за комплекс " Рајска бања "  
 Бањска   - Општина Звечан 

  
ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

                                      1.        ФЕКАЛНИ  КОЛЕКТОР   
                                      2.        УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ 

ВОДА 
  

                                                                                                                СВЕГА  
КАНАЛИЗАЦИЈА 
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Партерно уређење око визиторског центра -Бањска- Општина Звечан 

             OПИС  РАДОВА J.M. Kоличина 

 
Jедини

чна  
cена 
РСД)  

 Износ  РСД  

  
   2.   МАГАЦИНСКИ  ПРОСТОР 

  
 1.   БРАВАРСКИ  РАДОВИ 
 5,1 Израда металних анкера за уграђивање 

кровних греда 
од магацина у зида , иза објекта 
Визиторског центра. 
Анкере извести од "U" профила 20/20 цм 
са квадратном  
фланшом од 30цм. Анкере уградити у 
серклаж металним 
типловима. 
За све готов обрачун по комаду 
уграђеног анкера .  ком 15,00     

 5,2 Израда металних анкера за уграђивање 
дрвених  
стубова у армирано бетонској подној 
конструкцији. 
Анкере извести од "U" профила 20/20 цм 
са квадратном  
фланшом од 30цм. Анкере уградити у 
серклаж металним 
типловима у подну конструкцију. 
За све готов обрачун по комаду 
уграђеног анкера .  ком 15,00     

5,3 Набавка и уграђиванје металних  папуча 
за спајање дрвених греда измешу 
пергола  и између испуна код стубова .. 
Димензија папуча 15/15 цм. 
Обрачун по комаду уграђене папуче. ком 120,00     

Укупно  браварски  радови   
  

2.   ТЕСАРСКИ  РАДОВИ 
 7,1 Набавка и уграђивање носећих 

инпрегнираних кровних  чамових греда, 
димензија 14x14 цм , л = 4,0 м.  
Греде на једном крају уградити на већ 
припремљеним анкерима за серклаж 
Визиторског центра , а на другом крају 
спојити их металним папучама за дрвене 
стубове. 
Позиција обухвата и уграђиванје греда 
између стубова, 
Две греде при врху стуба и једну на дну 
стуба. 
За све готов обрачун по комаду уграђене 
греде . kom 35,00     
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7,2 Набавка и уграђивање подеоних 
инпрегнираних кровних  чамових греда , 
грде за укрућење, димензија 8x10 цм , л 
= 2,0 м.  Греде уградити између две 
носеће греде  
металним папучама .Позиција обухвата и 
угрђивање подоних греда у четири реда 
између стубова . 
За све готов обрачун по комаду уграђене 
греде . kom 42,00     

7,3 Набавка и уграђивање  стубова од 
инпрегнираног чамовог дрвета , 
димензија 14x14 цм , л = 3,0 м . 
Стубове уградити у под преко већ 
припремљених 
анкера , причвршћених за дрвени стуб 
закивцима . Стубове спојити са носећим 
кровним гредама металним папучама . 
За све готов обрачун по комаду 
уграђеног стуба. ком 15,00     

 7,4 Набавка и уграђивање подеоне испуне 
између стубова. 
Подеону испуну извести од 
инпрегнираних чамових летви 40x40 мм. 
Испуна се састоји од квадратног рама са 
поделама на растојању између летви од 
80 мм. 
Димензија готове испуне 200x240 мм. 
Испуну металним закивцима причврстити 
за стубове. 
Испуну уградити са једне стране, према 
потпорном  
зиду. 
За све готов обрачун по комаду готове 
испуне. ком 14,00     

Укупно  тесарски  радови   
  

3.   ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 
3,1 Набавка и уграђивање "U"  лајсне од 

пластифицираног 
челичног лима 0,55 мм, развијене 
ширине 20 цм, 
браон боје . 
Лим уградити po површини носећих и 
подеоних греда 
на констукцији пергола . 
За све готов обрачун по метру дужном 
лима . м 30,00     

