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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: 
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набавку број 4169/2 од 29.06.2020. године, припремљена је: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца 
Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд, матични 

број: 07034628, ПИБ: 101721046, интернет страница: www.bgpijace.rs. 
 

2. Врста поступка који се спроводи  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15) у даљем тексту: ЗЈН и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ОП - 07/20 је набавка радова: “Хитне интервенције на објектима „ЈКП 

Градске пијаце“ Београд“, назив из општег речника набавке 45330000, 45331100, 45332000, 45332200,  
45332300, 45332400, 45351000, 45260000, 45421160, 45421000, 45431000  ближе објашњени у делу III - 
Техничке карактеристике (спецификација), количина, опис радова и остали услови. 
 

4. Лице за контакт 
Лазар Цвијовић, e-mail: nabavka@bgpijace.rs, факс: 011/6401-928 
 
5. Назнаке и напомене о спровођењу поступка: 
Отворени поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Јавна набавка није 

резервисана. 
 
6. Преузимање конкурсне документације 

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.bgpijace.rs, Порталу 
јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs и на сајту оснивача  

7. Начин подношења понуда и рок 
Понуда се сматра благовремeном уколико је примљена од стране Наручиоца, без обзира на начин на 

који је послата, до 16.09.2020. године до 12,00 сати на адресу: ЈКП „Градске пијаце“ Београд, Живка 
Карабиберовића бр.3, Београд.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће на 
његов захтев, издати потврду о пријему. 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 понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. По 
окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено 
поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, 
препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантан је искључиво тренутак пријема понуде од 
стране Наручиоца односно да ли је Наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда 
што понуду чини благовременом. Није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, овереној печатом понуђача, лично или путем поште 
на наведену адресу. Коверат са понудом мора имати ознаку “Хитне интервенције на објектима „ЈКП 
Градске пијаце“ Београд”, ОП - 07/20 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте назначити назив понуђача, 
адресу, телефон и особу за контакт. 

 
8. Време, место и начин отварања понуда 

 
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 16.09.2020. 

године са почетком у 12,30 часова, у просторијама ЈКП „Градске пијаце“ Београд, Живка 
Карабиберовића бр.3, Београд. 
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Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача 
који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа у истом, дужни су да 
својство представника понуђача докажу на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране овлашћеног 
лица понуђача, на меморандуму понуђача, са прецизним навођењем обима овлашћења пуномоћника за 
предузимање одређених правних послова или правних радњи. Наведена пуномоћ се предаје Комисији за 
јавну набавку пре почетка отварања понуда. Уколико представник понуђача не достави наведено 
пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује 
у поступку отварања. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да 
се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола 
и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће пре почетка отварања понуда, 
извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре. 
 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке: Радови – „Хитне интервенције на објектима „ЈКП Градске пијаце“ 
Београд“ – ОРН: 45330000, 45331100, 45332000, 45332200,  45332300, 45332400, 45351000, 45260000, 
45421160, 45421000, 45431000, ближе описане у делу III „Техничке карактеристике (спецификације), 
количина, опис радова и остали услови“. 

 
III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА И ОСТАЛИ 
УСЛОВИ 
Технички опис предметних радова уз спецификацију радова за јавну набавку „Хитне интервенције 
на објектима „ЈКП Градске пијаце“ Београд“  
 
Предмером радова за наведену јавну набавку, обухваћене су позиције за радове на текућем одржавању  
који су планирани на постојећим објектима у надлежности ЈКП „Градске пијаце“ Београд, и обухватају 
разне врсте грађевинских и грађевинско-занатских радова са појединим позицијама које укључују и 
набавку и уградњу различите опреме и уређаја а све према захтевима Наручиоца а сагласно описима у 
спецификацији радова. Специфичност извођења предметних позиција радова је да се исте изводе на 
више пијаца на територији града Београда и да количина за извођење није за све позиције радова 
дефинисана. Из наведених разлога, количина је дата као јединична односно количине радова су дате за 
једну мерну јединицу обзиром на природу посла и потребе Наручиоца за извођењем предметних позиција 
радова на појединим пијацама. 
За предметне радове нема посебне техничко-пројектне документације и исти се изводе сагласно описима 
радова који су у том смислу и једнозначно одређени. То подразумева, да се исти изводе сагласно описима 
у предмеру уз поштовање правила струке и поштовање прописаног квалитета и важећих стандарда за 
конкретне врсте и позиције радова. Потенцијални извођач сагласно чињеницама, да ће се радови 
изводити по описима из спецификације радова, је обавезан, да правовремено у случају потребе затражи 
евентуална објашњења и нејасноће у погледу тумачења описа позиције радова. Цена за појединачне 
позиције  радова укључују све трошкове који прате извођење радова, као што је, радна снага, унутрашњи 
и спољни транспорти независно од транспортних даљина, материјал, опрема, уређаји, помоћни 
материјали, испитивања, прибављања доказа квалитета независно о количини радова који ће се изводити 
итд. 
 
Спецификација радова 

  Опис Јединица 
мере 

Оквирна 
количина 

I ВЕНТИЛИ И ПРИБОР ЗА РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ  
  

1 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог- радијаторског вентила 
- угаоног од 1/2" 

ком 10 

2 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог  - радијаторског навијка 
- угаоног од 1/2" 

ком 10 

3 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог - радијаторскиог 
вентила - правог од 1/2" 

ком 10 

4 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог- радијаторски навијка - 
правог од 1/2" 

ком 10 
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5 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог- радијаторског вентила 
- угаоног од3/8" 

ком 10 

6 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог- радијаторскиог 
вентила - правог од 3/8" 

ком 
10 

7 Демонтажа постојеће, набавка и уградња нове - термостатске главе ТГ ком 10 

8 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог  - радијаторског навијка 
– обичног – угаоног од 3/8" 

ком 
10 

9 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог - радијаторског навијка 
– обичног – правог од 3/8" 

ком 
10 

10 Демонтажа постојеће, набавка и уградња нове ком 10 
  - спојнице (муштикле) од 3/8"   

11 
Демонтажа постојеће, набавка и уградња нове - спојнице (муштикле) од 
1/2" ТГ 

ком 
10 

12 
Демонтажа постојеће, набавка и уградња нове - навртке спојнице за 
алуминијум  16х2 mm 

ком 
10 

13 
Демонтажа постојеће, набавка и уградња нове - навртке спојнице за 
алуминијум  18х2 mm 

ком 
10 

14 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог - кружног гуменог 
дихтунга – ОРИНГ М 12 х 1 mm 

ком 
10 

15 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог - рукохвата за 
радијаторске вентиле 

ком 
10 

16 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог  - радијатирског 
термостатског вентила – угаоног од 1/2" 

ком 
10 

17 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог - радијаторског 
термостатског вентила – правог од 1/2" 

ком 
10 

18 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог - радијаторског 
термостатског вентила – правог од 3/8" 

ком 
10 

19 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог   - радијаторског 
термостатског вентила – угаоног од 3/8" 

ком 
10 

   
10 

II ОДЗРАЧНИ ВЕНТИЛИ, ВЕНТИЛИ СИГУРНОСТИ   
 

1 
Демонтажа постојећег,набавка и уградња новог    - одзрачног вентила 
од 1/4" (одзрачна славиница)                      

ком 
10 

2 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог  - одзрачног вентила од 
3/8" (одзрачна славиница)                       

ком 
10 

3 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог - аутоматског 
одзрачног вентила од 1/2" (лонче)                     

ком 
10 

4 
Демотажа постојећег, набавка и уградња новог - аутоматског одзрачног 
вентила од 3/8" (лонче)                          

ком 
10 

5 
Демотажа постојећег, набавка и уградња новог - додатка за аутоматски 
одзрачни вентил 1/2" - 3/8"                       

ком 
10 

6 
Демотажа постојећег, набавка и уградња новог - додатка за аутоматски 
одзрачни вентил 3/8" - 3/8"                        

ком 
10 

7 Демотажа постојећег, набавка и уградња новог - вентил сигурности 1/2"  
Ф - Ф  3 бара                         

ком 10 

8 
Демотажа постојећег, набавка и уградња новог - вентила сигурности од 
1/2"  М - Ф  3 бар                        ком 

10 

9 
Демотажа постојећег, набавка и уградња новог  - вентила сигурности од 
1/2"  М - Ф  6 бара                        

ком 
10 

10 
Демотажа постојећег, набавка и уградња новог - вентил сигурности од 
1/2"  Ф - Ф  6 бара                        

ком 
10 

11 
Демотажа постојећег, набавка и уградња новог - вентила сигурности од 
3/4"  Ф - Ф  3 бара                         

ком 
10 

12 
Демотажа постојећег, набавка и уградња новог - вентила сигурности од 
3/4"  Ф - Ф  6 бара                         

ком 
10 



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку за набавку радова 
Хитне интервенције на објектима „ЈКП Градске пијаце“ Београд - ОП - 07/20  страна 7 од 95 

13 
Демотажа постојећег, набавка и уградња новог - вентила сигурности за 
бојлер од 1/2"                        

ком 
10 

14 
Демотажа постојећег, набавка и уградња новог - редуцира притиска  од 
1/2"                         

ком 
10 

15 
Демотажа постојећег, набавка и уградња новог - редуцира притиска од 
3/4"                        

ком 
10 

16 
Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог - редуцира притиска од  
1"                         

ком 
10 

17 Баждарење вентила сигурности на 3 бара ком 10 

III КУГЛАСТЕ СЛАВИНЕ, КАПА ВЕНТИЛИ  
 

 

1 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - кугласте славина женско 
- женски од 3/8" никловане                        

ком 
10 

2 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - кугласте славина женско 
- женске од 1/2" никловане                         

ком 
10 

3 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - кугласте славине женско 
– женске од 3/4" никловане                         

ком 
10 

4 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - кугласте славине женско 
– мушке од1/2" никловане                         

ком 
10 

5 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - кугласте славине мушко 
– женске од  3/4" никловане                         

ком 
10 

6 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - кугласте славине са 
холендером  3/8" - за прикључак црева                         

ком 
10 

7 
 Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - кугласте славине са 
холендером  1/2" - за прикључак црева                         

ком 
10 

8 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - кугласте славине са 
холендером 3/4" – за прикључак црева                        

ком 
10 

9 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - кугласте славине са 
холендером  1" - за прикључак црева                         

ком 
10 

10 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - вентила са никлованом 
капом 1/2"                        

ком 
10 

11 Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - вентила са никлованом 
капом 3/4"                          

ком 10 

12 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - вентила са никлованом 
ручком 1/2"                         

ком 
10 

13 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - вентила са никлованом 
ручком 3/4"                         ком 

10 

14 Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - славине  ПИП 1/2"                       ком 10 

15 Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - розетне 1/2"                        ком 10 

16 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентил са 
лептиром 1/2"                          

ком 
10 

17 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
лептиром 3/4" - (пун проток)                         

ком 
10 

18 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
лептиром 1" -  (пун проток)                         

ком 
10 

19 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
лептиром 5/4" -  (пун проток)                         

ком 
10 

20 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентил са 
холендером 1/2" - са ручком                         

ком 
10 

21 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугласти вентил са 
холендером 3/4" - са ручком                         

ком 
10 

22 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугласти вентил са 
холендером 1" - са ручком                         

ком 
10 

23 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
холендером 5/4" - са ручком                         

ком 
10 
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24 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентил са 
холендером 1/2" - са лептиром                        

ком 
10 

25 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
холендером 3/4" - са лептиром                        

ком 
10 

26 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
холендером 1" - са лептиром                        

ком 
10 

27 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
холендером 5/4" - са лептиром                         

ком 
10 

28 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугласти вентил са 
ручком 3/8" - пун проток                         

ком 
10 

29 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугласти вентил са 
лептиром 3/8"  - пун проток                         

ком 
10 

30 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
ручком 1/2"  - пун проток                         

ком 
10 

31 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугласти вентил са 
ручком 3/4"  - пун проток                         

ком 
10 

32 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентил са 
ручком 1"  - пун проток                         

ком 
10 

33 Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугласти вентила са 
ручком 5/4"  - пун проток                         

ком 10 

34 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
ручком 6/4"  - пун проток                         ком 

10 

35 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
ручком 2"  - пун проток                         

ком 
10 

36 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
прирубницом DN 150 NP16                         

ком 
10 

37 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
прирубницом DN 125  NP16                         

ком 
10 

38 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
прирубницом DN 100  NP16                         

ком 
10 

39 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
прирубницом DN 80  NP16                         

ком 
10 

40 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугласти вентил са 
прирубницом DN 65 ; NP16                         

ком 
10 

41 Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
прирубницом DN 50  NP16                         

ком 10 

42 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентил са 
прирубницом DN 40  NP16                        

ком 
10 

43 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
испустом  1/2"                         

ком 
10 

44 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
испустом  3/4"                         

ком 
10 

45 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
испустом  1"                         

ком 
10 

46 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентил са 
испустом  5/4"                         

ком 
10 

47 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - кугластог вентила са 
испустом  6/4"                        

ком 
10 

48 
Демонажа постојеће, набавкаг и уградња новог - кугластог вентила са 
испустом  2"                         

ком 
10 

49 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - равног вентила за рад 
са топлом водом DN 20 NP 16                         

ком 
10 

50 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - равног вентила за рад 
са топлом водом DN 25 NP 16                         

ком 
10 

51 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - равног вентила за рад 
са топлом водом DN 40 NP 16                         

ком 
10 

52 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - равног вентила за рад 
са топлом водом DN 50 NP 16                         

ком 
10 
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53 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - равног вентила за рад 
са топлом водом DN 80 NP 16                        

ком 
10 

54 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - равног вентила за рад 
са топлом водом DN 100 NP 16                        

ком 
10 

IV МАНОМЕТРИ   
 

1 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - манометра  3/8" - 80 
mm - 6 bаra                        

ком 
10 

2 Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - манометра  3/8" - 80 
mm - 10 bаra                         

ком 10 

3 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - манометра  3/8" - 80 
mm - 16 bаra                        ком 

10 

4 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - манометра  3/8" - 80 
mm - 25 bаra                         

ком 
10 

5 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - манометра  1/4" - 63 
mm - 6 bаra                         

ком 
10 

6 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - манометра  1/4" - 63 
mm - 16 bарa                        

ком 
10 

7 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - манометра fi100 од 0 
до 6 bаrа 

ком 
10 

8 
Демонтажа, одношење на баждарење, баждарење на 4 bаrа и монтажа 
сигурносног вентила са тегом NO 65 NP16 са пуштањем у рад 

ком 
10 

V ТЕРМОМЕТРИ  
 

 

1 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - термометра - 
манометара - задња конекција 0 -1200С 0 - 4 bара 

ком 
10 

2 Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - термометра  0 -1200 С                        ком 10 

VI ТЕРМОСТАТИ  
 

 

1 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - термостата са 
програмским сатом                         

ком 
10 

2 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - собног термостата 5 -
300С са три контакта                         

ком 
10 

3 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - цевног термостата 30 -
900С                         

ком 
10 

4 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - цевног термостата - 
двојни (регулациони + сигурносни)                         

ком 
10 

5 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - контактног термостата 
30 -900С                        

ком 
10 

6 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - термостата са 
капиларом  30 -900С                        

ком 
10 

7 Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - сигурносног 
термостата са капиларом  980С                         

ком 10 

8 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог -термостата ЕК од 0 - 
120º С                         

ком 
10 

VII ЕКСПАНЗИОНЕ ПОСУДЕ – ФЛЕКСОНИ   
 

1 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - експанзионог суда - 8 
лит                          ком 

10 

2 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - експанзионог суда - 12 
лит                         

ком 
10 

3 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - експанзионог суда - 18 
лит                        

ком 
10 

4 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - експанзионog судa - 24 
лит                        

ком 
10 

VIII РАДИЈАТОРИ И ПРИБОР  
 

 

1 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - Al радијаторa / чланак 
М 300 мм                         

ком 
10 

2 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - Al радијатор / чланак М 
500 мм                         

ком 
10 
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3 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - Al радијаторa / чланак 
М 600 мм                         

ком 
10 

4 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - Al радијаторa / чланак 
М 800 мм                         

ком 
10 

5 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - алуминијумскког чепа 
од 1"  леви                         

ком 
10 

6 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - алуминијумског чепа 
од 1"  десни                        

ком 
10 

7 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - алуминијумске редукције  
1" - 1/2"  лева                         

ком 
10 

8 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - алуминијумске редукције  
1" - 1/2"  десна                         

ком 
10 

9 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - алуминијумске редукције  
1" - 3/8"  лева                        

ком 
10 

10 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - алуминијумске редукције  
1" - 3/8"  десна                         

ком 
10 

11 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - радијаторског нипла  
1" 

ком 
10 

13 Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - конзоле - универзалног 
носачс за Аl радијаторе - сет                         

ком 10 

14 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - радијаторског 
одстојника                         ком 

10 

15 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - једноделна шелна 15 - 
бела, ПВЦ                        

ком 
10 

16 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - једноделне шелне 16 - 
бела, ПВЦ                         

ком 
10 

17 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - једноделне шелне 18 - 
3/8" - бела, ПВЦ                         

ком 
10 

18 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - једноделне шелне 22 - 
1/2" - бела, ПВЦ                         

ком 
10 

19 
Демонажа постојеће, набавка и уградња нове - једноделне шелна 28 - 
3/4" - бела, ПВЦ                        

ком 
10 

20 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - радијатора ливени 
ТИП 600/110  - чланак                         

ком 
10 

21 Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - радијатор ливени ТИП 
600/160  - чланак                         

ком 10 

22 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - радијатора ливени 
ТИП 800/110  - чланак                        

ком 
10 

23 
Демонажа постојећег, набавка и уградња новог - радијатора ливени 
ТИП 800/160  - чланак                        

ком 
10 

IX ПАНЕЛНИ РАДИЈАТOРИ  
 

 
1 Демонажа постојећег, набавка и уградња новог                          ком 10 
  - ПАНЕЛНОГ радијатора 405 – 600 mm   
2 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                         ком 10 
   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 405 – 800 mm   
3 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                         ком 10 
   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 405 – 1000 mm   
4 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                         ком 10 
   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 400 mm   
5 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                         ком 10 
   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 600 mm   
6 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                          ком 10 
  - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 800 mm    
7 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                         ком 10 
   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 1000 mm    
8 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                          ком 10 
  - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 1200 mm   
9 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                         ком 10 
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   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 1400 mm   
10 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                         ком 

10 
   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 1600 mm   

11 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                         ком 10 
   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 1800 mm   

12 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                         ком 10 
   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 2000 mm   

13 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                          ком 10 
  - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 2200 mm   