 Укупно  лимарски  радови   
  

4.   РАЗНИ  РАДОВИ 
4,1 Заштитно фарбање дрвене конструкција , 

средством против буђи и гљивица. 
За све готов обрачун по површини 
офарбане конструкције . м2 125,00     
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4,2 Заштитно лакирање  дрвене конструкција 
, бродским лаком у два слоја . 
За све готов обрачун по површини 
офарбане конструкције . м2 125,00     

 Укупно  разни  радови   
   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
1. МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР         

                                               ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

      
  

8 
УРЕЂЕЊЕ ТРГА СА ФОНТАНОМ И 

КОЛОНАДОМ     

1 

Израда фонтане на централном делу 
трга са припадајућом инфраструкторм. 
Фонтана кружног облика дијаметра до 5,0 
м са више маљих цилиндричних прелива 
који омогућавају каскадни проток воде. 
Материјализација фонтане је у 
комбинацији бетона, мермера, природног 
камена са припадајућом расветом са 
заштитом ИП 65 и расветом око фонтане 
са озелењавањем и централним 
обележјем скулптуре обележја Рајска 
бања димензије 1 м3 ком 1,00     

2 

Израда колонаде од 5 византијских 
лукова по ободу трга.Детаљи и 
материјализација по узорку постојећим 
зидина манастира Бањска са распоном 
лукова до 2,5 м, висине до 4,5 м са 
припадајућом расветом и клупама. ком 1,00     

   Укупно уређење трга-декорација         
 

      
  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1. 
УРЕЂЕЊЕ ТРГА СА ФОНТАНОМ И 

КОЛОНАДОМ 
        

                                                ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА   
  

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
1. ПЕШАЧКА СТАЗА         

 2. ВОДОВОД         
 3. КАБЛОВСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ         
 4. УРЕЂЕЊЕ ТРГА И ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ         

5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР         
6. КАНАЛИЗАЦИЈА         
7. ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ         

8. 
УРЕЂЕЊЕ ТРГА СА ФОНТАНОМ И 

КОЛОНАДОМ 
        

УКУПНО   
 
 
 
 

 
ДАТУМ  ПОНУЂАЧ 

 М.П. - потпис - 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

Програм подршке развоју инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији 
АП Косово и Метохија за 2020. годину, на територији ове општине, намењених за 
инфраструктурно уређење насеља Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 
2020. годину (II фаза)-општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и 
Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења, ЈН бр.15-О/2020 
 
Закључен између: 
1. Општина Звечан, из Звечана улица Краља Милутина бр.5, порески индетификациони број 
100018021, матични број 09259473, коју заступа председник Привременог Органа Иван 
Тодосијевић (у даљем тексту Наручилац) и  
2. ______________________________________, из _________________, улица 
___________________ број ______, порески идентификациони број  _______________, 
матични број ______________, које заступа ________________________, директор (у даљем 
тексту: понуђач) и 
 
____________________________________             _________________________________                         
____________________________________ 
___________________________________                ____________________________________ 
_____________________________________              ________________________________ 

         (* подизвођач)                                                                (*остали из групе понуђача) 

Уговорне  стране  констатују:  
 - да је општина Звечан Одлуком о покретању поступка 016-1/526 од 27.0.2020. године, у 
складу са чл. 39. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», број 
124/12, 14/15, 68/15) спровела поступак јавне набавке радова-отворени поступак, Програм 
подршке развоју инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији АП Косово 
и Метохија за 2020. годину, на територији ове општине, намењених за инфраструктурно 
уређење насеља Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину (II 
фаза)-општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и Метохију, број: 401-00-
00234/2020-08 од 24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења, ЈН бр.15-О/2020 
 - да је Понуђач доставио понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности 
одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и саставни 
је део уговора; 
 - да Наручилац у складу са чланом у складу са чланом 108, 112 и 113. Закона, на основу 
понуде Понуђача и одлуке о додели уговора брoj (попуњава Наручилац) закључује уговор са 
Понуђачем о набавци радова-отворени поступак, Програм подршке развоју инфраструктуре 
српског и неалбанског становништа на територији АП Косово и Метохија за 2020. годину, на 
територији ове општине, намењених за инфраструктурно уређење насеља Бањска и 
стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину (II фаза)-општина Звечан, на 
основу одлуке канцеларије за Косово и Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 
24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења, ЈН бр.15-О/2020 
 