14 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                         ком 10 
   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 805 – 600 mm   

15 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                         ком 10 
   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 805 – 800 mm   

16 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                         ком 10 
   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 805 – 1000 mm   

17 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                          ком 10 
  - чепа 1/2"   

18 Демонтажа постојеће, набавка и уградња нове                         ком 10 
   - одзрачне славине 1/2"   

19 Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог                          ком 10 
  - кључа за одзрачне вентиле - ПВЦ   

20 Демонтажа постојеће, набавка и уградња нове                          ком 10 
  - конзоле  за 605 – 805 mm   

21 Демонтажа постојеће, набавка и уградња нове                        ком 10 
   - конзоле  РОГЛ за 405 mm   
X ПУМПЕ ЦИРКУЛАЦИОНЕ  

  
1 Демонтажа постојеће, набавка и уградња новe                          ком 

2 
   - RS  25/2   1" - са холендером    
2 Демонтажа постојеће, набавка и уградња новe                         ком 2 
   - RS  25/4   1" - са холендером    
3 Демонтажа постојеће, набавка и уградња новe                         ком 2 
   - RS  25/6   1" - са холендером    
4 Демонтажа постојеће, набавка и уградња новe                          ком 2 
  - RS  30/2   5/4" - са холендером    
5 Демонтажа постојеће, набавка и уградња новe                          ком 2 
  - RS  30/4   5/4" - са холендером    
6 Демонтажа постојеће, набавка и уградња новe                           ком 2 
  - RS  30/6   5/4" - са холендером    

XI ПУМПЕ    

1 
 Демонтажа постојеће,  ремонтовање постојеће пумпе за грејање 
"СЕВЕР" тип  CS 40 - 160  0,75/4 (0,75 кW/1400 о/мин) и монтажа са 
пуштањем у рад - ремонт пумпе и викловање мотора 

ком 
2 

2 

Демонтажа постојеће, набавка и монтажа новe уместо постојеће пумпе 
за грејање "СЕВЕР" тип  CS 40 - 160  0,75/4 (0,75 кW/1400 о/мин) са 
еквивалентном пумпом одговарајућих карактеристика и квалитета са 
пуштањем у рад 

ком 

2 

3 
Демонтажа постојеће, набавка и монтажа новe уместо постојеће пумпе 
за грејање "СЕВЕР" тип RS 30/60 P 180 са еквивалентном пумпом 
одговарајућих карактеристика и квалитета са пуштањем у рад 

ком 
2 

4 
Демонтажа постојеће,  ремонтовање постојеће пумпе за грејање 
"СЕВЕР" тип RS 30/60 P 180 и монтажа са пуштањем у рад - ремонт 
пумпе и викловање мотора 

ком 
2 

5 
Демонтажа постојеће,  ремонтовање постојеће пумпе за грејање 
"СЕВЕР" тип RS 25-5/60 P и монтажа са пуштањем у рад - ремонт пумпе 
и викловање мотора 

ком 
2 

6 
Демонтажа постојеће, набавка и монтажа новe уместо постојеће пумпе 
за грејање "СЕВЕР" тип RS - 40Т са еквивалентном пумпом 

ком 
2 
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одговарајућих карактеристика и квалитета са пуштањем у рад 

7 
Демонтажа постојеће,  ремонтовање постојеће пумпе за грејање 
"СЕВЕР" тип RS - 40Т и монтажа са пуштањем у рад - ремонт пумпе и 
викловање мотора 

ком 
2 

8 
Демонтажа постојеће, набавка и монтажа новe уместо постојеће пумпе 
за грејање "СЕВЕР" тип CL 50/180  са еквивалентном пумпом 
одговарајућих карактеристика и квалитета са пуштањем у рад 

ком 
2 

9 
Демонтажа постојеће,  ремонтовање постојеће пумпе за грејање 
"СЕВЕР" тип CL 50/180 и монтажа са пуштањем у рад - ремонт пумпе и 
викловање мотора     

ком 
2 

10 
Демонтажа постојеће, набавка и монтажа новe уместо постојеће пумпе 
за грејање "СЕВЕР" тип CL - 60  са еквивалентном пумпом 
одговарајућих карактеристика и квалитета са пуштањем у рад 

ком 
2 

11 
Демонтажа постојеће,  ремонтовање постојеће пумпе за грејање 
"СЕВЕР" тип CL - 60 и монтажа са пуштањем у рад - ремонт пумпе и 
викловање мотора     

ком 
2 

12 
Демонтажа постојеће, набавка и монтажа новe уместо постојеће пумпе 
за грејање "СЕВЕР" тип CS 65-180/1-4 са еквивалентном пумпом 
одговарајућих карактеристика и квалитета са пуштањем у рад 

ком 
2 

13 
Демонтажа постојеће,  ремонтовање постојеће пумпе за грејање 
"СЕВЕР" тип CS 65-180/1-4 и монтажа са пуштањем у рад - ремонт 
пумпе и викловање мотора 

ком 
2 

14 
Демонтажа постојеће, набавка и монтажа новe уместо постојеће пумпе 
за грејање "СЕВЕР" тип CL – 80/200 (ЗК 90 L 4 380 V) са еквивалентном 
пумпом одговарајућих карактеристика и квалитета са пуштањем у рад 

ком 
2 

15 
Демонтажа постојеће,  ремонтовање постојеће пумпе за грејање 
"СЕВЕР" тип CL – 80/200 (ЗК 90 L 4 380 V)  и монтажа са пуштањем у 
рад - ремонт пумпе и викловање мотора 

ком 
2 

16 

Демонтажа постојећег, набавка и монтажа новог уместо постојећег 
електро магнетног регулационог вентила DN40 SL 25 NP 6 са 
еквивалентним одговарајућих карактеристика и квалитета са пуштањем 
у рад 

ком 

2 

17 
Демонтажа постојећег,  ремонтовање постојећег електро магнетног 
регулационог вентила DN40 SL 25 NP 6 и монтажа са пуштањем у рад -  
ремонт испред и иза вентила 

ком 
2 

18 
Постојеће: експанзиона посуда тип INFLEX запремине 0,3 радног 
притиска 4 бара - набавка и Демонтажа новом одговарајућих 
карактеристика и квалитета                                                                   

ком 
2 

19 
Демонтажа радијатора, преправка радијаторских цевних веза, монтажа 
радијатора са пратећом арматуром 

ком 
2 

20 

Постојеће: супротно струјни изнењивач INFLEX карактеристика   (П1 
25/37/5 Т1 150/75 - примар,  П2 6/9 Т2 70/90 - секундар) - капацитет 
изнењивача Q=350 КW - набавка и Демонтажа новим одговарајућих 
карактеристика и квалитета 

кпл 

2 

21 
Демонтажа постојеће, набавка и монтажа новe уместо постојеће пумпе 
за грејање "СЕВЕР" тип  РС 30/70 са еквивалентном пумпом 
одговарајућих карактеристика и квалитета са пуштањем у рад                                                                

ком 
2 

22 
Демонтажа постојеће,  ремонтовање постојеће пумпе за грејање 
"СЕВЕР" тип  РС 30/70 и монтажа са пуштањем у рад - ремонт пумпе и 
викловање мотора 

ком 
2 

23 
Демонтажа постојеће, набавка и монтажа новe уместо постојеће пумпе 
за грејање "СЕВЕР" тип  РС - 50Т са еквивалентном пумпом 
одговарајућих карактеристика и квалитета са пуштањем у рад 

ком 
2 

24 
Демонтажа постојеће,  ремонтовање постојеће пумпе за грејање 
"СЕВЕР" тип  РС - 50Т и монтажа са пуштањем у рад - ремонт пумпе и 
викловање мотора 

ком 2 

25 Демонтажа постојеће, набавка и монтажа новe уместо постојеће пумпе ком 2 
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за грејање "СЕВЕР" тип ИМР 50/100 са еквивалентном пумпом 
одговарајућих карактеристика и квалитета са пуштањем у рад 

26 
Демонтажа постојеће,  ремонтовање постојеће пумпе за грејање 
"СЕВЕР" тип ИМР 50/100 и монтажа са пуштањем у рад - ремонт пумпе 
и викловање мотора 

ком 
2 

27 
Демонтажа poстојеће,  ремонтовање постојеће пумпе за грејање 
"СЕВЕР" тип РС - 25/60 и монтажа са пуштањем у рад - ремонт пумпе и 
викловање мотора 

ком 
2 

28 
Демонтажа постојећег, набавка и монтажа новог уместо постојећег 
електро магнетног регулационог вентила SL 25 (32) са еквивалентним 
одговарајућих карактеристика и квалитета са пуштањем у рад 

ком 
2 

29 
Демонтажа постојећег,  ремонтовање постојећег електро магнетног 
регулационог вентила SL 25 (32) и монтажа са пуштањем у рад -  
ремонт испред и иза вентила 

ком 
2 

30 
Демонтажа постојећег, набавка и монтажа новог измењивача топлоте  
"ТRАКО" тип LS – 1 капацитета 300 kW са еквивалентним измењивачем 
одговарајућих карактеристика и квалитета са пуштањем у рад 

ком 
2 

31 

Демонтажа постојеће, набавка и монтажа нове експанзионе посуде 
"ELBI" запремине 300 лит, радног притиска 4 бара, са еквивалентном 
експанзионом посудом одговарајућих карактеристика и квалитета са 
пуштањем у рад 

ком 

2 

32 
Демонтажа постојеће, набавка и монтажа нове електричне склопке 
CNM 12  380 V са пуштањем у рад 

ком 2 

  
Демонтажа постојећег, набавка и монтажа новог заштитног биметала 
380 V 0,90 - 1,24 A 

ком 2 

XII ПОДСТАНИЦЕ    
1 

Пражњење инсталације грејања подстанице и свих грејних објеката, са 
предходним одзрачивањем цевне мреже и грејних тела 

кпл 5 

2 
Пуњење водом инсталације подстанице и свих осталих грејних објеката 
пијаце, са одзрачивањем и допуњавањем инсталације 

кпл 
5 

3 
Пуштање у рад на топло подстанице и циркуларних пумпи и свих 
грејних објеката пијаце са урегулисавањем инсталације грејања 

кпл 
5 

4 Контролни преглед подстанице - електроинсталације и инсталације 
грејања, по потреби допуна и одзрачивање инсталације 

кпл 5 

XIII ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА 
  

1 

Демонтажа,  сервисирање и довођење у исправно стање са монтажом и 
пуштањем у рад постојећег равног пролазног вентила за рад са топлом 
водом 

  

     - DN20 PN25 ком 10 
     - DN15 PN6 ком 10 
     - DN25 PN6 ком 10 
     - DN32 PN6 ком 10 
     - DN40 PN6 ком 10 
     - DN50 PN6 ком 10 
     - DN65 PN6 ком 10 
     - DN80 PN6 ком 10 
     - DN100 PN6 ком 10 
     - DN150 PN6 ком 10 

2 

Демонтажа,  сервисирање и довођење у исправно стање са монтажом и 
пуштањем у рад постојећег равног пролазног вентила са испуштањем, 
за рад са топлом водом 

  

     - DN40 PN6 ком 10 
     - DN50 PN6 ком 10 
     - DN65 PN6 ком 10 
     - DN80 PN6 ком 10 
     - DN100 PN6 ком 10 
     - DN150 PN6 ком 10 
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3 

Демонтажа,  сервисирање и довођење у исправно стање са монтажом и 
пуштањем у рад постојећег косог регулационог вентила са показивачем 
и прикључцима за диференцијални манометар 

  

     - DN25 PN6 ком 10 
     - DN32 PN6 ком 10 
     - DN40 PN6 ком 10 
     - DN50 PN6 ком 10 
     - DN65 PN6 ком 10 
     - DN80 PN6 ком 10 
     - DN100 PN6 ком 10 
     - DN150 PN6 ком 10 

4 
 

Демонтажа,  сервисирање и довођење у исправно стање са монтажом и 
пуштањем у рад постојећeг хватача  нечистоћa за рад са топлом водом   
     - DN25 PN6 ком 10 
     - DN32 PN6 ком 10 
     - DN40 PN6 ком 10 
     - DN50 PN6 ком 10 
     - DN65 PN6 ком 10 
     - DN80 PN6 ком 10 
     - DN100 PN6 ком 10 

5 
 

Демонтажа,  сервисирање и довођење у исправно стање са монтажом и 
пуштањем у рад постојеће неповратне клапне за рад са топлом водом   
     - DN25 PN6 ком 10 
     - DN32 PN6 ком 10 
     - DN40 PN6 ком 10 
     - DN50 PN6 ком 10 
     - DN65 PN6 ком 10 
     - DN80 PN6 ком 10 
     - DN100 PN6 ком 10 
     - DN150 PN6 ком 10 

6 

Демонтажа, набавка и монтажа са ел. одспајањем старог, набавка и 
уградња новог серво покретача еквивалентног са одговарајућим 
карактеристикама покретача за постојећи вентил Siemens SQL 33.00 и 
монтажног сета АСК 31 са ел. спајањем, разрадом вентила и регулације 
протока 

ком 10 

7 

Демонтажа, набавка и мотажа са ел. одспајањем старог, набавка и 
уградња новог серво еквивалентног са одговарајућим карактеристикама 
покретача за постојећи вентил Siemens Acvatix SQX 62, разрадом 
вентила и регулације протока 

ком 10 

8 
 

Демонтажа постојећег, набавка и монтажа новог вентила сигурности, 
комплет са контра прирубницама, завртњима, наврткама и заптивачима 

  
 

     - DN20 PN25 ком 10 
     - DN50 PN6 рº=2,6 бар (маномет. вред.) ком 10 
     - DN100 PN6 рº=3,3 бар (маномет. вред.) ком 10 

9 
Демонтажа постојећег, набавка и монтажа новог манометра за опсег 
мерења 0-6 бар, комплет са трокраком манометарском славином DN15 
р=0-6 бар 

 ком 10 

10 Демонтажа постојећег, набавка и монтажа новог игличастог вентила за 
манометар постављен испред и иза пумпи DN10 PN6 

 ком 10 

11 
Сервисирање постојећег калориметра са мерном јединицом, 
произвођача Kamstrup-Данска тип: 65-S, DN100, тип рачунске јед.: 
Мultical 66 – CDE, називни проток:    Vn=60 м³/h 

 ком 10 

12 
 

Демонтажа постојеће,  ремонтовање постојеће циркулационе пумпе за 
грејање и монтажа са пуштањем у рад - ремонт пумпе и викловање 
мотора:  

  

тип: UPS 65-120 F (трофазна)  
произвођач: Grundfos-Немачка  
V= 26,6  m³/h; H= 3496,00kPa; Nmax= 1200W 

ком 2 
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тип: ТР 50-30/4  (монофазна)  
произвођач: Grundfos-Немачка  
V= 7,13m³/h; H= 21,80kPa; Nmax= 180W 

ком 2 

тип: ТР 50-60/2  (монофазна)  
произвођач: Grundfos-Немачка V= 17,65m³/h; H=28,10kPa; Nmax= 250W 

ком 2 

тип: ТР 50-180/2  (монофазна)  
произвођач:Grundfos-Немачка  
V= 8,36m³/h; H= 99,50kPa; Nmax= 750W 

ком 2 

тип: LР 100-125/121  (трофазна)  
произвођач: Grundfos-Немачка  
V= 66,29m³/h; H= 140,05kPa; Nmax= 4000W 

ком 2 

тип: LР 100-125/130  (трофазна)  
произвођач:Grundfos-Немачка  
V= 79,24m³/h; H= 142,87kPa; Nmax= 5500W 

ком 2 

XIV ПОПРАВКА ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА     

1 
 

Сечење и уклањање старе цеви, набавка, довоз материјала и 
постављање нове бешавне цеви – челик 1212, фазонски комади, са 
варењем спојева; заштитни премаз битуменом 

    

Ф 1" м 10 
Ф 5/4" м 10 
Ф 6/4" м 10 
Ф 2" м 10 
Ф 2 1/2" м 10 

2 
 

Сечење и уклањање старе цеви, набавка, довоз материјала и 
постављање нове предизоловане бешавне цеви – челик 1212, 
фазонски комади, са варењем спојева; 

    

Ф 1" м 10 
Ф 5/4" м 10 
Ф 6/4" м 10 
Ф 2" м 10 
Ф 2 1/2" м 10 

3 Црпљење воде из јаме пумпом h 10 

4 Испитивање подземног цевовода са лоцирањем места оштећења  - 
процурења цеви 

м 10 

5 
 

Набавка и уградња експрес спојница са свим неопходним припремним и 
завршним радњама     

Ф 2" м 10 
Ф 60,3 мм м 10 
Ф 76 мм м 10 

6 Разбијање постојеће асфалтне подлоге м2 10 
7 Враћање асфалтне подлоге у првобитно стање м2 10 
8 Разбијање постојећ бетонске подлоге м2 10 
9 Враћање бетонске подлоге у првобитно стање м2 10 
10 Ископ земње III категорије тла м3 10 
11 Враћање локално ископане земње м3 10 
12 Бетонске потпоре за полагање цеви у рову ком 10 
13 Одвоз шута на депонију м3 10 
14 Санација евентуалног одштећења кпл 10 
15 Уклањање намештаја и осталих предмета у зони радова кпл 10 
16 Бушење отвора за пролаз цеви ком 10 
17 Заштитна ограда за градилиште м 10 
18 Уклањање ивичњака и враћање у првобитно стање м 10 
19 Набавка и уградња привремених рампи за пролаз м2 10 
20 Обрада отвора за пролаз цеви ком 10 
21 Сечење асфалта или бетона  м 10 
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22 Насипање слојева песка м3 10 
XV ПОПРАВКА ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКТИМА      

1 

Сечење и уклањање старе цеви, набавка, довоз материјала и 
постављање нове бешавне цеви – челик 1212, фазонски комади, са 
варењем спојева и са фарбањем заштитном бојом и завршним лаком за 
радијаторе у боји према постојећој     
Ф 1/2" м 10 
Ф 3/4" м 10 
Ф 1" м 10 
Ф 5/4" м 10 
Ф 6/4" м 10 
Ф 2" м 10 
Ф 2 1/2" м 10 

2 
Демонтажа радијатора, преправка радијаторских цевних веза, монтажа 
радијатора са пратећом арматуром 

ком 10 

3 
Набавка материјала, довоз и постављање изолације цевовода у 
објекту, минералном вуном обложеном алуминијумским лимом: б=40мм 

м2 10 

4 
Набавка и уградња материјала за антикорозивну заштиту цеви са 
предходним чишћењем 

м 10 

5 Испорука и уградња антифриза ПИН 40 у систем инсталације грејања лит 10 

6 
 

Набавка, испорука и уградња изолације цеви са памафлексом д=13мм     
Ф 3/8" м 10 
Ф 1/2" м 10 
Ф 3/4" м 10 
Ф 1" м 10 
Ф 5/4" м 10 
Ф 6/4" м 10 
Ф 2" м 10 
Ф 2 1/2" м 10 

7 Испирање радијатора ком 10 
8 Фарбање радијатора  ком 10 
9 Фарбање цеви радијатора м 10 

10 
Испитивање исправности електрогрејача, електроповезивање и 
демонтажа неисправних, набавка и уградња новог грејача снаге 6 кW, 
sa дихтовањем и електроповезивањем 

ком 10 

11 
Варење процурелих спојева, дихтовање и препакивање процурелих 
спојева на инсталацији са свим потребним припремним радовима 

паушал 10 

12 Демонтажа цеви које нису у функцији м 10 
13 Спајање цеви варењем ком 10 
14 Пломбирање крајева цеви ком 10 
15 Одзрачивање по грејном месту ком 10 
16 Гашење пумпе ком 10 
17 Кречење зидова и плафона након радова м2 10 
18 Лимена заштита око цеви на спољној фасади м 10 
19 Демонтажа спуштеног плафона и враћање у првобитно стање м2 10 
20 Пуњење експанзионе посуде кпл 10 
21 Носачи (потпоре) за цеви грејања ком 10 
22 Контролни преглед инсталације грејања и детектованје квара. кпл 10 

23 
Пуњење инсталација и хладна водена проба, на пробни притисак 6 
бара 

кпл 10 

XVI СТАКЛА    
1 Испорука, демонтажа и монтажа стакла 3мм м2 10 
2 Испорука, демонтажа и монтажа стакла 4мм м2 10 
3 Испорука, демонтажа и монтажа  стакла 6мм м2 10 
4 Испорука, демонтажа и монтажа стакла орнамент 4/5  м2 10 
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5 Испорука, демонтажа и монтажа стакла армирано 6/7 м2 10 
6 Испорука, демонтажа и монтажа  стакла 8мм м2 10 
7 Испорука, демонтажа и монтажа стакла 10мм м2 10 
8 Испорука, демонтажа и монтажа  термопан стакла 4.12.4 м2 10 
9 Испорука, демонтажа и монтажа  термопан стакла 6.12.4 м2 10 
10 Испорука, демонтажа и монтажа термопан стакла 6.12.6 м2 10 

11 
Испорука, демонтажа и монтажа стакла 6мм, савијено за фрижидере и 
расхладне уређаје 

м2 10 

12 Огледало са фазетом м2 10 
13 Огледало КП, равно брушено м2 10 
14 Стакло термопан 4.6.4 м2 10 
15 Урамљивање докумената А4 ком 10 
16 Стакло термопан 4+15+4+15+4 (4+6+4+6+4) м2 10 
17 Стакло термопан 4+1+4 м2 10 
18 Стакло каљено 8 м2 10 

XVII ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

10 

1 

Чишћење септичких јама  
Позиција обухвата одзив Извршиоца услуге на позив Наручиоца 
најкасније у року од 1 сат од тренутка позива, рад цистерне на чишћењу 
септичких јама са оптималним бројем извршиоца 

м3 10 

2 
 

Механичко чишћење шахтова:   
 

до 2м дубине м 10 
од 2м - 5м дубине м 10 
преко 5м дубине м 10 

3 Механичко чишћење сливника ком 10 

4 

Одгушење канализационих цеви:   
 

Ø 50mm м 10 
Ø 100mm м 10 
Ø 150mm м 10 
Ø 200mm м 10 
Ø 250mm м 10 
Ø 300mm м 10 

5 

Ангажовање WOME  
Позиција обухвата одзив Извршиоца услуге на позив Наручиоца 
најкасније у року од 1 сат од тренутка позива, рад машине на одгушењу 
канализације са оптималним бројем извршиоца. Време ангажовања на 
интервенцији се рачуна од доласка на објекат и укључења машине у 
рад до завршетка радне операције. 

норма час 10 

6 
Замена дотрајалих и неисправних ливених олучњака Ø 125 мм новим. 
Плаћа се по комаду урађено. 

ком 10 

7 
Чишћење постојеће канализационе мреже, ревизионих окана и 
постојећег канала (риголе) са решетком и њихово довођење у исправно 
стање. 

паушал 10 

8 

Снимање канализационе инсталације камером и утврђивање места 
квара на инсталацији санитарног чвора. Позиција обухвата преглед 
једног вода потрошача до вертикале или цца 6м цеви .Обрачун пауш 

паушал 10 

9 

Разни  радови на инсталацији водовода и канализације који нису 
обухваћени тендером, према упису у грађевински дневник и 
предходном одобрењу надзорног органа. Обрачун по сату. 

h 10 

XVIII ТЕСАРСКИ, КРОВОПОКРИВАЧКИ И ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

1 

Препокривање кровних површина.Кровни покривач пажљиво очистити 
одбацити оштећен и извитоперен.Додати 20% новог  по узору на 
постојећи. Обрачун по м2 косе кровне површине.     
фалцовани цреп м2 100 
ентернит плоче м2 100 
бибер цреп м2 100 
тегола м2 100 
салонит  м3 100 
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2 

Поправка кровних површина покривених поцинкованим лимом 
д=0,60мм са предходном демонтажом старог. Покривање извести у 
тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем.  
Обрачун по м2 косе кровне површине. 

м2 100 

3 
Поправка кровних површина покривених челичним пластифицираним 
трапезастим  лимом д=0,60мм.  
Обрачун по м2 косе кровне површине. 

м2 50 

4 

Замена поломљеног  црепа. Прегледати кров, оштећен или поломљен 
цреп пажијиво демонтирати и поставити нови, по узору на постојећи. 
Поломљени цреп одвести на градску депонију.     
Обрачун по комаду.     
а). Бибер цреп. ком 100 
б). Фалцовани цреп. ком 100 
ц)  Медитеран цреп. ком 100 

5 

Санација хидроизолације равног крова са израдом НОВЕ 
ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ:     
- Чишћење површине 
- Местимично просецање старе хидроизолације на местима где је 
наборана као и уз холкер где је напета. Стару хидроизолацију загрејати 
бренером и испеглати исту;  
- Варење једног слоја Кондора 3 по целој површини обрада преклопа 
(Кондор се поставља само по хоризонтали);  
- Наношење првог слоја хидроизолационе масе " Triflex D" са 
истовременим утапањем Triflex платна са преклопом од 5цм; 
- Наношење завршног слоја хидроизолационе масе " Triflex D";  
У цену урачунати одвоз шута до градске депоније. Обрачун по м2. 
 
или 

м2 50 

На предходно очишћену подлогу нанети Triflex CrYl Primere 276. Затим 
нанети хидроизолациону масуТрифлеx у коју се истовремено утапа 
Triflex платно које се преклапа минимум 5 цм. Потом нанети други слој 
хидроизолационе масе Triflex и нанос завршног слоја Triflex Cryl Finish 
205. Наношење Triflex хидроизолације може да се врши у температуном 
опсегу подлоге и околине од +5° Ц до +35°Ц. Радове извести у свму 
према упутству произвођача. У обрачун улази и обрада холкера и 
обрачунава се по м2 развијене површине. 

м2 50 

6 

Израда хидроизолације преко постојећих зидова са којих је обијен 
малтер премазом типа "Пенетрат" или еквивалент до висине од 50цм 
од пода. Премаз се наноси у три слоја тако да је први мешавина 
"Пенетрат"-а, цемента и емулзије која има улогу да материјалу омогући 
прионљивост на зидној површини. Други премаз је мешавина 
"Пенетрат"-а, цемента и кварцног песка гранулације 0.3-1.2 мм. Након 
потпуне обраде продора као и испуне свих оштемованих површина, 
приступа се изради завршног слоја "Пенетрат"-а, цемента и кварцног 
песка гранулације 0.3-1.2 мм. Спој пода и зида оштемовати у дубини 
пода и зида до 3цм. Пре наношења зидове очистити четком и опрати 
водом, у свему према упутству произвођача.  
Обрачун по м2 

м2 50 

7 

Поправка хидроизолације косог крова преко постојеће дашчане подлоге 
ИЗОЛИМ битуменском траком или еквивалент, према упутству 
произвођача.  
Обрачун по м2 кровне површине.  

м2 

50 

8 
Поправка кровних сливника изолацијом "ТРИФЛЕКС" или сличном по 
упутству произвођача. Обрачун по ком. 

ком 
50 

9 

Просецање клобукова и пукотина старе хидроизолације, потпуно 
отварање до здраве заварене површине, чишћење од нечистоћа и 
воде, сушење,варење 100% и шпакловање прописно у пуној дужини 
просецања. Рад мора бити првокласно изведен. Обрачун по м2 
поправљене старе хидроизолације на битуменској бази. 

м2 

50 
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10 

Набавка материјала и заливање дилатационих спојница на тротоару 
око објекта битуменским мастиксом у свему према упутству 
произвођача. 
Пре заливања спојница очистити тротоар од нанете земље, израслог 
корова и траве, очистити спојнице до дубине од 2 цм и опрати водом. 
После чишћења и прања извршити евентуалне поправке  цементним 
малтером уз коришћење СН везе. 
У цену је урачунат материјал, транспорт и рад. 
Обрачун по  м2 

м² 50 

11 
Испорука и уградња топлотне плочасте самолепљиве изолације 
дебљине  д=13мм, комплет са тракама за спајање 

м² 50 

12 
Поправка хидроизолације равног крова у сл. слојевима ( премаз 
полиазбитолом 3 слоја, постављање хидромрежице 2 слоја, завршни 
премаз кровопластом) 

м² 50 

13 

Пресецање капиларне влаге зида од камена дебљине до 60цм 
Изолитом 5 „Драмин“, Земун или одговарајући. Изнад терена, на висини 
по пројекту, обити траку малтера висине 30цм и избушити рупе 
пречника 20-30мм под углом од 30-40 степени у односу на вертикалу 
зида. Рупе бушити у два хоризонтална реда, на висинском растојању 
око 20цм. Хоризонтално у једном реду рупе су на растојању од 40цм, а 
рупе другог реда смакнуте су на пола у односу на први. Рупе бушити са 
обе стране зида, на истој висини, издувати од прашине и налити до 
врха Изолитом 5 или еквивалент. Ако је зид од камена веома порозан, 
рупе напунити течним цементним малтером, рупе прочистити и 
осушене налити Изолитом 5 или еквивалент. По упијању поступак 
понављати 5-6 пута, односно до потпуног засићења зида. Рупе 
засићеног зида попунити течним цементним малтером. Спољну 
површину зида три пута премазати Изолит Пенетратом YУ или 
еквивалент. Обрачун по м'. 

м 50 

14 Обрада кровних сливника изолацијом "Сика" или слично по упутству 
произвођача. Обрачун по ком. 

ком 50 

15 

Израда хоризонталне хидро и термо изолације у подовима равних 
кровних тераса поткровља и кровне терасе, преко постојеће 
хидроизолације, од следећих слојева: 
- Стиродур XПС30, дебљине д=80 мм 
- Геотекстил 
- једнослојна ЕПДМ мембрана 
- Врућ премаз битуменом 
Преко израђених слојева поставити предходно скинуте бетонске плоче, 
што је посебно обрачунато. 
Пре постављања нових слојева постојећу хидроизолацију очистити и 
опрати, а евентуалне избочине преглетовати бренером, што улази у 
цену позиције. 
Спајање суседних панела врши се по хладном поступку хемијски 
активним материјалима (прајмер, самолепљива трака). 
За обраду карактеристичних детаља на крововима као што су сливници 
и други отвори и продори, светларници, риголе, унутрашњи и 
спољашњи углови, атике постоји развијен комплетан асортиман 
помоћног материјала, чиме је омогућена уградња квалитетног 
хидроизолационог система. 
Хоризонталну мембрану подићи уз ободне зидове и на местима 
продора инастлација подигнути по детаљима произвођача, што улази у 
јединичну цену позиције. У цену урачунати и привремено издизање 
постојећих постоља за елементе спољне клима јединице, заједно са 
припадајућом јединицом и сличних елемената на крову, и поновно 
враћање након извршених радова.  
Обрачун по м2. 

м2 100 

16 
Разни изолатерски радови који нису обухваћени тендером, према упису 
у грађевински дневник и предходном одобрењу надзорног органа. 

h 10 
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Обрачун по часу. 

XIX БРАВАРСКИ РАДОВИ     

1 
Поправка  црне браварије од кутијастих или Л профила -прозора и 
врата и по потреби са заменом неисправних окова.  
Обрачун по м2. 

м2 
10 

2 
Поправка алуминијумске браварије -прозора и врата са по потреби 
заменом неисправних окова. 
Обрачун по м2. 

м2 
50 

3 
Преправка, поправка металне конструкције. 
Обрачун по кг дела конструкције који се израђује као допуна постојећем 
или се прерађује 

кг 
10 

4 
Сервисирање алуминијумске браварије-клизних прозора са заменом 
сајли тегова и точкића механизма за отварање. 
Обрачун по м2. 

м2 
50 

5 
Замена алуминијумске шарке према постојећој, са заменом чауре 
шарке. 
Обрачун по комаду 

ком 
50 

6 
Демонтажа постојећих, набавка и монтажа нових шилдова и квака 
према избору Надзорног органа (дводелни шилдови бољег квалитета). 
Обрачун по комаду. 

ком 20 

7 
Замена елзет цилиндра новим са три кључа. 
Обрачун по комаду. 

ком 20 

8 
Набавка и уградња нове дихтунг гуме на ал. прозорима и вратима. 
Обрачун по дужном метру  

м 20 

9 
Демонтажа постојеће, набавка и монтажа нове ручице за отварање 
алуминијумских прозора. Избор ручице према постојећем узорку или 
избору Надзорних органа. Обрачун по комаду. 

ком 20 

10 
Штеловање алуминијумских прозора до нормалног затварања са 
престакљењем и поправком механизма. Обрачун по комаду прозора.   

  а) димензије до 0,6 м2 ком 20 
  б) димензије од 0,6 м2 до 1,0 м2 ком 20 
  ц) димензије од 1,0 м2 до 1,8 м2 ком 20 

11 
Замена механизма и ручице за отварање ал. прозора на вентус. 
Обрачун по комаду.   

  а) ширина прозора до 1,0 м ком 20 
  б) ширина прозора од 1,0 до 1,2 м ком 20 
  ц) ширина прозора од 1,2 до 1,5 м ком 20 

12 
Замена механизма и ручице за отварање ал. прозора око бочне стране. 
Обрачун по комаду.   

  а) површина прозора до 1 м2 ком 20 
  б) површина преко 1,0 м2 ком 20 

13 Замена Паник браве на противпожарним вратима ком 20 

14 
Набавка и уградња цилиндра (30x30) за браву марке "Кесо" са три 
кључа 

ком 20 

15 Израда кључа (копија) за цилиндар марке "Кесо" ком 20 

16 

Постојећу браву на улазним вратима заменити новом, по узору на 
постојећу.  
Брава је са цилиндричним улошком и три кључа. 
У цену је урачунат материјал, транспорт и рад. 
Обрачун по  комаду.  

ком 20 

17 

Преправка постојеће фиксне преграде. Стакло у доњој зони прерадити 
тако да буде дводелно, клизајуће са преклопом од 5 цм у затвореном 
положају. Обезбедити забрављивање оба клизна дела у затвореном 
положају са унутрашње стране. Позиција подразумева: Отварање 
шалтера - демонтажа стакла и додавање новог Т профила који ће 
раздвајати горњи део стакла од шалтера, израда посебног штока са 
крилима са закључавањем, застакљивање клизног крила термопан 
стаклом, постављање новог термопан стакла у горњем делу преграде, 

м2 20 



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку за набавку радова 
Хитне интервенције на објектима „ЈКП Градске пијаце“ Београд - ОП - 07/20  страна 21 од 95 

нови клизни елемент причврстити шрафовима 3.9x41,                                                                            
клизни систем ће се састојати од два крила која ће се померати са 
десна на лево и са лева на      десно. Обрачун по м2.  

18 Браварски радови-ВКВ n/čas 10 
19 Заваривачки радови, атест. Заваривач n/čas 10 
20 Радни сат у ВСС čas 10 
XX ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

  

1 
Израда и монтажа прозорских лимених опшивки од пластифицираног 
челичног лима на прозорима.  Развијена ширина до 50цм. 
Обрачун по м2 

м2 50 

2 
Израда  лимене опшивке од поцинкованог лима д=0,55мм  РШ до 40 цм 
са лемљењем и учвршћивањем. 
Обрачун по м 

м 50 

3 
Израда и монтажа  олука од поцинкованог лима д=0,55мм   РШ до 60цм 
са лемљењем и учвршћивањем. 
Обрачун по м 

м 50 

4 
Набавка материјала  истог као и постојећи кровни покривач трапезасти 
алуминијумски лим и монтажа на месту где је лим оштећен. 
Обрачун по м2  

м2 50 

5 
 Демонтажа постојеће са набавком и уградњом нове увалнице од 
понцикованог лима, развијене ширине  60цм. 
Обрачун по м 

м 50 

6 
Опшивање надзидака поцинкованим лимом д=0,60мм. Окапницу 
препустити за 3цм. Обрачун по м м 50 

7 
Разни лимарски  радови који нису обухваћени тендером, према упису у 
грађевински дневник и предходном одобрењу надзорног органа. 
Обрачун по сату. 

h 10 

8 
Набавка израда и уградња  олучних цеви   од поцинкованог лима 
д=0,6мм  РШ  500мм, са свим припадајућим причврсним прибором и 
држачима. Обрачун по м 

м 30 

9 

Набавка израда и уградња лежећих полукружних олучних спустова од 
поцинкованог лима д=0,6мм  РШ  500мм, са свим припадајућим 
причврсним прибором и држачима. 
Обрачун по м 

м 30 

10 

Набавка материјала и опшивање солбанка прозора поцинкованим 
лимом дебљине д = 0,70 мм., развијене ширине (РШ) до 25 цм. 
Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25 мм, за 
шток прозора учврстити шрафљењем и китовањем. 
Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или избушити 
подлогу, поставити пластичне типлове и причврстити поцинкованим 
холшрафовима.  
Преко главе холшрафа поставити "машницу" и залемити.  
Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка 
У цену је урачунат материјал, транспорт,  и рад. 
Обрачун по  м.     