Члан 1. 
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Предмет уговора је набавка радова-отворени поступак, Програм подршке развоју 
инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији АП Косово и Метохија за 
2020. годину, на територији ове општине, намењених за инфраструктурно уређење насеља 
Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину (II фаза)-општина 
Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 
24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења, ЈН бр.15-О/2020, а све у складу са понудом понуђача бр. _____ од _______ и 
Понуђача и техничкој спецификацији које чине саставни део овог уговора. 

 
УГОВОРЕНА ЦЕНА 

Укупна уговорена вредност за набавку радовав из ст.1. овог уговора износи ___________ 
динара без ПДВ-а (словима: ______________________________________). 
Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених количина 
оверених у грађевинској књизи и јединичних цена из уговорене понуде. 
Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до завршетка посла.        
 

НАЧИН  ПЛАЋАЊА 
Члан 3. 

Наручилац ће уговорене радове, наведене у члану 1. овог  уговора, плаћати према динамици 
плаћања датој у понуди Извођача:                                                                                         
у току извођења радова: 90% од вредности уговора по испостављеним ситуацијама 
након завршетка радова: 10% од вредности уговора по оконачној ситуацијиа. 
Наручилац ће уговорене радове платити на основу привремених ситуација оверених од стране 
Извођача радова и надзорног органа,  као и прихваћене и оверене окончане ситуације након 
завршетка посла и примопредаје радова. 
Наручилац може оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количина 
извршених радова, појединачних цена које нису уговорене, квалитета радова, врсте извршених 
радова и слично. Уколико Наручилац оспори само део исказане вредности радова у 
привременој ситуацији или у оконачној ситуацији исплату неoспорeног дела извршиће у року 
од најмање 15 дана,a не више од 45 дана од дана службеног пријема исте. 
Разлоге оспоравања и оспорени износ Наручилац је обавезан да у писаној форми образложи 
Извођачу радова. 
Обавезе које доспевају у наредној пословној години биће реализоване највише до износа 
средстава која су за ту намену планирана и одобрена. 
 

РОК ИЗВОЂЕЊА 
Члан 4. 

Извођач се обавезује да радове изведе у року од ________ радних дана који је наведен у 
обрасцу понуде, a који је саставни део конкурсне документације и понуде Извођача.  
Почетак радова константоваће се уписом у грађевински дневник. 
Рок представља битан елеменат овог уговора. 
Укупан рок извођења радова може се изузетно продужити  само уколико наступе околности 
које  представљају ''вишу силу'' (пожар, поплаве, земљотреси и ратно стање), настанак 
околности у току грађења које нису биле предвиђене инвестиционо-техничком 
документацијом (појава клизишта, подземних вода, већа улегнућа земљишта и др.) и сл.. 
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

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

 у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
Захтев за продужење рока извођења радова Извођач радова у писаној форми подноси 
Наручиоцу радова у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека 
коначног рока за завршетак радова. 
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Све околности од утицаја на рок изградње уносе се у грађевински дневник уз дефинисање 
почетка, трајања и завршетка насталих околности. На основу уписа у грађевински дневник 
закључује се анекс уговора о продужетку рока. 
Ако Извођач радова падне у закашњење са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време кашњења. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 5. 
Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну 
казну у висини 0,5% уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ 
казне не може бити већи од  10% (десет  процената) укупно уговорене вредности радова. 
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији за висину уговорне казне.  
Уколико је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 
штету која је већа од износа уговорне казне може захтевати накнаду штете, односно поред 
уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и 
износ штете Наручилац мора да докаже.  
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
Члан  6. 