м 30 

11 

Израда и монтажа недостајућег завршетка олучне цеви од 
поцинкованог  лима дебљине 0,70 мм, развијене ширине (РШ) до 50 цм, 
пресека 12x12 цм. 
Олучни завршетаки олук морају да улазе један у други минимум 50 мм 
и да се залетују калајем од најмање 40%.  
Завршетак фиксирати поцинкованом обујмицом са држачем. 
У цену је урачунат материјал, транспорт,  и рад. 
Обрачун по  м.  

м 30 

XXI СТОЛАРСКИ РАДОВИ    
1 Ампасовање постојеће столарије - прозора. 

Фалц ивице прозора обрадити  да крила належу, дихтују и лако се 
ком 50 
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затварају. Подесити механизам за затварање. 
Обрачун по комаду 

2 Замена стакларског гита. Обрачун по м м 100 

3 

Рестаурација прозора са  скидањем наслаге боје, оштећене делова  
пажљиво заменити новим по узору на постојеће од исте врсте 
дрвета.Окове прегледати, очистити и поправити, делове који недостају 
урадити по узору на првобитне. Прозор фино пребрусити и заштитити 
слојем безбојне лазурне боје. Обрачун по м2. 

м2 30 

4 

Ампасовање постојеће столарије - врата. 
Фалц ивице врата обрадити  да крило фино належе, дихтују и лако се 
затвара. Подесити браву врата да се без проблема отвара и затвара. 
Обрачун по комаду 

ком 30 

5 

Рестаурација чамових или шперованих врата  са  скидањем наслаге 
боје, оштећене делова  пажљиво заменити новим по узору на постојеће 
од исте врсте дрвета.Окове прегледати, очистити и поправити, делове 
који недостају урадити по узору на првобитне. Врата фино пребрусити и 
заштитити слојем безбојне лазурне боје. 
Обрачун по м2. 

м2 50 

6 
Замена постојеће браве на дрвеним вратима новом са: 

  
а) са обичним кључем ком 20 
б) елзет цилиндром ком 20 

7 
Разни столарски  радови који нису обухваћени тендером, према упису у 
грађевински дневник и предходном одобрењу надзорног органа. 
Обрачун по сату. 

h 10 

8 
Демонтажа постојећег механизма за затварање дрвених прозора, 
прерада крила и уградња новог механизма и ручице за затварање 
прозора. Обрачун по комаду крила 

ком 20 

9 
Набавка и уградња нове дихтунг гуме на дрвеним прозорима  Обрачун 
по м м 

50 

XXII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ    

1 

Крпљење подне керамике са предходном припремом подлоге са 
правилним оштемавањем оштећења,набавка материјала  и  плочица 
димензија истих као и постојеће, приближне боје са лепљењем и 
фуговањем. Обрачун по комаду уграђене плочице 

ком 10 

2 
Разни керамичарски радови који нису обухваћени тендером, према 
упису у грађевински дневник и предходном одобрењу надзорног органа. 
Обрачун по часу. 

h 10 

XXIII ОСТАЛИ РАДОВИ     

1 

Заптивање спојева на контакту фасадне столарије и фасаде "Сика" 
материјалом за дихтовање "Сика Цонструкцион"или еквивалент. Пре 
извођења радова површине фасаде и столарије фино очистити од боје 
и прашине. 
Обрачун по м 

м 50 

2 Чишћење олучних хоризонтала и вертикала. Обрачун према м м 10 

3 

Чишћење површине равног крова од корова и земље. Коров уклонити 
са корењем и земљом, очистити фуге идеално, извршити заливање 
спојница пластичном фугмасом на бази битумена . Одвоз шута. 
Обрачун по м2 кровне површине 

м2 10 

4 
Сеча и вађење дрвеног растиња до Ø 50мм око објеката.Одвоз 
шута.Обрачун по м2. 

м2 50 

5 
Постављање  стоп-сол  фолије на фасадним прозорима у свему према 
упутству произвођача. 
Обрачун по м2. 

м2 10 

6 
Набавка и постављање мутних самолепивих фолија на стакла по 
избору Надзорног органа. 

м2 10 

7 
Набавка и постављање заштитне мреже за инсекте на постојећим 
прозорима у сопственом раму. Обрачун по м2 уграђене мреже. 

м2 10 

8 Постављање  сигурносне фолије против лома стакла на фасадним м2 10 
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прозорима у свему према упутству произвођача. 
Обрачун по м2. 

9 
Излазак на терен и набавка и постављење траке за упозорење на 
прописан начин (помоћу монтажних стубића). Интервенција је хитна 
због опасности од повређивања пролазника. 

м 10 

10 

Набавка и постављање фолије за заштиту од сунца на 
новопостављеном стаклу. Фолија може бити благо тонирана са УВ 
заштитом преко 90% и без ефекта огледала. Фолија се поставља 
искључиво са унутрашње стране. Очекивани квалитет фолије је као код 
произвођача Лиумар или слично али је потребно поднети гаранцију на 
квалитет фолије мин. 10 год.                                                               
Обрачунава се и плаћа по м2 стаклене површине. 

м2 10 

11 
Чишћење и одмашћивање површине на којој се монтира игличаста 
заштита од птица. Чишћење се врши машински и ручно. Одмашћивање 
се врши хемијским средством. 

м2 200 

12 

Испорука и монтажа игличасте заштите од птица "АБ спике" или 
еквивалент. Након наношења лепка на чисту подлогу врши се монтажа 
"АБ спике". Комплет са транспортом материјала и опреме до места 
монтаже. 

м 200 

13 Прање стаклених површина фасаде, системом са цевне скеле. м2 200 

14 
Снижење нивоа подземних вода за време извођења радова. 
Плаћа се по сату рада пумпе. 

h 10 

15 
Разни бетонски и АБ радови који нису обухваћени тендером, према 
упису у грађевински дневник и предходном одобрењу надзорног органа. 
Обрачун по часу. 

h 10 

 
 
У техничкој спецификацији и обрасцу структуре цена су дате оквирне количине за израду понуде, док ће се 
стварне количине утврђивати на основу стварних потреба Наручиоца утврђеним грађевинским књигама, 
до максималне процењене вредности. 
 
ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈА  
Понуђачи могу да се упознају са локацијом (пијаце наведене у табели испод)  и предметом набавке пре 
достављања понуде. 
Заинтересовани понуђачи, посету могу да обаве до истека рока за подношење понуда, али је пожељно да 
обаве најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, како би искористили законску 
могућност тражења додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде у законском 
року  (чл.63. ЗЈН). Пре евентуалног обиласка, потребно је контактирати Наручиоца, ради договора о 
тачном времену обиласка, како би се обезбедила тајност потенцијалних понуђача у складу са чл. 14.ст. 
1.тачка 3.ЗЈН. 
Током обиласка локације, неће се давати било каква објашњења у вези са конкурсном документацијом. 
Приликом обиласка локације, понуђачи могу да стекну увид у обим и сложеност предмета набавке. 
Обилазак локације није услов од кога ће зависити прихватљивост понуде. 
 
Понуђачи који су извршили обилазак локације, уз понуду достављају потписану изјаву о обиласку локације 
(Обрасци под бројем 8.1, 8.2, 8.3 и 8.4) 
 
Наручилац је обезбедио време обиласка предметне пијаце сваким радним даном, почев од дана објаве 
Позива за подношење понуда до истека рока за подношење понуде, и то од 10,00 – 12,00 часова уз најаву 
минимум један дан раније супервизору физичко техничког обезбеђења. Контакт телефон за обилазак 
пијаца: +381 64 111 0 535 
 
У прилогу се налази адреса пијаце:  
 

Назив пијаце Адреса пијаце Општина 
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Баново брдо  Пожешка 41 Чукарица 

Бањица Црнотравска 10/1 Вождовац 

Беле воде  Црвено барјаче 6 Чукарица 

Бежанија  Војвођанска 56 Нови Београд 

Борча  Косте Манојловића бб Палилула 

Браће Јерковић  Браће Јерковић бб Вождовац 

Смедеревски ђерам  Живка Карабиберовића 3 Звездара 

Душановац  Љубе Недића бб Вождовац 

Горња варош  Сењска бб Земун 

Каленић Максима Горког бб Врачар 

Карабурма Уралска бб Палилула 

Коњарник Устаничка 205 Звездара 

ТЦ Крњача  Зрењанински пут 28 Палилула 

Миљаковац  Варешка бб Раковица 

Ново Кијево  Јагодинска бб Раковица 

Отворени тржни центар  Пролетерске солидарности бб Нови Београд 

Палилула Илије Гарашанина бб Палилула 

Сењак Косте Главинића 6 Савски венац 

Скадарлија  Џорџа Вашингтона бб Стари град 

ТЦ Нови Београд  Алексиначких рудара бб Нови Београд 

Видиковац  Партизанска 92 Раковица 

Вождовац Јове Илића 72 Вождовац 

Зелени венац  Југ Богданова бб Савски венац 

Земун Масариков трг 17 Земун 

Звездара Бул. краља Александра 293 Звездара 

Железник Радних акција 75 Чукарица 

Душановац Љубе Недића бб Вождовац 

Зелени венац Југ Богданова бб Савски венац 

Миријево Матице српске 43 Звездара 

Блок 44 Јурија Гагарина бб Нови Београд 

 
 
IV МЕСТО ПРУЖАЊА РАДОВА ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА, НАЧИН ПЛАЋАЊА И ПЕРИОД 
ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

1. Место извођења радова: на објектима ЈКП „Градске пијаце“ Београд,  
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2. Рок извођења радова: рок за одзив мора бити најкасније у року од 24 часа од тренутка 
достављања захтева од стране Наручиоца. Рок извршења по сваком појединачном захтеву ће 
бити дефинисан сваком испостављеном поруџбеницом у складу са врстом и обимом радова. 

3. Рок плаћања: одложено у року до 45 дана од дана испостављања сваког појединачне фактуре са 
приложеним листовима грађевинске књиге за извршене предметне радове.  

4. Укупан рок за завршетак предметних радова: две године од дана закључења уговора  
5. Гарантни рок за извршене радове: минимално 12 месеца од дана примопредаје радова 
6. Опција понуде: минимум 60 дана од дана отварања понуде 

 
 
 
V  УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И    
     УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из 
члана 75. ЗЈН.  

1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници 

привредног друштва уколико их има више) 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 када има седиште на њеној територији.  

      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 да као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у смислу члана 

77. ЗЈН 
1. Доказ о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тч.1) ЗЈН 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда.  
2. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.2) ЗЈН 

- за правно лице: 
- 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, 
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 

за законског заступника (уколико има више законских заступника, ово уверење се доставља за 
све), да његов законски заступник (или заступници) није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 
- за предузетнике и физичка лица: 

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.4) ЗЈН 
Уверење пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и 
Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
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Докази наведени под тачкама 2, 3. и 4. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања 
понуда. 

 
4. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.2) ЗЈН: 

Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
Напомена: 
чл.78.ст.1 гласи: „Организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар 
понуђача – предузетника и правних лица (у даљем тексту: регистар понуђача) који испуњавају 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона“. Према наведеном а у вези са 
чл.78.ст.5 ЗЈН „Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова“. 
 

3) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из 
члана 76. ЗЈН: 

1.   да располаже неопходним финансијским капацитетом, што подразумева: 
a) да је пословао позитивно у обрачунској 2019. години, 
b) да је у обрачунској години 2019. остварио укупан пословни приход од најмање 30.000.000,00 

динара, 
c) да му текући рачун није у блокади у последњих годину дана до дана објављивања позива за 

подношење понуда;  
2. да располаже неопходним пословним капацитетом, што подразумева да је успешно: 

- у последње две године до дана објаве Позива за подношење понуда извршио предметне радове 
у износу од најмање 40.000.000,00 динара; 

3. Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом подразумева да понуђач располаже 
са: 
- минимум 2 бравара  
- минимум 1 стаклорезац 
- минимум 1 извршилаца на пословима метало-молеро фарбара 
- минимум 2 извршилаца на пословима водоинсталатера 
- минимум 1 извршилаца на пословима керамичара 
- минимум 1 извршилаца на пословима изолатера 
- минимум 1 извршиоца на пословима електромонтера 
- минимум 1 извршиоца на пословима зидара 
- минимум 2 возача са „Ц“ категоријом 
- минимум 4 извршиоца НКВ струке 
- минимум 1 извршиоца на пословима бетонирца 
- минимум 1 одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских 

радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње са лиценцом 410  
- минимум 1 одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона 

са лиценцом 450 
4. Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом што подразумева да: 

- Компресор дизел         ком 1 
- Дизалица за вертикални транспорт       ком 1 
- Теретно возило са хидрауличном телескопском дизалицом до 9м минималне  

носивости 5т         ком 1 
- Теретно возило минималне носивости до 10т     ком 1 
- Теретно возило минималне носивости до 15т     ком 1 
- Ауто дизалица за вертикални транспорт минималне носивости 40т  ком 1 
- Комбинована машина - ровокопач       ком 1 
- Вибро плоча         ком 1 
- Телескопски виљушкар минималне носивости 3,5т минимални дохват стреле 10м 

(Телехендер)         ком 1 
- Хидраулична маказаста платформа      ком 1 
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- Ограђени простор са отвореним и затвореним халама за чување пијачне опреме минималне 
површине 20ари са видео надзором минималне удаљености од центра Београда 15км 

- Општу полису осигурања од одговорности без учешћа у штети, вредности од 20.000,00€, за 
проузроковану штету трећим лицима настала током обављања предметних услуга од стране 
Извршиоца, са лимитом полисе по штетном догађају најмање 5.000,00€ у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС, важећа током трајања уговора. 

 
4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у смислу члана 

77. ЗЈН 
Испуњеност додатних услова из члана 76. ЗЈН се доказује на следећи начин: 
1. да располаже неопходним финансијским капацитетом за тачке а) и б) понуђач доставља 

Извештај о бонитету за јавне набавке за обрачунску 2019.годину издате од Агенције за привредне 
регистре, а под тачком ц) доказује потврдом НБС-а о броју дана неликвидности.  
НАПОМЕНА: Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведену годину јер понуђач није 
постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања предузећа. 

2. Да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач доказује доставом попуњеног, 
овереног и потписаног Обрасца 9. „Списак најважнијих извршених радова“ са унетим износима, датумима 
и називом наручиоца - попуњене, оверене и потписане, као и копије уговора са спецификацијама 
привремених или окончаних ситуација извршених радова овереним од стране наручиоца коме су 
извршени предметни радови (уместо оверених спецификација, Наручилац ће прихватити и копије прве и 
последње стране привремене и окончане ситуације као и стране којима се доказују услови да је понуђач 
извео предметне радове). Спецификација треба да садржи списак издатих привремених или окончаних 
ситуација наручиоцу, са описом, количинама и нето финансијским износом за извршене радове.  

3. Да располаже неопходним кадровским капацитетом понуђач доказује доставом 
попуњеног, овереног и потписаног Обрасца 11 – Кадровска оспособљеност са приложеним доказима: 

- копијама одговарајућег М обрасца за свако наведено радно ангажовано лице са списка које ће 
бити ангажовано на предметној јавној набавци или други одговарајући образац који пружа доказ о 
пријави/одјави на обавезно социјално осигурање 

- копију Обрасца VI – Образац евиденције о ангажованим извршиоцима оспособљеним за безбедан 
и здрав рад за свако наведено ангажовано лице 

- копија важеће возачке дозволе за возача (возачка категорија „Ц“), 
- лиценце број 300 за одговорног пројектанта архитектонских пројеката, уређења слободних 

простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације (1 одговорни пројектант) 
- лиценце број 410 за одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско – 

занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње (1 одговорни извођач 
радова) 

- лиценце број 450 за одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и 
средњег напона (1 одговорни извођач радова) 

- копије потврде ИКС-а за одговорне пројектанте и извођаче радова, не старије од 12 месеци од 
дана објављивања јавног позива (да су одговорни пројектанти и извођачи радова чланови ИКС-а и 
да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета). 
4. Да располаже техничким капацитетом, понуђач доказује доставом попуњеног, овереног и 

потписаног Обрасца 12. – Техничка опремљеност са приложеним доказима: 
За возила: 

- понуђач доставља очитане податке са чипа – читача важеће саобраћајне дозволе за свако 
возило појединачно и одштампане слике регистрационе налепнице возила из које се види 
регистарски број возила и датум истека важења регистрације односно ако саобраћајна дозвола 
није издата на име понуђача као власника возила поред наведеног доставити и доказ о правном 
основу коришћења возила (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или 
уговор о коришћењу возила и сл. у форми копије). 
За машине и видео надзор: 

- Доказ о поседовању (у власништву – купопродајни уговор, копија пописне листе оверена од 
понуђача, лизинг или закуп или Уговор о пословној сарадњи или други релевантан доказ) 
За ограђени простор: 
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- Доказ о поседовању (у власништву – власнички лист или купопродајни уговор, копија пописне 
листе оверена од понуђача, закуп или Уговор о пословној сарадњи или други релевантан доказ)  

  За полису осигурања: 
- копију полисе осигурања са датумом истека 30 дана дужим од датума истека уговора 

5) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН 
 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је 
да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, 
и испуњеност обавезних услова за тч.5 из чл.75.ст.2. 

6) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. 
ЗЈН 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, и испуњеност обавезних услова за тч.5 из чл.75.ст.2, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

7) Допунске напомене 
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама. 
У складу са чланом 79. став 1. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи 

од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. 

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

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

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 и да је документује на прописани начин. 
 
VI  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

1. Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде 
Као средство финансијског обезбеђења, понуђач подноси банкарску гаранцију за озбиљност понуде, са 

роком доспећа 60 дана од дана отварања понуда односно до истека опције понуде, која мора да буде са 
клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор (банкарску 
гаранцију не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је могуће избушити 
ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да документ не би могао да се 
одстрани).  
 Ако изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво крединог квалитета 3 (инвестициони ранг). 
 Гаранција пословне банке за озбиљност понуде доставља се у износу од 3% укупне понуђене 
вредости понуде без урачунатог ПДВ-а.Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
дату уз понуду у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, 
- уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, 
- уколико понуђач по позиву Наручиоца да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова у остављеном року исте не достави.  
  

2. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла 
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Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену изјаву, на обрасцу банке, да ће Наручиоцу, 
уколико понуда понуђача буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора издати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на 
први позив и без права на приговор, у висини од 5% од укупне уговорене вредности без урачунатог ПДВ-а 
и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла - Оригинално писмо 
о намерама пословне банке, да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла након 
потписивања уговора. 

Писмо/а о намерама банке не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је 
могуће избушити ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да документ 
не би могао да се одстрани. Писмо о намерама банке треба да буде уложена у фасциклу тако да 
може бити јасно читљива,  а да није потребно у ту сврху отварати фолију да би се утврдио 
њен садржај.  
 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције мора се продужити. 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

3. Финансијско обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да истовремено са потписивањем 

уговора, на име средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, преда 
наручиоцу онолики број бланко сопствених меница, прописано потписане од стране овлашћеног лица 
понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверене печатом са клаузулама безусловна, 
неопозива, без протеста и на први позив наплатива као и менично овлашћење у складу са текстом из 
обрасца - Образац 10 из конкурсне документације, за сваку годину трајања гаранције по једну и доказ о 
регистрацији меница код НБС, са роком важења који је 5 дана дужи од гарантног рока. Понуђач коме у 
поступку буде додељен уговор, уз наведене менице и менична овлашћења доставља и копију картона 
депонованих потписа.  

Рок важења меница из става 1. овог члана је пет дана дужи од гарантног рока који је одређен за 
испоручена добра и могу се искористити у висини од максимално 10% од укупно уговорене вредности без 
обрачунатог ПДВ-а 

Понуђач је дужан да уз понуду достави достави Образац 10 - Образац меничног овлашћења 
(потписана само изјава) и Изјаву о финансијском обезбеђењу - Образац 9 из конкурсне документације, 
којим се обавезује да ће истовремено са потписивањем уговора, положити средство финансијског 
обезбеђења предвиђено уговором и конкурсном документацијом.  

Наручилац ће наплатити достављену меницу за отклањање недостатака у гарантном року под 
условима предвиђеним уговором. 
 
VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно састављање 
понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде. 

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, спецификацију, услове 
које мора да испуни, попуни и овери образац понуде и остале обрасце према захтевима из конкурсне 
документације и приложи тражене изјаве оверене на захтевани начин. Понуђачи су дужни да поднесу 
понуду у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012), позивом за подношење 
понуда и захтевима из конкурсне документације. 

Сва документа поднета уз понуду морају да буду повезана  траком, спиралом или на други 
одговарајући начин у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно  убацивати, одстрањивати 
или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или 
печат.  

 
1) Језик на којем понуда мора бити састављена 
Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском 

језику. Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (члан 15.став 
3. ЗЈН). Уколико је који од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију предметног доказа, 
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приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади земље у којој се као службени 
језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен. 
 

2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина 
попуњавања образаца датих у конкурсној документацији 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да се при отварању 
може утврдити да ли је затворена онако како је предата. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
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. 
Понуду треба поднети на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, тако што 

понуђач уписује тражене податке у обрасце. Тражени подаци морају бити дати јасно и недвосмислено, 
откуцани или читко попуњени штампаним словима. 

У случају било каквих исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је на том 
месту ставити печат и параф одговорног лица.  

Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача. 
 

3) обавезна садржина понуде  
 Образац 1: Образац понуде - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан; 
 Образац 2: Подаци о понуђачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан; 
 Образац 3: Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем – попуњен, оверен печатом и потписан 

(само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем); 
 Образац 4: Изјава о ангажовању подизвођача – попуњена, оверена печатом и потписана (само у 

случају подношења понуде са подизвођачем); 
 Образац 5: Подаци о подизвођачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписана (само 

у случају подношења понуде са подизвођачем); 
 Образац 6: Изјава чланова групе који заједнички подносе понуду - попуњена, оверена печатом и 

потписана (у случају подношења заједничке понуде); 
 Образац 7: Списак најважнијих извршених радова понуђача са унетим износима, називом 

наручиоца - попуњен, оверен печатом и потписан (као прилог обавезно доставити фотокопије 
уговора са овереним спецификацијама привремених или окончаних ситуација од стране наручиоца 
извршених радова; 

 Потврда Наручиоца уз Образац 7 
 Копија биланса стања и биланса успеха за 2019.годину 
 Копија Потврде о броју дана неликвидности 
 Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде - оригинална банкарска гаранција за 

озбиљност понуде (објашњено у одељку VI–Средства финансијског обезбеђења под тачком 1.)  
 Финансијско обезбеђење за добро извршење посла - оригинално писмо о намерама 

пословне банке (објашњено у одељку VI – Средства финансијског обезбеђења под тачком 3.) 
 Образац 8.1: Потврда о извршеном обиласку пијаца 
 Образац 8.2: Потврда о извршеном обиласку пијаца 
 Образац 8.3: Потврда о извршеном обиласку пијаца 
 Образац 8.4: Потврда о извршеном обиласку пијаца 
 Образац 9: Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у 

гарантном року – попуњен, оверен печатом и потписан; 
 Образац 10: Менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року – потписана и 

оверена изјава у обрасцу; 
 Образац 11: Образац кадровске оспособљености понуђача - попуњен, оверен печатом и потписан 

са захтеваним доказима 
 Образац 12: Образац техничке оспособљености понуђача - попуњен, оверен печатом и потписан 

са захтеваним доказима 
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 Образац 13: Изјава о прихватању техничких карактеристика (спецификације) – попуњена, оверена 
и потписана; 

 Образац 14: Изјава о прихватању услова из позива за доставу понуда и конкурсне документације – 
попуњена, оверена и потписана; 

 Упутство како да се попуни образац структуре цена 
 Образац 15: Образац структуре цена – попуњен по свим ставкама, оверен и потписан; 
 Образац 16: Модел уговора - попуњен, оверен и потписан; 
 Образац 17: Образац изјаве о независној понуди – попуњена, оверена и потписана; 
 Образац 18: Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа – 

попуњена, оверена и потписана; 
 Образац 19: Образац трошкова припреме понуде – попуњен по свим ставкама,   
 Споразум о заједничком извршењу набавке (само у случају подношења заједничке понуде); 

Напомена: Образац 19. – Трошкови припреме понуде не представља обавезну садржину понуде. Уколико 
понуђач као саставни део понуде достави попуњен, оверен печатом и потписан Образац 19. – Трошкови 
припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова. 
 

4) Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу 
благовремено добити исправни подаци 

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне 
средине, заштити при запошљавању и условима рада на следећим адресама: 

 Пореске обавезе: Министарство финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; 
интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs 

 Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 
22-26, Београд, интернет адреса http://www.mpsv.gov.rs  

 Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 

 
5) Самостално подношење понуде 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или 

као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5. Закона о јавним набавкама да одбије све понуде 

које су поднете супротно наведеној забрани. 
 
6) Понуда са подизвођачем 
Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу (или подизвођачима) који не може бити већи од 50% као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 
наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач 
ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова.  

Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) и тч.5. из члана 75. 
ст.2. Закона о јавним набавкама.  

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 

Наручилац је дужан да омогући испоручиоцу да приговори на захтев подизвођача наведен у 
претходном ставу ако потраживање није доспело. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац 
ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац 
претрпео знатну штету. 
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Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача 
након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако ти лице испуњава све услове 
одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

7) Група понуђача 
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и тч.5. из члана 75. ст.2.ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

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

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
- понуђачу који ће издати рачун; 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Споразумом се уређују и друга питања којима се регулишу права и обавезе сваког од чланова 
заједничке понуде 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 

8) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ. 
У понуди је понуђач је дужан да наведе цене по свим траженим позицијама. 
Цена мора бити исказана у динарима са свим обрачунатим трошковима. 
У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове. 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 
понуђеним условима. 

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно 
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о 
јавним набавкама. 
Авансно плаћање је прихватљиво, на начин како је описано у позицији IV - Место пружања радова односно 
извршења уговора, начин плаћања и период трајања уговора. 

У случају непредвиђених радова који су неопходни за реализацију набавке, наручилац оставља 
могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од вредности уговора без потребе за 
спровођењем преговарачког поступка што ће се регулисати посебним анексом уговора. 

 
9) Додатне информације и појашњења 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. Заинтересовано 
лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.  

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, доставити одговор у писаном облику и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки, интернет адреса: 
www.portal.ujn.gov.rs и на својој интернет страници www.bgpijace.rs 

Питања треба послати путем факса на број: 011/6401-928 или електронском поштом на адресу 
nabavka@bgpijace.rs са ознаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације – Хитне интервенције на објектима „ЈКП Градске пијаце“ Београд – ЈН бр. ОП-07/20“. 

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем 
понуда, није дозвољено телефонским путем. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева 
да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно 
као доказ да је извршено достављање. 
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10) Измена и допуна конкурсне документације 
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на сопствену 

иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да измени или да 
допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене или допуне, биће достављене свим 
заинтересованим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне 
набавке, путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће бити објављене 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  

Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити 
рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца. У случају продужења рока за отварање понуда сва права 
и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће 
подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 
 

11) Измена и повлачење понуде 
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, измени 

или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими 
допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење 
понуда. 

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. 
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда. 

 
12) Трошкови припремања понуде 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. ЗЈН. 
 
13) Важност понуде 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 
Понуда мора да важи 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок 

важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 
Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 
14) Стручна оцена понуда 

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено 
и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и 
прихватљиве. 

Понуде које су неблаговремене, неодговарајуће, које прелазе износ процењене вредности јавне 
набавке одбити као неприхватљиве као и понуде које имају битне недостатке (члан 106. ЗЈН). 

 
15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине 
У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да приликом састављања понуде наведе да је 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 

16) Заштита података 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће 

бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. 
Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. 



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку за набавку радова 
Хитне интервенције на објектима „ЈКП Градске пијаце“ Београд - ОП - 07/20  страна 34 од 95 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи 
ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима 
или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима 
имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се 
као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати 
понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад 
ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће 
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 
елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока 
предвиђеног за отварање понуда. 
 

17) Додатна објашњења и исправке после отварања понуда 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 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 се у писаном облику обратити понуђачу 
и оставити му примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја 
за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или 
неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из 
природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 

 
18) Негативне референце 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао суптротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбиo да закључи уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет 
набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у у говореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
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7) доказ на ангажовању у извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 
пподизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, 
који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује горе наведене доказе, који се односи на поступак који је 
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 

 
19) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, 
наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. 

Додатно обезбеђење је бланко сопствена меница у висини 15% од понуђене цене. 
 

20) Одлука о додели уговора 
Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. У 

случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 
 

21) Елементи критеријума за доделу уговора 
Критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена", уколико су испуњени сви услови 

наведени у конкурсној документацији. 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, као најповољнија ће 

бити оцењена понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
 
22) Рок за приступање закључењу уговора 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац 

може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може 

да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
23) Разлог због којег се може одустати од доделе уговора 
Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, 
односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати 
у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

 
24) Измене током трајања уговора 
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других 

битних елемената из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени конкурсном 
документацијом, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не 
сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној 
документацији. 

 
 
25) Захтев за заштиту права понуђача 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 
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Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда (чл.149.ст.3. ЗЈН), без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2.овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуде, а након рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет 
најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка из 
члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки (чл.149.ст.6. ЗЈН). 

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 става 5 и 6 ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора 
или одлуку о обустави поступка нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о 
поднетом захтеву за заштиту права. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150.овог Закона. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту 
права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља 
даље активности у поступку јавне набавке. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 
права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. 
ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за 
заштиту права, осим ако су испуњени услови из члана 150. став 2. и 3. и ако Наручилац или Републичка 
комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број:840-
30678845-06 уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: 
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: 
Републичка административна такса - са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: БУЏЕТ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ). 



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку за набавку радова 
Хитне интервенције на објектима „ЈКП Градске пијаце“ Београд - ОП - 07/20  страна 37 од 95 

VIII ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ                     
ОБРАЗАЦ 1. 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 
број _________од _____________године 

 
Пословно име или скраћени 
назив из одговарајућег регистра  

 

Адреса седишта 
 

Овлашћено лице 
 

Лице за контакт 
 

Матични број 
 

ПИБ 
 

Телефон/телефакс 
 

Број рачуна 
 

 
На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну набавку радова – „Хитне 
интервенције на објектима „ЈКП Градске пијаце“ Београд“ ЈН бр. ОП - 07/20 , подносимо понуду као 
што следи: 
 
ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити): 
 
а) самостално 
б) као заједничку понуду (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача: пословно име или 
скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матипчни број, ПИБ, име особе за контакт): 
 

1. ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________, 

 
2. ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________, 
 

3. ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________, 

 
в) са подизвођачем (навести опште податке за се подизвођаче: пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт): 
 

1. ____________________________________________________________________________________
_______________________________ који ће извршити део предмета набавке 
___________________________, што чини _____% од укупне вредности набавке 

 
2. ____________________________________________________________________________________

_______________________________ који ће извршити део предмета набавке  
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ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ И ЦЕНА: 
 

Р.бр. Назив радова Укупан износ (дин) 

1. Укупан износ из обрасца структуре цена без обрачунатог ПДВ-а 
 

УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ: 

 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ: 
 

УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ СА ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ: 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
Укупанизнос понуде без ПДВ-а (словима): 

 

__________________________________________________________________________________ 
Износ ПДВ-а (словима): 

 

__________________________________________________________________________________ 
Укупан износ понуде са ПДВ-ом (словима): 

НАПОМЕНА:  
Радове на „Хитним интервенцијама на објектима ЈКП «Градске пијаце» Београд“ понудити у свему 
према „Техничким карактеристикама (спецификација), количина, опис радова и остали услови“.  
У техничкој спецификацији и обрасцу структуре цена су дате оквирне количине за израду понуде, 
док ће се стварне количине утврђивати на основу стварних потреба Наручиоца утврђеним 
грађевинским књигама, до максималне процењене вредности. 

- Поље Укупан износ у Обрасцу понуде мора бити са свим обрачунатим трошковима исказаним у 
Обрасцу структуре цена у пољу „Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а“. 

1. Место извођења радова: на објектима ЈКП „Градске пијаце“ Београд,  
2. Рок извођења радова: рок за одзив мора бити најкасније у року од 24 часа од тренутка 

достављања захтева од стране Наручиоца. Рок извршења по сваком појединачном захтеву ће 
бити дефинисан сваком испостављеном поруџбеницом у складу са врстом и обимом радова. 

3. Рок плаћања: одложено у року до 45 дана од дана испостављања сваког појединачне фактуре са 
приложеним листовима грађевинске књиге за извршене предметне радове. 

4. Рок за завршетак предметних радова: две године од дана закључења уговора  
5. Гарантни рок за изведене радове:_______месеци (минимално 12 месеца) од дана примопредаје 

радова. 
6. Опција понуде: _______ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана) 

 
Понуђач (односно понуђачи, уколико је понуда поднета од стране више учесника, тј. подизвођачи) гарантује/у 
поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, и гарантује/у регилисана права интелектуалне својине која би се могла тицати 
предметне набавке. 
У _______________________       Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године                 М.П.             __________________________ 
 
Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе који је носилац посла. Образац 
понуде потисује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, који је уписан у регисар АПР и оверава 
печатом 
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ОБРАЗАЦ 2. 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
 

МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ 
 

ОПШТИНА 
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

ТЕЛЕФОН 
 

ТЕЛЕФАКС 
 

Е-MAIL 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
 

ПИБ 
 

ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не) 
 

ТЕКУЋИ РАЧУН 
 

БАНКА 
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 

 
 
У _______________________           Овлашћено лице понуђача 
 
 
Дана______________године    М.П.      __________________________ 
 
Овај образац попуњавају понуђачи који подносе понуду самостално, као и понуђачи који подносе 
заједничку понуду. 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача која учествује у заједничкој понуди, овај образац је потребно копирати и 
попунити за сваког учесника у заједничкој понуди (као и за носиоца посла групе понуђача). Овај образац потписује и оверава 
печатом носилац посла групе понуђача 
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ОБРАЗАЦ 3. 
 
 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
 
 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да у понуди за јавну набавку радова 
Санацији, адаптацији и реконстукцији постојећих и постављању нових привремених монтажних 
објеката, бр. ОП - 07/20 у свему у складу са техничким карактеристикама (спецификацијом), количином, 
описом радова и осталим условима,  НЕ НАСТУПАМО са подизвођачем 

 
 
    
 

 
 

У _______________________             Овлашћено лице понуђача 
 
 
Дана______________године    М.П.         __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом. 
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ОБРАЗАЦ 4. 
 

 
ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ АНГАЖОВАО У ПОНУДИ) 
(члан 80. ЗЈН) 

 
 
За реализацију јавне набавке радова – Хитне интервенције на објектима „ЈКП Градске пијаце“ 
Београд, ЈН бр. ОП - 07/20,  у свему у складу са техничким карактеристикама (спецификацијом), 
количином, описом радова и осталим условима, ангажоваћемо следеће подизвођаче и наводимо њихово 
учешће у укупној вредности понуде: 
 

 

 
 

У _______________________             Овлашћено лице понуђача 
 
 
Дана______________године    М.П.         __________________________ 

 
Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом 
 
  

Изјава понуђача да наступа са подизвођачем 

Р.Б. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА   
И АДРЕСА СЕДИШТА 

ДЕО НАБАВКЕ У КОЈОЈ ЋЕ БИТИ 
АНГАЖОВАН ПОДИЗВОЂАЧ 

% УЧЕШЋА У ПОНУДИ 

1       

2       

3       

УКУПНО (максимално 50%)   
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ОБРАЗАЦ 5. 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА 
 

МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ 
 

ОПШТИНА 
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

ТЕЛЕФОН 
 

ТЕЛЕФАКС 
 

Е-MAIL 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
 

ПИБ 
 

ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не) 
 

ТЕКУЋИ РАЧУН 
 

БАНКА 
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 

 
 
У _______________________        Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године           М.П.    __________________________ 
 
У _______________________      Овлашћено лице подизвођача 
 
Дана______________године         М.П.     __________________________ 
 
 
Овај образац попуњава онај понуђач који понуду подноси са подизвођачем.  
 
Напомена: Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати и попунити за сваког 
подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ 6. 
 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ 
(члан 81. ЗЈН) 

 
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке радова – Хитне интервенције на 
објектима „ЈКП Градске пијаце“ Београд, ЈН бр. ОП - 07/20. 
 
Овлашћујемо члана групе ____________________________________________________________ као 
носиоца посла да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем. 

 

 
ПРИЛОГ: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем; 
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
- понуђачу који ће издати рачун; 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
 

У _______________________             Овлашћено лице понуђача 
 
 
Дана______________године    М.П.         __________________________ 

 
Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава печатом 
 
 

Наведени понуђач из групе понуђача ће предметну набавку извести на следећи начин: 

Р.Б. 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ПОЗИЦИЈЕ (ВРСТА) ИЗ 
ПОНУДЕ КОЈЕ ИЗВОДИ 

ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ 
(без ПДВ-а) 

% учешћа у понуди 
ОВЕРА 

1 

 Носилац посла: 
 

    

Датум:     ________________________    
          
 Потпис одговорног лица: 
___________________________________ 

 
м.п. 