Наручилац ће за извођење радова обезбедити све потребне услове како би се исти несметано 
одвијали и то: 

-  слободну локацију за извођење радова, 
-  грађевинску дозволу, 
- уведођење у посао Извођача након потписивања уговора и пријема финансијских  
средстава обезбеђења из  члана 7. овог .уговора, 
-  комплетну пројектно -техничку документацију, 
-  плаћање за изведене и фактурисане радове, 

     -   оверава извођачку документацију и утврђује са Извођачем опис, количине и цене за 
уговорене и евентуалне додатне и накнадне  радове, 
            -     именује одговорно лице за Надзорног органа и о томе у писаној форми 
обавести  Извођача, у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 
 
 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 7. 

Извођач је дужан да на дан закључења уговора достави Наручиоцу финансијско средство 
обезбеђења за добро извршење уговореног посла и средство финансијског обезбеђења за 
повраћај аванса, а финансијско средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном 
року у тренутку примопредаје предмета уговора и то:  

 бланко потписану и оверену сопствене менице са клаузулом „без протеста, без 
трошкова“, регистровану у регистру меница који се води код НБС, једну као 
финансијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла,  другу као 
финансијско средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року; 

 У случају да Извођач не изврши своје уговорне обавезе, Наручилац ће меницу поднети 
банци на наплату у износу од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, без 
сагласности Извођача; меница мора да важи 20 дана дуже од рока за извршење уговора. 

 . 
 У случају да Извођач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 

могућност коришћења предмета уговора, Наручилац ће меницу поднети банци на 
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наплату у износу од 10% од укупне вредности извршених радова без ПДВ-а, без 
сагласности Извођача; меница мора да важи 20 дана дуже од гарантног рока. 

 оверене фотокопије картона депонованих потписа на којима се јасно види: број текућег 
рачуна који је Извођач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно 
овлашћеног лица идентичан са потписом на меницама и печат Извођача идентичан са 
печатом на меницама и печат банке код које се води рачун Извођача са датумом овере, 

 захтеви за регистрацију меница. 
Менице се не могу вратити Извођачу пре истека рока трајања осим ако је Извођач у целини 
испунио своју обезбеђену обавезу. 
Потписи и печати на меници и картону депонованих потписа, морају бити идентични. 

 Да све радове предвиђене чл. 1. овог уговора изведе стручно, квалитетно и у року, у 
свему према пројектно-техничкој документацији и важећим прописима и стандардима 
за извођење радова ове врсте. 

 Да обезбеди опрему увезену из земаља ЕУ и да обезбеди одговараће атесте који 
одговарају прописима и стандардима, 

 Да обезбеди материјал предвиђен пројектом који одговара прописима и стандардима и да 
за исти прибави одговарајуће атесте. 

 Да сагласно правилима струке проучи техничку документацију и да Наручиоца упозори 
на грешке које примети. 

 Да се на градилишту придржава свих мера заштите на раду у складу са важећим 
законским прописима. 

 Да обезбеди сигурност пролазника, суседа, својих радника и осталих лица која се могу 
наћи на градилишту. 

 Да одреди одговорно лице за извођење радова у складу са Законом о планирању и 
изградњи и о томе у писаној форми обавести Наручиоца. 

 Да обезбеди и организује 24-часовни рад службе обезбеђења градилишта за време 
извршења овог уговора. 

 Да по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони сав преостали 
материјал, средства за рад и опрему, као и своје  привремене објекте. 

 Да за извођење радова обезбеди довољну радну снагу са одговарајућом стручном 
спремом, одговарајућу опрему и механизацију. 

 Да сноси трошкове евентуалне штете коју је направио извођењем радова трећим лицима. 
 Да у целости поступи по примедбама комисије за технички преглед, као и комисије за 

примопредају радова. У противном Наручилац је овлашћен да сам или преко другог 
Извођача отклони утврђене недостатке и то на трошак Извођача, а без посебне судске 
одлуке.  

 Да достави Динамички план извођења радова за уговорени рок извођења радова и 
поштује уговорену динамику радова. 