2       

Датум:     ________________________    
          
 Потпис одговорног лица: 
___________________________________ 

 
м.п. 

3       

Датум:     ________________________    
          
 Потпис одговорног лица: 
___________________________________ 

 
м.п. 
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ОБРАЗАЦ 7. 
 

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА ПОНУЂАЧА  
СА УНЕТИМ ИЗНОСИМА И НАЗИВОМ НАРУЧИОЦА 

 

Р.бр. Предмет уговора  
Вредност извршених 

радова (*) 

Назив наручиоца 
(лице за контакт и 

бр. телефона 
Година  

 
 

    

     

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

(*) Као вредност извршених радова из спецификације, која је саставни део овог списка, признају се само вредности за извршене 
радове која су предмет јавне набавке. Понуђач је дужан да у копији спецификације сигниром, или на неки други начин, означи 
позиције које одговарају поменутим радовима. 
 
Додатни услов: да располаже неопходним пословним капацитетом, што подразумева да је успешно: 

- у последње две године до дана објаве Позива за подношење понуда извршио предметне радове у 
износу од најмање 40.000.000,00 динара; 

Доказ:  
Да располаже неопходним пословним капацитетом понуђач доказује доставом попуњеног, овереног и 
потписаног Обрасца 9. „Списак најважнијих извршених радова“ са унетим износима, датумима и називом 
наручиоца - попуњене, оверене и потписане, као и копије уговора са спецификацијама привремених или 
окончаних ситуација извршених радова овереним од стране наручиоца коме су извршени предметни 
радови (уместо оверених спецификација, Наручилац ће прихватити и копије прве и последње стране 
привремене и окончане ситуације као и стране којима се доказују услови да је понуђач извео предметне 
радове). Спецификација треба да садржи списак издатих привремених или окончаних ситуација 
наручиоцу, са описом, количинама и нето финансијским износом за извршене радове. 
 
Уколико понуда не садржи наведене доказе у виду потврда, уговора и спецификација наручиоца, 
сматраће се да има битне недостатке и одбиће се. 

 
Датум                                                                                   Потпис одговорног лица  

 
___________________                              М.П.                       ________________________________      
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ПОТВРДА НАРУЧИОЦА УЗ ОБРАЗАЦ 7. 

 
 

Наручилац _________________________________________________ из ____________________ , адреса 
_______________________________________, особа за контакт ______________________________, 
функција _______________________________, бр. телефона _____________ под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да је понуђач 
________________________________________________________________________________ из 
_____________________ успешно реализовао уговоре у оквиру којих је извршио радове које су предмет 
јавне набавке ОП-05/20, а који су окончани у последњих две године дана до дана објављивања Позива за 
подношење понуда и да је све обавезе везане за реализацију наведених уговора извршио у потпуности, 
квалитетно и у уговореном року и то: 
 

Р.бр. 
Дан закључења и број 
уговора код наручиоца 

Вредност извршених радова  Година  

 
 

   

    

    

    

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Потврда се издаје ради учешћа у горе наведеној јавној набавци и у друге сврхе се не може користити. 
 
Напомена: Уколико има више наручилаца од којих треба прибавити потврду, образац фотокопирати, али 
потврда мора имати оригиналан печат и потпис Наручиоца. 
 
 

 
 

Датум________________                                                                           Потпис одговорног лица 
        

   ___________________________ 
 

M.П. 
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ОБРАЗАЦ 8.1. 
 
  

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ ПИЈАЦА  
  
  
  
  

___________________________________________________________________________ 
Назив и адреса понуђача 

  
Место __________________________  
  
Датум __________________________  
  
  
  

ПОТВРДА 
  
  
Којом се потврђује да је понуђач ________________________________________________  обишао и 
извршио увид у предметне пијаце дефинисаним у делу III – Техничке карактеристике (спецификација), 
опис услуга, временски интервали, оквирне количине, препоручени број извршилаца и остали услови.  
  
  

Овлашћени представници Наручиоца: 
                      „Зелени венац“           „Скадарлија“ 

 
_____________      ______________ 

 
                         „Палилула“                  „Борча“ 

 
_____________      ______________ 

 
                        „ТЦ Крњача“                „Сењак“ 

 
_____________      ______________ 

 
„Карабурма“ 

 
_____________ 
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ОБРАЗАЦ 8.2.  
  
  

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ ПИЈАЦА  
  
  
  
  

___________________________________________________________________________ 
Назив и адреса понуђача 

  
Место __________________________  
  
Датум __________________________  
  
  
  

ПОТВРДА 
  
  
Којом се потврђује да је понуђач ________________________________________________  обишао и 
извршио увид у предметне пијаце дефинисаним у делу III – Техничке карактеристике (спецификација), 
опис услуга, временски интервали, оквирне количине, препоручени број извршилаца и остали услови.  
  
  
  

 Овлашћени представници Наручиоца: 
     „Видиковац“              „Беле воде“ 

 
_____________      ______________ 

 
    „Баново брдо“          „Миљаковац“ 

 
_____________      ______________ 

 
    „Ново Кијево“             „Кошутњак“ 

 
_____________      ______________ 

 
      „Железник“              „Вождовац“ 

 
_____________      ______________ 

 
„Душановац“ 

 
_____________ 
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ОБРАЗАЦ 8.3.  
  
  

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ ПИЈАЦА  
  
  
  
  

___________________________________________________________________________ 
Назив и адреса понуђача 

  
Место __________________________  
  
Датум __________________________  
  
  
  

ПОТВРДА 
  
  
Којом се потврђује да је понуђач ________________________________________________  обишао и 
извршио увид у предметне пијаце дефинисаним у делу III – Техничке карактеристике (спецификација), 
опис услуга, временски интервали, оквирне количине, препоручени број извршилаца и остали услови.  
  
  
  

   Овлашћени представници Наручиоца: 
      „Бањица“        „Смедеревски ђерам“ 

 
_____________      ______________ 

 
       „Миријево“               „Каленић“ 

 
_____________      ______________ 

 
„Звездара“          „Браће Јерковић“ 

 
_____________      ______________ 

 
„Коњарник“       „Мали Мокри Луг“ 

 
_____________      ______________ 
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ОБРАЗАЦ 8.4.  
  
  

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ ПИЈАЦА  
  
  
  
  

___________________________________________________________________________ 
Назив и адреса понуђача 

  
Место __________________________  
  
Датум __________________________  
  
  
  

ПОТВРДА 
  
  
Којом се потврђује да је понуђач ________________________________________________  обишао и 
извршио увид у предметне пијаце дефинисаним у делу III – Техничке карактеристике (спецификација), 
опис услуга, временски интервали, оквирне количине, препоручени број извршилаца и остали услови.  
  
  
  
  

             Овлашћени представници Наручиоца: 
         „Земун“              „Горња Варош“ 

 
_____________      ______________ 

 
„ТЦ Нови Београд“       „Отворени тржни центар“ 

 
_____________      ______________ 

 
         „Блок 44“                „Бежанија“ 

 
_____________      ______________ 
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ОБРАЗАЦ 9. 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Назив и адреса понуђача 

 
 

Место __________________________ 
 

Датум __________________________ 
 
 
 

ИЗЈАВА 
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦA КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ  

ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 

 
 
 
 
Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам додели уговор у поступку 
јавне набавке ЈН бр. ОП - 07/20 као најповољнијем понуђачу за испоруку комплетних радова „Хитне 
интервенције на објектима „ЈКП Градске пијаце“ Београд“, на дан обостраног потписивања уговора 
доставити одговарајући број бланко оверених и потписаних сопствених меница за сваку годину 
гаранције по једну, регистрованих код НБС, са клаузулама „клаузулама „безусловна“, „неопозива“, 
„без протеста“ и „на први позив наплатива“, са потписаним и овереним меничним овлашћењем да 
их Наручилац може попунити и наплатити до висине 10% вредности уговора без ПДВ-а на терет 
дужника, у складу са одредбама уговора. Важност меница ће бити 5 дана дужа од трајања гарантног 
рока. 
 
 
 

 
  ______________________________ 

                             Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

         М.П. 
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ОБРАЗАЦ 10. 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

за корисника бланко, сопствене менице 
 
Које издаје ДУЖНИК: 
Назив: _______________________:_____________________________________________________  
Седиште и адреса: __________________________________________________________________  
Матични број: _______________________________ ПИБ: __________________________________  
Дана: ____________________ у месту __________________________________________________  
Текући рачун број: __________________________________________________________________  
Код банке: _________________________________________________________________________  
 

Сагласно одредбама члана 47а. Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и 
„Сл. гласник РС“ бр.. 43/2004.), одредбама Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ бр. 56/2011) и давања понуде 
у поступку јавне набавке: ЈН бр. ОП - 07/20 – Хитне интервенције на објектима „ЈКП Градске пијаце“ 
Београд, од (датум) ___________ године у вредности од (бројем) 
__________________________________________ динара, (словима) 
_________________________________________________________________________.  
 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ 
 

ЈКП „Градске пијаце“ Београд, са седиштем у Београду, Живка Карабиберовића бр.3 да 
бланко потписанe и оверенe соло меницe број: _______________________________________________  
добијенe као гаранцијa за отклањање недостатака у гарантном року у поступку јавне набавке, ЈН бр. ОП-
07/20, може попунити са клаузулама „безусловно“ и „неопозиво“, „на први позив“, “без протеста“, са роком 
доспећа „по виђењу“,  без трошкова на износ од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. 
Наручилац ће износ наплатити уколико Испоручилац (Дужник) не изврши своје обавезе у року и на начин у 
складу са одредбама уговора, на терет дужника: 
____________________________________________________, са седиштем у _______________, ул. 
_______________________________ бр.______.  
 
Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за 
заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промена 
печата, сатусних промена код дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и других 
промена од значаја за правни промет.  
 

                 ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ  
 

М.П.                                _____________________________  
                                   Потпис овлашћеног лица 

 
 
Неопозиво потврђујемо да ћемо у случају да нам Наручилац додели уговор за јавну набавку ЈН бр. 
ОП-07/20 као најповољнијем понуђачу за испоруку радова „Хитне интервенције на објектима „ЈКП 
Градске пијаце“ Београд“, уз доставу одговарајућег броја меница отклањање недостатака у 
гарантном року (за сваку годину гаранције по једну), доставити и одговарајући број меничних 
овлашћења у складу са овим обрасцем, доказ о регистрацији менице и фотокопију картона 
депонованих потписа. 

 
Овлашћено лице понуђача 

 
_____________________________ 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ 11. 
 

КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА  
  

 
___________________________________________________________________________ 

Назив и адреса понуђача 

Место __________________________ 
 
Датум __________________________ 

 
Списак радно ангажованих извршилаца 

за обављање предметних радова  

Р.бр. 
Име и презиме радника који је предвиђен на 

извођењу предметних радова 
Копија одговарајућег М обрасца и други захтевани докази 

(да/не) 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
Додатни услов: Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом подразумева да понуђач 
располаже са: 

- минимум 2 бравара  
- минимум 1 стаклорезац 
- минимум 1 извршилаца на пословима метало-молеро фарбара 
- минимум 2 извршилаца на пословима водоинсталатера 
- минимум 1 извршилаца на пословима керамичара 
- минимум 1 извршилаца на пословима изолатера 
- минимум 1 извршиоца на пословима електромонтера 
- минимум 1 извршиоца на пословима зидара 
- минимум 2 возача са „Ц“ категоријом 
- минимум 4 извршиоца НКВ струке 
- минимум 1 извршиоца на пословима бетонирца 
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- минимум 1 одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских 
радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње са лиценцом 410  

- минимум 1 одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона 
са лиценцом 450 

Да располаже неопходним кадровским капацитетом понуђач доказује доставом попуњеног, овереног и 
потписаног Обрасца 11 – Кадровска оспособљеност са приложеним доказима: 

- копијама одговарајућег М обрасца за свако наведено радно ангажовано лице са списка које ће бити 
ангажовано на предметној јавној набавци или други одговарајући образац који пружа доказ о 
пријави/одјави на обавезно социјално осигурање 

- копију Обрасца VI – Образац евиденције о ангажованим извршиоцима оспособљеним за безбедан и 
здрав рад за свако наведено ангажовано лице 

- копија важеће возачке дозволе за возача (возачка категорија „Ц“), 
- лиценце број 410 за одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских 

радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње (1 одговорни извођач радова) 
- лиценце број 450 за одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег 

напона (1 одговорни извођач радова) 
копије потврде ИКС-а за одговорне пројектанте и извођаче радова, не старије од 12 месеци од дана 
објављивања јавног позива (да су одговорни пројектанти и извођачи радова чланови ИКС-а и да им 
одлуком Суда части издата лиценца није одузета). 
 
Понуђач/члан групе понуђача, доставља доказе о испуњењу кадровског капацитета.  

 
Прву страну обрасца копирати у потребном броју примерака. 

 
Датум________________                                                            Овлашћено лице понуђача 
 

___________________________ 
 
 

M.П. 
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ОБРАЗАЦ 12. 
ТЕХНИЧКА ОСПОСОБЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА  

 
Р.бр. Врста техничког услова ДА/НЕ 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом што подразумева да: 
- Компресор дизел         ком 1 
- Дизалица за вертикални транспорт       ком 1 
- Теретно возило са хидрауличном телескопском дизалицом до 9м минималне  

носивости 5т         ком 1 
- Теретно возило минималне носивости до 10т     ком 1 
- Теретно возило минималне носивости до 15т     ком 1 
- Ауто дизалица за вертикални транспорт минималне носивости 40т  ком 1 
- Комбинована машина - ровокопач      ком 1 
- Вибро плоча         ком 1 
- Телескопски виљушкар минималне носивости 3,5т минимални дохват стреле 10м 

(Телехендер)         ком 1 
- Хидраулична маказаста платформа      ком 1 
- Ограђени простор са отвореним и затвореним халама за чување пијачне опреме минималне 

површине 20ари са видео надзором минималне удаљености од центра Београда 15км 
- Општу полису осигурања од одговорности без учешћа у штети, вредности од 20.000,00€, за 

проузроковану штету трећим лицима настала током обављања предметних услуга од стране 
Извршиоца, са лимитом полисе по штетном догађају најмање 5.000,00€ у динарској противвредности 
по средњем курсу НБС, важећа током трајања уговора. 
 

Неопходним технички капацитет, понуђач доказује доставом попуњеног, овереног и потписаног Обрасца 
12. са приложеним доказима: 

За возила: 
- понуђач доставља очитане податке са чипа – читача важеће саобраћајне дозволе за свако возило 

појединачно и одштампане слике регистрационе налепнице возила из које се види регистарски број 
возила и датум истека важења регистрације односно ако саобраћајна дозвола није издата на име 
понуђача као власника возила поред наведеног доставити и доказ о правном основу коришћења 
возила (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о коришћењу возила 
и сл. у форми копије). 
За машине и видео надзор: 

- Доказ о поседовању (у власништву – купопродајни уговор, копија пописне листе оверена од понуђача, 
лизинг или закуп или Уговор о пословној сарадњи или други релевантан доказ) 
За ограђени простор: 
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- Доказ о поседовању (у власништву – власнички лист или купопродајни уговор, копија пописне листе 
оверена од понуђача, закуп или Уговор о пословној сарадњи или други релевантан доказ)  

  За полису осигурања: 
- копију полисе осигурања са датумом истека 30 дана дужим од датума истека уговора. 

 
Датум________________                                                              Овлашћено лице понуђача 

 
M.П.    ___________________________ 

 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју  
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ОБРАЗАЦ 13 
 

 

 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА И ОСТАЛИ УСЛОВИ 

 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Назив и адреса понуђача 

 

Место __________________________ 
 
Датум __________________________ 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 
Изјављујемо да ће, уколико нам Наручилац додели уговор у јавној набавци ЈН бр. ОП - 07/20, као 
најповољнијем понуђачу за испоруку предметних радова, извршени радови у свему одговарати 
техничким карактеристикама (спецификацији), количини, опису радова и осталим условима из 
конкурсне документације, да ће у потпуности бити усаглашена са захтеваном документацијом коју 
прилажемо уз достављену понуду по овој јавној набавци. Сагласни смо да наведене техничке 
карактеристике (спецификација), количина, опис радова и остали услови и приложена захтевана 
документација представљају саставни део уговора. 
 
 
 
 

     ______________________________ 
                           Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 
М.П. 

 
 



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку за набавку радова 
Хитне интервенције на објектима „ЈКП Градске пијаце“ Београд - ОП - 07/20  страна 57 од 95 

ОБРАЗАЦ 14. 
 

 

 

 
ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Назив и адреса понуђача 
 
 
Место __________________________ 
 
Датум __________________________ 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 
 
 
Изјављујемо да прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације 
ЈН бр. ОП - 07/20, за избор најповољнијег понуђача за набавку радова „Хитне интервенције на 
објектима „ЈКП Градске пијаце“ Београд“. Сагласни смо да ти услови представљају саставни део 
уговора. 
 
 
 
 

       ______________________________ 
                    Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 
     М.П. 
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УПУТСТВО  
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  

 
 
 
 
 

 Образац структуре цена мора бити читко откуцан или исписан штампаним словима и 
бројевима. 

 
 Образац структуре цена понуде мора потписати одговорно лице понуђача. 

 
 Образац структуре цена понуде оверити печатом. 

 
 У Обрасцу структуре цена понуде морају бити исказани основни елементи структуре цене. 

 
 Рубрика Укупан износ се попуњава тако што се исказује јединична цена х количина 

 
 Рубрика Укупно без пореза на додату вредност се попуњава тако што се саберу 

вредности уписане у рубрици Укупан износ. 
 

 Порез на додату вредност се обрачунава по општој стопи од 20%. 
 

 Рубрика Укупно са порезом на додату вредност се попуњава тако што се саберу 
вредности уписане у рубрици Укупно без пореза на додату вредност и Порез на додату 
вредност. 
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ПОНУЂАЧ 
Назив предузећа _____________________ 

Адреса  _____________________________ 

Тел./факс ___________________________ 

Текући рачун бр. ______________________ 

Матични број  ________________________ 

Шифра делатности ____________________ 

ПИБ ________________________________ 

 
ОБРАЗАЦ 15. 

 
 

  
    
  

 
 

 

 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА број ____________ 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 
 

  Опис Јединица 
мере 

Оквирна 
количина 

Јединична 
цена 

Укупан 
износ 

I 
ВЕНТИЛИ И ПРИБОР ЗА 
РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ  

  

  

1 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог- радијаторског вентила - 
угаоног од 1/2" 

ком 10 
  

2 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог  - радијаторског навијка - 
угаоног од 1/2" 

ком 10 
  

3 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог - радијаторскиог вентила 
- правог од 1/2" 

ком 10 
  

4 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог- радијаторски навијка - 
правог од 1/2" 

ком 10 
  

5 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог- радијаторског вентила - 
угаоног од3/8" 

ком 10 
  

6 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог- радијаторскиог вентила - 
правог од 3/8" 

ком 
10   

7 
Демонтажа постојеће, набавка и 
уградња нове - термостатске главе ТГ 

ком 
10   

8 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог  - радијаторског навијка – 
обичног – угаоног од 3/8" 

ком 
10   

9 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог - радијаторског навијка – 
обичног – правог од 3/8" 

ком 
10   

10 
Демонтажа постојеће, набавка и 
уградња нове 

ком 
10   

  - спојнице (муштикле) од 3/8"     

11 
Демонтажа постојеће, набавка и 
уградња нове - спојнице (муштикле) од 
1/2" ТГ 

ком 
10   

12 
Демонтажа постојеће, набавка и 
уградња нове - навртке спојнице за 
алуминијум  16х2 mm 

ком 
10   

НАРУЧИЛАЦ 
 
ЈКП „Градске пијаце“ Београд 
 
Живка Карабиберовића 3 
 
11000 Београд 
 
ПИБ:  101721046 
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13 
Демонтажа постојеће, набавка и 
уградња нове - навртке спојнице за 
алуминијум  18х2 mm 

ком 
10   

14 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог - кружног гуменог 
дихтунга – ОРИНГ М 12 х 1 mm 

ком 
10   

15 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог - рукохвата за 
радијаторске вентиле 

ком 
10   

16 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог  - радијатирског 
термостатског вентила – угаоног од 1/2" 

ком 
10   

17 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог - радијаторског 
термостатског вентила – правог од 1/2" 

ком 
10   

18 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог - радијаторског 
термостатског вентила – правог од 3/8" 

ком 
10   

19 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог   - радијаторског 
термостатског вентила – угаоног од 3/8" 

ком 
10   

Укупан износ за I групу:   10

II ОДЗРАЧНИ ВЕНТИЛИ, ВЕНТИЛИ 
СИГУРНОСТИ   

   

1 
Демонтажа постојећег,набавка и 
уградња новог    - одзрачног вентила од 
1/4" (одзрачна славиница)                      

ком 
10   

2 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог  - одзрачног вентила од 
3/8" (одзрачна славиница)                       

ком 
10   

3 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог - аутоматског одзрачног 
вентила од 1/2" (лонче)                     

ком 
10   

4 
Демотажа постојећег, набавка и уградња 
новог - аутоматског одзрачног вентила 
од 3/8" (лонче)                          

ком 
10   

5 
Демотажа постојећег, набавка и уградња 
новог - додатка за аутоматски одзрачни 
вентил 1/2" - 3/8"                       

ком 
10   

6 
Демотажа постојећег, набавка и уградња 
новог - додатка за аутоматски одзрачни 
вентил 3/8" - 3/8"                        

ком 
10   

7 
Демотажа постојећег, набавка и уградња 
новог - вентил сигурности 1/2"  Ф - Ф  3 
бара                         

ком 
10   

8 
Демотажа постојећег, набавка и уградња 
новог - вентила сигурности од 1/2"  М - Ф  
3 бар                        

ком 
10   

9 
Демотажа постојећег, набавка и уградња 
новог  - вентила сигурности од 1/2"  М - 
Ф  6 бара                        

ком 
10   

10 
Демотажа постојећег, набавка и уградња 
новог - вентил сигурности од 1/2"  Ф - Ф  
6 бара                        

ком 
10   

11 
Демотажа постојећег, набавка и уградња 
новог - вентила сигурности од 3/4"  Ф - Ф  
3 бара                         

ком 
10   
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12 
Демотажа постојећег, набавка и уградња 
новог - вентила сигурности од 3/4"  Ф - Ф  
6 бара                         

ком 
10   

13 
Демотажа постојећег, набавка и уградња 
новог - вентила сигурности за бојлер од 
1/2"                        

ком 
10   

14 
Демотажа постојећег, набавка и уградња 
новог - редуцира притиска  од 1/2"                        

ком 
10   

15 
Демотажа постојећег, набавка и уградња 
новог - редуцира притиска од 3/4"                       

ком 
10   

16 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог - редуцира притиска од  
1"                         

ком 
10   

17 
Баждарење вентила сигурности на 3 
бара 

ком 
10   

Укупан износ за II групу: 
   

III КУГЛАСТЕ СЛАВИНЕ, КАПА ВЕНТИЛИ   
   

1 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - кугласте славина женско - женски 
од 3/8" никловане                        

ком 
10   

2 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - кугласте славина женско - женске 
од 1/2" никловане                         

ком 
10   

3 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - кугласте славине женско – женске 
од 3/4" никловане                         

ком 
10   

4 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - кугласте славине женско – мушке 
од1/2" никловане                         

ком 
10   

5 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - кугласте славине мушко – женске 
од  3/4" никловане                         

ком 
10   

6 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - кугласте славине са холендером  
3/8" - за прикључак црева                         

ком 
10   

7 
 Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - кугласте славине са холендером  
1/2" - за прикључак црева                         

ком 
10   

8 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - кугласте славине са холендером 
3/4" – за прикључак црева                        

ком 
10   

9 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - кугласте славине са холендером  
1" - за прикључак црева                         

ком 
10   

10 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - вентила са никлованом капом 
1/2"                        

ком 
10   

11 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - вентила са никлованом капом 
3/4"                          

ком 
10   

12 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - вентила са никлованом ручком 
1/2"                         

ком 
10   

13 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - вентила са никлованом ручком 
3/4"                         

ком 
10   
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14 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - славине  ПИП 1/2"                        

ком 
10   

15 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - розетне 1/2"                         

ком 
10   

16 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентил са лептиром 
1/2"                          

ком 
10   

17 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са лептиром 
3/4" - (пун проток)                         

ком 
10   

18 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са лептиром 1" 
-  (пун проток)                         

ком 
10   

19 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са лептиром 
5/4" -  (пун проток)                         

ком 
10   

20 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентил са холендером 
1/2" - са ручком                         

ком 
10   

21 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугласти вентил са холендером 
3/4" - са ручком                         

ком 
10   

22 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугласти вентил са холендером 
1" - са ручком                         

ком 
10   

23 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са холендером 
5/4" - са ручком                         

ком 
10   

24 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентил са холендером 
1/2" - са лептиром                        

ком 
10   

25 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са холендером 
3/4" - са лептиром                        

ком 
10   

26 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са холендером 
1" - са лептиром                        

ком 
10   

27 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са холендером 
5/4" - са лептиром                         

ком 
10   

28 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугласти вентил са ручком 3/8" - 
пун проток                         

ком 
10   

29 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугласти вентил са лептиром 3/8"  
- пун проток                         

ком 
10   

30 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са ручком 1/2"  
- пун проток                         

ком 
10   

31 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугласти вентил са ручком 3/4"  - 
пун проток                         

ком 
10   

32 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентил са ручком 1"  - 
пун проток                         

ком 
10   

33 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугласти вентила са ручком 5/4"  - 
пун проток                         

ком 
10   
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34 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са ручком 6/4"  
- пун проток                         

ком 
10   

35 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са ручком 2"  - 
пун проток                         

ком 
10   

36 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са 
прирубницом DN 150 NP16                         

ком 
10   

37 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са 
прирубницом DN 125  NP16                         

ком 
10   

38 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са 
прирубницом DN 100  NP16                         

ком 
10   

39 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са 
прирубницом DN 80  NP16                         

ком 
10   

40 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугласти вентил са прирубницом 
DN 65 ; NP16                         

ком 
10   

41 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са 
прирубницом DN 50  NP16                         

ком 
10   

42 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентил са прирубницом 
DN 40  NP16                        

ком 
10   

43 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са испустом  
1/2"                         

ком 
10   

44 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са испустом  
3/4"                         

ком 
10   

45 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са испустом  1"                        

ком 
10   

46 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентил са испустом  
5/4"                         

ком 
10   

47 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - кугластог вентила са испустом  
6/4"                        

ком 
10   

48 
Демонажа постојеће, набавкаг и уградња 
новог - кугластог вентила са испустом  2"                        

ком 
10   

49 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - равног вентила за рад са топлом 
водом DN 20 NP 16                         

ком 
10   

50 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - равног вентила за рад са топлом 
водом DN 25 NP 16                         

ком 
10   

51 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - равног вентила за рад са топлом 
водом DN 40 NP 16                         

ком 
10   

52 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - равног вентила за рад са топлом 
водом DN 50 NP 16                         

ком 
10   

53 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - равног вентила за рад са топлом 
водом DN 80 NP 16                        

ком 
10   
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54 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - равног вентила за рад са топлом 
водом DN 100 NP 16                        

ком 
10   

Укупан износ за III групу:   10

IV МАНОМЕТРИ   
   

1 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - манометра  3/8" - 80 mm - 6 bаra                       

ком 
10   

2 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - манометра  3/8" - 80 mm - 10 bаra                        

ком 
10   

3 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - манометра  3/8" - 80 mm - 16 bаra                       

ком 
10   

4 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - манометра  3/8" - 80 mm - 25 bаra                        

ком 
10   

5 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - манометра  1/4" - 63 mm - 6 bаra                        

ком 
10   

6 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - манометра  1/4" - 63 mm - 16 
bарa                        

ком 
10   

7 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - манометра fi100 од 0 до 6 bаrа 

ком 
10   

8 

Демонтажа, одношење на баждарење, 
баждарење на 4 bаrа и монтажа 
сигурносног вентила са тегом NO 65 
NP16 са пуштањем у рад 

ком 

10   

Укупан износ за IV групу:   10

V ТЕРМОМЕТРИ  
 

   

1 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - термометра - манометара - 
задња конекција 0 -1200С 0 - 4 bара 

ком 
10   

2 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - термометра  0 -1200 С                        

ком 
10   

Укупан износ за V групу:   10

VI ТЕРМОСТАТИ  
 

   

1 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - термостата са програмским 
сатом                         

ком 
10   

2 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - собног термостата 5 -300С са три 
контакта                         

ком 
10   

3 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - цевног термостата 30 -900С                        

ком 
10   

4 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - цевног термостата - двојни 
(регулациони + сигурносни)                         

ком 
10   

5 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - контактног термостата 30 -900С                       

ком 
10   

6 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - термостата са капиларом  30 -
900С                        

ком 
10   

7 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - сигурносног термостата са 
капиларом  980С                         

ком 
10   

8 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог -термостата ЕК од 0 - 120º С                        

ком 
10   
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Укупан износ за VI групу:   10

VII ЕКСПАНЗИОНЕ ПОСУДЕ – ФЛЕКСОНИ   
   

1 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - експанзионог суда - 8 лит                         

ком 
10   

2 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - експанзионог суда - 12 лит                        

ком 
10   

3 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - експанзионог суда - 18 лит                       

ком 
10   

4 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - експанзионog судa - 24 лит                       

ком 
10   

Укупан износ за VII групу:   10

VIII РАДИЈАТОРИ И ПРИБОР   
   

1 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - Al радијаторa / чланак М 300 мм                        

ком 
10   

2 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - Al радијатор / чланак М 500 мм                        

ком 
10   

3 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - Al радијаторa / чланак М 600 мм                        

ком 
10   

4 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - Al радијаторa / чланак М 800 мм                        

ком 
10   

5 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - алуминијумскког чепа од 1"  леви                        

ком 
10   

6 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - алуминијумског чепа од 1"  десни                       

ком 
10   

7 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - алуминијумске редукције  1" - 1/2"  
лева                         

ком 
10   

8 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - алуминијумске редукције  1" - 1/2"  
десна                         

ком 
10   

9 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - алуминијумске редукције  1" - 3/8"  
лева                        

ком 
10   

10 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - алуминијумске редукције  1" - 3/8"  
десна                         

ком 
10   

11 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - радијаторског нипла  1" 

ком 
10   

13 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - конзоле - универзалног носачс за 
Аl радијаторе - сет                         

ком 
10   

14 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - радијаторског одстојника                        

ком 
10   

15 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - једноделна шелна 15 - бела, ПВЦ                       ком 

10   

16 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - једноделне шелне 16 - бела, ПВЦ                        

ком 
10   

17 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - једноделне шелне 18 - 3/8" - бела, 
ПВЦ                         

ком 
10   

18 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - једноделне шелне 22 - 1/2" - бела, 
ПВЦ                         

ком 
10   

19 
Демонажа постојеће, набавка и уградња 
нове - једноделне шелна 28 - 3/4" - бела, 
ПВЦ                        

ком 
10   
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20 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - радијатора ливени ТИП 600/110  
- чланак                         

ком 
10   

21 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - радијатор ливени ТИП 600/160  - 
чланак                         

ком 
10   

22 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - радијатора ливени ТИП 800/110  
- чланак                        

ком 
10   

23 
Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог - радијатора ливени ТИП 800/160  
- чланак                        

ком 
10   

Укупан износ за VIII групу:    
IX ПАНЕЛНИ РАДИЈАТOРИ   

   

1 Демонажа постојећег, набавка и уградња 
новог                          

ком  
10 

  

  - ПАНЕЛНОГ радијатора 405 – 600 mm     

2 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                         

ком 
 

10 
  

   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 405 – 800 mm     

3 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                         

ком 
 

10 
  

   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 405 – 1000 mm     

4 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                         

ком 
 

10 
  

   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 400 mm     

5 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                         

ком 
 

10 
  

   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 600 mm     

6 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                          

ком  
10 

  

  - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 800 mm      

7 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                         

ком  
10 

  

   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 1000 mm      

8 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                          

ком 
 

10 
  

  - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 1200 mm     

9 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                         

ком 
 

10 
  

   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 1400 mm     

10 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                         

ком 
 

10 
  

   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 1600 mm     

11 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                         

ком 
 

10 
  

   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 1800 mm     

12 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                         

ком 
 

10 
  

   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 2000 mm     

13 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                          

ком 
 

10 
  

  - ПАНЕЛНОГ радијатпра 605 – 2200 mm     

14 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                         

ком 
 

10 
  

   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 805 – 600 mm     

15 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                         

ком 
 

10 
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   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 805 – 800 mm     

16 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                         

ком 
 

10 
  

   - ПАНЕЛНОГ радијатпра 805 – 1000 mm     

17 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                          

ком 
 

10 
  

  - чепа 1/2"     

18 
Демонтажа постојеће, набавка и 
уградња нове                         

ком 
10   

   - одзрачне славине 1/2"     

19 
Демонтажа постојећег, набавка и 
уградња новог                          

ком 
10   

  - кључа за одзрачне вентиле - ПВЦ     

20 
Демонтажа постојеће, набавка и 
уградња нове                          

ком 
10   

  - конзоле  за 605 – 805 mm     

21 
Демонтажа постојеће, набавка и 
уградња нове                        

ком 
10   

   - конзоле  РОГЛ за 405 mm     

Укупан износ за IX групу:   2 

X ПУМПЕ ЦИРКУЛАЦИОНЕ   
   

1 
Демонтажа постојеће, набавка и 
уградња новe                          

ком 
2   

   - RS  25/2   1" - са холендером      

2 
Демонтажа постојеће, набавка и 
уградња новe                         

ком 
2   

   - RS  25/4   1" - са холендером      

3 
Демонтажа постојеће, набавка и 
уградња новe                         

ком  
2 

  

   - RS  25/6   1" - са холендером      

4 Демонтажа постојеће, набавка и 
уградња новe                          

ком  

2 

  

  - RS  30/2   5/4" - са холендером      

5 
Демонтажа постојеће, набавка и 
уградња новe                          

ком  

2 

  

  - RS  30/4   5/4" - са холендером      

6 
Демонтажа постојеће, набавка и 
уградња новe                           

ком  

2 

  

  - RS  30/6   5/4" - са холендером      

Укупан износ за X групу:   2 

XI ПУМПЕ  
 

   

1 

 Демонтажа постојеће,  ремонтовање 
постојеће пумпе за грејање "СЕВЕР" тип  
CS 40 - 160  0,75/4 (0,75 кW/1400 о/мин) 
и монтажа са пуштањем у рад - ремонт 
пумпе и викловање мотора 

ком 

2   

2 

Демонтажа постојеће, набавка и 
монтажа новe уместо постојеће пумпе за 
грејање "СЕВЕР" тип  CS 40 - 160  0,75/4 
(0,75 кW/1400 о/мин) са еквивалентном 
пумпом одговарајућих карактеристика и 
квалитета са пуштањем у рад 

ком 

2   
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3 

Демонтажа постојеће, набавка и 
монтажа новe уместо постојеће пумпе за 
грејање "СЕВЕР" тип RS 30/60 P 180 са 
еквивалентном пумпом одговарајућих 
карактеристика и квалитета са 
пуштањем у рад 

ком 

2   

4 

Демонтажа постојеће,  ремонтовање 
постојеће пумпе за грејање "СЕВЕР" тип 
RS 30/60 P 180 и монтажа са пуштањем 
у рад - ремонт пумпе и викловање 
мотора 

ком 

2   

5 

Демонтажа постојеће,  ремонтовање 
постојеће пумпе за грејање "СЕВЕР" тип 
RS 25-5/60 P и монтажа са пуштањем у 
рад - ремонт пумпе и викловање мотора 

ком 

2   

6 

Демонтажа постојеће, набавка и 
монтажа новe уместо постојеће пумпе за 
грејање "СЕВЕР" тип RS - 40Т са 
еквивалентном пумпом одговарајућих 
карактеристика и квалитета са 
пуштањем у рад 

ком 

2   

7 

Демонтажа постојеће,  ремонтовање 
постојеће пумпе за грејање "СЕВЕР" тип 
RS - 40Т и монтажа са пуштањем у рад - 
ремонт пумпе и викловање мотора 

ком 

2   

8 

Демонтажа постојеће, набавка и 
монтажа новe уместо постојеће пумпе за 
грејање "СЕВЕР" тип CL 50/180  са 
еквивалентном пумпом одговарајућих 
карактеристика и квалитета са 
пуштањем у рад 

ком 

2   

9 

Демонтажа постојеће,  ремонтовање 
постојеће пумпе за грејање "СЕВЕР" тип 
CL 50/180 и монтажа са пуштањем у рад 
- ремонт пумпе и викловање мотора     

ком 

2   

10 

Демонтажа постојеће, набавка и 
монтажа новe уместо постојеће пумпе за 
грејање "СЕВЕР" тип CL - 60  са 
еквивалентном пумпом одговарајућих 
карактеристика и квалитета са 
пуштањем у рад 