 Да редовно доставља привремене ситуације и то до петог у месецу за радове извршене у 
протеклом месецу, а окончану ситуацију у року од десет дана од окончања свих радова, 
примопредаје радова  и обрачуна. 

 
Члан 8. 

ОБАВЕЗЕ ПОДИЗВОЂАЧА: (уколико Извођач наступа са подизвођачем) 
_________________________________________________________________________________
_ 

Члан 9. 
ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: (само они Извођачи који подносе 
заједничку понуду) 
________________________________________________________________________________ 
 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА 
Члан 10. 
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Ради вршења контроле квалитета изведених радова Извођач се обавезује: 
- након уградње опреме обавезан је да овлашћеном лицу Наручиоца поднесе увозне фактуре 
и јединствену царинску декларацију. 
- да константно врши контролу квалитета извођења радова и уграђених материјала и опреме 
из овог Уговора преко овлашћене стручне институције за контролу квалитета, 

     -  да добијени извештај о извршеној контроли квалитета обавезно достави надзорном 
органу, 

- да приликом узимања узорака за вршење текуће контроле квалитета од стране овлашћене 
институције, обавезно присуствује надзорни орган. 

Уколико извештај о контроли квалитета из става 1 овог члана покаже негативне резултате због 
неквалитетног извођења радова, Наручилац може ангажовати другог извођача да радове 
изведе о трошку Извођача са којим је закључен Уговор. 
 

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Члан  11. 

Извођач се обавезује да уредно води градилишну документацију: грађевински дневник, 
грађевинску књигу, која мора бити потписана од Надзорних органа, књигу инспекције и осталу 
документацију по Закону о планирању и изградњи објеката. 
Сви налози и измене настале у току рада извршиће се само уколико су уписане у грађевински 
дневник и уредно оверене од стане Надзорног органа уз сагласност  Наручиоца. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске 
књиге, оверене одговарајуће атесте и сертификате и другу документацију за уграђени 
материјал и опрему извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до 
примопредаје и коначног обрачуна. У супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што 
Извођач радова признаје без права приговора. 
 

 
ДОДАТНИ  РАДОВИ 

Члан  12. 
Извођач је дужан да изведе и евентуалне додатне радове чије извођење захтева Наручилац, а 
након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива у складу са Законом 
о јавним набавкама. 
Рокови за извођење додатних радова, утврђује се споразумно између Извођача и Наручиоца и 
регулишу се Уговором о извођењу додатних радова. Додатним радовим не сматрају се вишкови 
или мањкови за позиције уговорених радова за које се примењују одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 

ПРИМОПРЕДАЈА  РАДОВА 
Члан  13. 

Извођач се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца о дану завршетка радова. 
Наручилац ће на основу захтева Извођача формирати Комисију за преглед и пријем изведених 
радова.   
Преглед и пријем изведених радова вршиће се у складу са Законом о планирању и изградњи и 
другим одговарајућим прописима и стандардима. Извођач је обавезан да у целости поступи по 
примедбама Комисије. 
По обављеном прегледу и пријему уговорне стране ће преко својих овлашћених представника 
извршити примопредају и коначни обрачун изведених радова. 

 
ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА 

Члан  14. 
Гарантни рок за квалитет изведених радова по овом уговору утврђује се у трајању од 
_________месеца, рачунајући од дана примопредаје радова. 
За уграђену опрему и материјале, Извођач даје гарантни рок произвођача опреме и материјала. 
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Извођач је обавезан да у току гарантног рока на писани позив Наручиоца отклони све 
недостатке који су последица неквалитетно изведених радова и уграђеног материјала и то о 
свом трошку, у за то примереном року. 
Ако Извођач не отклони недостатке у уговореном року, Наручилац је овлашћен да их отклони 
сам или путем другог  Извођача, а на терет Извођача по овом Уговору, поступајући при том као 
добар привредник.        
 

ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ 
Члан  15. 

Наручилац има право да одустане од Уговора, ако је извршио своје уговорене обавезе, уколико 
се Извођач не придржава утврђене динамике извршења радова или настави са извођењем 
радова који не задовољавају квалитет, и поред писаних примедби од стране надзорног органа. 
У том случају Наручилац је овлашћен да радове уступи другом извођачу с тим да Извођач 
сноси насталу штету. 
Измене и допуне елемената овог  Уговора могуће су по свим основама које предвиђају Закон о 
облигационим односима и посебни прописи који регулишу предметну материју и то само уз 
пристанак обе Уговорне стране који је дат у писаном облику.  
Извођач нема право да своја права и обавезе по Уговору преноси трећим лицима нити да 
ангажује другог подизвођача осим овог наведеног у Уговору. 
Све обрачуне са својим кооперантима ће вршити Извођач, а у случају да настану рекламације 
према Извођачу од стране трећег лица, Наручилац у вези тога неће сносити никакву 
одговорност. 

Члан  16. 
Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а уколико 
нису у могућности да их реше споразумно, спорна питања ће решавати Привредни суд у 
Краљеву. 

Члан  17. 
Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака од угорних страна 
задржава по 3 (три) примерка. 
          
 
  НАРУЧИЛАЦ                   ИЗВОЂАЧ  
        Општина Звечан     __________________________ 
              -потпис -                                                                               -потпис - 
 
__________________________                                          ___________________________ 
Иван Тодосијевић,                        

 
Напомена: Модел уговора понуђач попуњава, потписује и оверава печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
моделом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIII. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
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У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке радова-отворени поступак, Програм подршке развоју инфраструктуре српског и 
неалбанског становништа на територији АП Косово и Метохија за 2020. годину, на територији 
ове општине, намењених за инфраструктурно уређење насеља Бањска и стављање насеља 
у туристичку функцију за 2020. годину (II фаза)-општина Звечан, на основу одлуке 
канцеларије за Косово и Метохију, број: 401-00-00234/2020-08 од 24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења, ЈН бр. 15-О/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

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

(Назив понуђача) 
дајем: 

 
ИЗЈАВУ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу, у тренутку 
потписивања уговора, у поступку јавне набавке радова-отворени поступак, Програм подршке 
развоју инфраструктуре српског и неалбанског становништа на територији АП Косово и 
Метохија за 2020. годину, на територији ове општине, намењених за инфраструктурно уређење 
насеља Бањска и стављање насеља у туристичку функцију за 2020. годину (II фаза)-
општина Звечан, на основу одлуке канцеларије за Косово и Метохију, број: 401-00-
00234/2020-08 од 24.03.2020.године.  
Шифра из општег речника набавке: 45211360-0, грађевински радови урбанистичког 
уређења, ЈН бр. 15-О/2020, доставити једну бланко соло меницу и   менично овлашћење за 
добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора, без урачунатог пореза на 
додату вредност, у корист наручиоца, са клаузулом “без протеста”, роком доспећа “по виђењу” 
и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока важења уговора и још једну меницу 
за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важења до тренутка правдања аванса. 
Истовремено се обавезујемо да ћемо, уз средства финансијског обезбеђења Наручиоцу предати 
и копију картона са депонованим потписом овлашћеног лица понуђача, као и копију захтева за 
регистрацију менице у Регистру меница Народне Банке Србије и овлашћења, који је оверен од 
стране наше пословне банке. 
 
Датум: __________________________                 М.П.                             ПО Н У Ђ А Ч 
 

_______________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, изјаву потписује и 
оверава печатом овлашћено лице понуђача. 
Уколико понуђач наступа са групом понуђача изјаву потписује и оверава овлашћено лице 
овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице понуђача. 
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XI.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 
Предмет 

 
Количина Јединична 

цена без 
ПДВ-а 

 Укупна цена  без ПДВ-а  

1 2 3  5 (2x3)  

      

      

...      

...      

УКУПНО:   
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

       Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама 
(које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета 
набавке са ПДВ-ом. 

 
 

Датум: М.П. 
Потпис понуђача 

___________________ 

   

 