ком 

2   

11 

Демонтажа постојеће,  ремонтовање 
постојеће пумпе за грејање "СЕВЕР" тип 
CL - 60 и монтажа са пуштањем у рад - 
ремонт пумпе и викловање мотора     

ком 

2   

12 

Демонтажа постојеће, набавка и 
монтажа новe уместо постојеће пумпе за 
грејање "СЕВЕР" тип CS 65-180/1-4 са 
еквивалентном пумпом одговарајућих 
карактеристика и квалитета са 
пуштањем у рад 

ком 

2   

13 

Демонтажа постојеће,  ремонтовање 
постојеће пумпе за грејање "СЕВЕР" тип 
CS 65-180/1-4 и монтажа са пуштањем у 
рад - ремонт пумпе и викловање мотора 

ком 

2   

14 

Демонтажа постојеће, набавка и 
монтажа новe уместо постојеће пумпе за 
грејање "СЕВЕР" тип CL – 80/200 (ЗК 90 
L 4 380 V) са еквивалентном пумпом 

ком 

2   
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одговарајућих карактеристика и 
квалитета са пуштањем у рад 

15 

Демонтажа постојеће,  ремонтовање 
постојеће пумпе за грејање "СЕВЕР" тип 
CL – 80/200 (ЗК 90 L 4 380 V)  и монтажа 
са пуштањем у рад - ремонт пумпе и 
викловање мотора 

ком 2 

  

16 

Демонтажа постојећег, набавка и 
монтажа новог уместо постојећег 
електро магнетног регулационог вентила 
DN40 SL 25 NP 6 са еквивалентним 
одговарајућих карактеристика и 
квалитета са пуштањем у рад 

ком 

2   

17 

Демонтажа постојећег,  ремонтовање 
постојећег електро магнетног 
регулационог вентила DN40 SL 25 NP 6 
и монтажа са пуштањем у рад -  ремонт 
испред и иза вентила 

ком 

2   

18 

Постојеће: експанзиона посуда тип 
INFLEX запремине 0,3 радног притиска 4 
бара - набавка и Демонтажа новом 
одговарајућих карактеристика и 
квалитета                                                                  

ком 

2   

19 
Демонтажа радијатора, преправка 
радијаторских цевних веза, монтажа 
радијатора са пратећом арматуром 

ком 
2   

20 

Постојеће: супротно струјни изнењивач 
INFLEX карактеристика   (П1 25/37/5 Т1 
150/75 - примар,  П2 6/9 Т2 70/90 - 
секундар) - капацитет изнењивача 
Q=350 КW - набавка и Демонтажа новим 
одговарајућих карактеристика и 
квалитета 

кпл 

2   

21 

Демонтажа постојеће, набавка и 
монтажа новe уместо постојеће пумпе за 
грејање "СЕВЕР" тип  РС 30/70 са 
еквивалентном пумпом одговарајућих 
карактеристика и квалитета са 
пуштањем у рад                                                                

ком 

2   

22 

Демонтажа постојеће,  ремонтовање 
постојеће пумпе за грејање "СЕВЕР" тип  
РС 30/70 и монтажа са пуштањем у рад - 
ремонт пумпе и викловање мотора 

ком 

2   

23 

Демонтажа постојеће, набавка и 
монтажа новe уместо постојеће пумпе за 
грејање "СЕВЕР" тип  РС - 50Т са 
еквивалентном пумпом одговарајућих 
карактеристика и квалитета са 
пуштањем у рад 

ком 2 

  

24 

Демонтажа постојеће,  ремонтовање 
постојеће пумпе за грејање "СЕВЕР" тип  
РС - 50Т и монтажа са пуштањем у рад - 
ремонт пумпе и викловање мотора 

ком 2 

  

25 

Демонтажа постојеће, набавка и 
монтажа новe уместо постојеће пумпе за 
грејање "СЕВЕР" тип ИМР 50/100 са 
еквивалентном пумпом одговарајућих 
карактеристика и квалитета са 
пуштањем у рад 

ком 2 
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26 

Демонтажа постојеће,  ремонтовање 
постојеће пумпе за грејање "СЕВЕР" тип 
ИМР 50/100 и монтажа са пуштањем у 
рад - ремонт пумпе и викловање мотора 

ком 

2   

27 

Демонтажа poстојеће,  ремонтовање 
постојеће пумпе за грејање "СЕВЕР" тип 
РС - 25/60 и монтажа са пуштањем у рад 
- ремонт пумпе и викловање мотора 

ком 

2   

28 

Демонтажа постојећег, набавка и 
монтажа новог уместо постојећег 
електро магнетног регулационог вентила 
SL 25 (32) са еквивалентним 
одговарајућих карактеристика и 
квалитета са пуштањем у рад 

ком 

2   

29 

Демонтажа постојећег,  ремонтовање 
постојећег електро магнетног 
регулационог вентила SL 25 (32) и 
монтажа са пуштањем у рад -  ремонт 
испред и иза вентила 

ком 

2   

30 

Демонтажа постојећег, набавка и 
монтажа новог измењивача топлоте  
"ТRАКО" тип LS – 1 капацитета 300 kW 
са еквивалентним измењивачем 
одговарајућих карактеристика и 
квалитета са пуштањем у рад 

ком 

2   

31 

Демонтажа постојеће, набавка и 
монтажа нове експанзионе посуде "ELBI" 
запремине 300 лит, радног притиска 4 
бара, са еквивалентном експанзионом 
посудом одговарајућих карактеристика и 
квалитета са пуштањем у рад 

ком 

2   

32 
Демонтажа постојеће, набавка и 
монтажа нове електричне склопке CNM 
12  380 V са пуштањем у рад 

ком 
2   

  
Демонтажа постојећег, набавка и 
монтажа новог заштитног биметала 380 
V 0,90 - 1,24 A 

ком 2 
  

Укупан износ за XI групу:   10
XII ПОДСТАНИЦЕ    

  

1 

Пражњење инсталације грејања 
подстанице и свих грејних објеката, са 
предходним одзрачивањем цевне мреже 
и грејних тела 

кпл 5 

  

2 

Пуњење водом инсталације подстанице 
и свих осталих грејних објеката пијаце, 
са одзрачивањем и допуњавањем 
инсталације 

кпл 5 

  

3 

Пуштање у рад на топло подстанице и 
циркуларних пумпи и свих грејних 
објеката пијаце са урегулисавањем 
инсталације грејања 

кпл 5 

  

4 

Контролни преглед подстанице - 
електроинсталације и инсталације 
грејања, по потреби допуна и 
одзрачивање инсталације 

кпл 5 

  

Укупан износ за XII групу:   10
XIII ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА   

  

1 Демонтажа,  сервисирање и довођење у 
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исправно стање са монтажом и 
пуштањем у рад постојећег равног 
пролазног вентила за рад са топлом 
водом 
     - DN20 PN25 ком 10   
     - DN15 PN6 ком 10   
     - DN25 PN6 ком 10   
     - DN32 PN6 ком 10   
     - DN40 PN6 ком 10   
     - DN50 PN6 ком 10   
     - DN65 PN6 ком    
     - DN80 PN6 ком 10   
     - DN100 PN6 ком 10   
     - DN150 PN6 ком 10   

2 

Демонтажа,  сервисирање и довођење у 
исправно стање са монтажом и 
пуштањем у рад постојећег равног 
пролазног вентила са испуштањем, за 
рад са топлом водом 

  

  

     - DN40 PN6 ком 10   
     - DN50 PN6 ком 10   
     - DN65 PN6 ком 10   
     - DN80 PN6 ком 10   
     - DN100 PN6 ком 

 
  

     - DN150 PN6 ком 10   

3 

Демонтажа,  сервисирање и довођење у 
исправно стање са монтажом и 
пуштањем у рад постојећег косог 
регулационог вентила са показивачем и 
прикључцима за диференцијални 
манометар 

  

  

     - DN25 PN6 ком 10   
     - DN32 PN6 ком 10   
     - DN40 PN6 ком 10   
     - DN50 PN6 ком 10   
     - DN65 PN6 ком 10   
     - DN80 PN6 ком 

 
  

     - DN100 PN6 ком 10   
     - DN150 PN6 ком 10   

4 
 

Демонтажа,  сервисирање и довођење у 
исправно стање са монтажом и 
пуштањем у рад постојећeг хватача  
нечистоћa за рад са топлом водом 

 
10 

  

     - DN25 PN6 ком 10   
     - DN32 PN6 ком 10   
     - DN40 PN6 ком 10   
     - DN50 PN6 ком 10   
     - DN65 PN6 ком 10   
     - DN80 PN6 ком 10   
     - DN100 PN6 ком 10   

5 
 

Демонтажа,  сервисирање и довођење у 
исправно стање са монтажом и 
пуштањем у рад постојеће неповратне 
клапне за рад са топлом водом 

  

  

     - DN25 PN6 ком 10   
     - DN32 PN6 ком 10   
     - DN40 PN6 ком 10   
     - DN50 PN6 ком 10   
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     - DN65 PN6 ком 10   
     - DN80 PN6 ком 10   
     - DN100 PN6 ком 10   
     - DN150 PN6 ком 10   

6 

Демонтажа, набавка и монтажа са ел. 
одспајањем старог, набавка и уградња 
новог серво покретача еквивалентног са 
одговарајућим карактеристикама 
покретача за постојећи вентил Siemens 
SQL 33.00 и монтажног сета АСК 31 са 
ел. спајањем, разрадом вентила и 
регулације протока 

ком 2 

  

7 

Демонтажа, набавка и мотажа са ел. 
одспајањем старог, набавка и уградња 
новог серво еквивалентног са 
одговарајућим карактеристикама 
покретача за постојећи вентил Siemens 
Acvatix SQX 62, разрадом вентила и 
регулације протока 

ком 2 

  

8 
 

Демонтажа постојећег, набавка и 
монтажа новог вентила сигурности, 
комплет са контра прирубницама, 
завртњима, наврткама и заптивачима 

  
 

  

     - DN20 PN25 ком 2   
     - DN50 PN6 рº=2,6 бар (маномет. 
вред.) 

ком 2 
  

     - DN100 PN6 рº=3,3 бар (маномет. 
вред.) 

ком 2 
  

9 

Демонтажа постојећег, набавка и 
монтажа новог манометра за опсег 
мерења 0-6 бар, комплет са трокраком 
манометарском славином DN15 р=0-6 
бар 

 ком 2 

  

10 

Демонтажа постојећег, набавка и 
монтажа новог игличастог вентила за 
манометар постављен испред и иза 
пумпи DN10 PN6 

 ком 2 

  

11 

Сервисирање постојећег калориметра са 
мерном јединицом, произвођача 
Kamstrup-Данска тип: 65-S, DN100, тип 
рачунске јед.: Мultical 66 – CDE, називни 
проток:    Vn=60 м³/h 

 ком 2 

  

12 
 

Демонтажа постојеће,  ремонтовање 
постојеће циркулационе пумпе за 
грејање и монтажа са пуштањем у рад - 
ремонт пумпе и викловање мотора:  

  

  

тип: UPS 65-120 F (трофазна)  
произвођач: Grundfos-Немачка  
V= 26,6  m³/h; H= 3496,00kPa; Nmax= 
1200W 

ком 2 

  

тип: ТР 50-30/4  (монофазна)  
произвођач: Grundfos-Немачка  
V= 7,13m³/h; H= 21,80kPa; Nmax= 180W 

ком 2 
  

тип: ТР 50-60/2  (монофазна)  
произвођач: Grundfos-Немачка V= 
17,65m³/h; H=28,10kPa; Nmax= 250W 

ком 2 
  

тип: ТР 50-180/2  (монофазна)  
произвођач:Grundfos-Немачка  
V= 8,36m³/h; H= 99,50kPa; Nmax= 750W 

ком 2 
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тип: LР 100-125/121  (трофазна)  
произвођач: Grundfos-Немачка  
V= 66,29m³/h; H= 140,05kPa; Nmax= 
4000W 

ком 2 

  

тип: LР 100-125/130  (трофазна)  
произвођач:Grundfos-Немачка  
V= 79,24m³/h; H= 142,87kPa; Nmax= 
5500W 

ком 2 

  

Укупан износ за XIII групу:   10

XIV ПОПРАВКА ПОДЗЕМНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА 

  
 

  

1 
 

Сечење и уклањање старе цеви, 
набавка, довоз материјала и 
постављање нове бешавне цеви – челик 
1212, фазонски комади, са варењем 
спојева; заштитни премаз битуменом 

  
 

  

Ф 1" м 10   
Ф 5/4" м     
Ф 6/4" м 10   
Ф 2" м 10   
Ф 2 1/2" м 10   

2 
 

Сечење и уклањање старе цеви, 
набавка, довоз материјала и 
постављање нове предизоловане 
бешавне цеви – челик 1212, фазонски 
комади, са варењем спојева; 

  
 

  

Ф 1" м 10   
Ф 5/4" м 10   
Ф 6/4" м 10   
Ф 2" м 10   
Ф 2 1/2" м 10   

3 Црпљење воде из јаме пумпом h 10   

4 
Испитивање подземног цевовода са 
лоцирањем места оштећења  - 
процурења цеви 

м 10 
  

5 
 

Набавка и уградња експрес спојница са 
свим неопходним припремним и 
завршним радњама 

  
 

  

Ф 2" м 10   
Ф 60,3 мм м 10   
Ф 76 мм м 10   

6 Разбијање постојеће асфалтне подлоге м2 10   

7 
Враћање асфалтне подлоге у првобитно 
стање 

м2 10 
  

8 Разбијање постојећ бетонске подлоге м2 10   

9 
Враћање бетонске подлоге у првобитно 
стање 

м2 10 
  

10 Ископ земње III категорије тла м3 10   
11 Враћање локално ископане земње м3 10   

12 
Бетонске потпоре за полагање цеви у 
рову 

ком 10 
  

13 Одвоз шута на депонију м3 10   
14 Санација евентуалног одштећења кпл 10   

15 
Уклањање намештаја и осталих 
предмета у зони радова 

кпл 10 
  

16 Бушење отвора за пролаз цеви ком 10   
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17 Заштитна ограда за градилиште м 10   

18 
Уклањање ивичњака и враћање у 
првобитно стање 

м 10 
  

19 
Набавка и уградња привремених рампи 
за пролаз 

м2 10 
  

20 Обрада отвора за пролаз цеви ком 10   
21 Сечење асфалта или бетона  м 10   
22 Насипање слојева песка м3 10   

Укупан износ за XIV групу:   10

XV 
ПОПРАВКА ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА 
У ОБЈЕКТИМА  

    
  

1 

Сечење и уклањање старе цеви, 
набавка, довоз материјала и 
постављање нове бешавне цеви – челик 
1212, фазонски комади, са варењем 
спојева и са фарбањем заштитном бојом 
и завршним лаком за радијаторе у боји 
према постојећој   

 

  

Ф 1/2" м 10   
Ф 3/4" м 10   
Ф 1" м 10   
Ф 5/4" м 10   
Ф 6/4" м 10   
Ф 2" м 10   
Ф 2 1/2" м 10   

2 
Демонтажа радијатора, преправка 
радијаторских цевних веза, монтажа 
радијатора са пратећом арматуром 

ком 10 
  

3 

Набавка материјала, довоз и 
постављање изолације цевовода у 
објекту, минералном вуном обложеном 
алуминијумским лимом: б=40мм 

м2 10 

  

4 
Набавка и уградња материјала за 
антикорозивну заштиту цеви са 
предходним чишћењем 

м 10 
  

5 
Испорука и уградња антифриза ПИН 40 
у систем инсталације грејања 

лит 10 
  

6 
 

Набавка, испорука и уградња изолације 
цеви са памафлексом д=13мм 

  
 

  

Ф 3/8" м 10   
Ф 1/2" м 10   
Ф 3/4" м 10   
Ф 1" м 10   
Ф 5/4" м 10   
Ф 6/4" м 10   
Ф 2" м 10   
Ф 2 1/2" м 10   

7 Испирање радијатора ком 10   
8 Фарбање радијатора  ком 10   
9 Фарбање цеви радијатора  м 10   

10 

Испитивање исправности 
електрогрејача, електроповезивање и 
демонтажа неисправних, набавка и 
уградња новог грејача снаге 6 кW, sa 
дихтовањем и електроповезивањем 

ком 10 
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11 

Варење процурелих спојева, дихтовање 
и препакивање процурелих спојева на 
инсталацији са свим потребним 
припремним радовима 

кпл 10 

  

12 Демонтажа цеви које нису у функцији м 10   
13 Спајање цеви варењем ком 10   
14 Пломбирање крајева цеви ком 10   
15 Одзрачивање по грејном месту ком 10   
16 Гашење пумпе ком 10   

17 
Кречење зидова и плафона након 
радова 

м2 10 
  

18 Лимена заштита око цеви на спољној 
фасади 

м 10   

19 
Демонтажа спуштеног плафона и 
враћање у првобитно стање 

м2 10 
  

20 Пуњење експанзионе посуде ком 10   
21 Носачи (потпоре) за цеви грејања ком 10   

22 
Контролни преглед инсталације грејања 
и детектованје квара. 

кпл 10 
  

23 Пуњење инсталација и хладна водена 
проба, на пробни притисак 6 бара 

кпл 10   

Укупан износ за XV групу:   10
XVI СТАКЛА    

  

1 Испорука, демонтажа и монтажа стакла 
3мм 

м2 10   

2 
Испорука, демонтажа и монтажа стакла 
4мм м2 10 

  

3 
Испорука, демонтажа и монтажа  стакла 
6мм 

м2 10 
  

4 
Испорука, демонтажа и монтажа стакла 
орнамент 4/5  

м2 10 
  

5 
Испорука, демонтажа и монтажа стакла 
армирано 6/7 

м2 10 
  

6 
Испорука, демонтажа и монтажа  стакла 
8мм 

м2 10 
  

7 
Испорука, демонтажа и монтажа стакла 
10мм 

м2 
 

  

8 
Испорука, демонтажа и монтажа  
термопан стакла 4.12.4 

м2 10 
  

9 
Испорука, демонтажа и монтажа  
термопан стакла 6.12.4 

м2 10 
  

10 
Испорука, демонтажа и монтажа 
термопан стакла 6.12.6 

м2 10 
  

11 
Испорука, демонтажа и монтажа стакла 
6мм, савијено за фрижидере и 
расхладне уређаје 

м2 10 
  

12 Огледало са фазетом м2 
 

  
13 Огледало КП, равно брушено м2 10   
14 Стакло термопан 4.6.4 м2 10   
15 Урамљивање докумената А4 ком 10   

16 
Стакло термопан 4+15+4+15+4 
(4+6+4+6+4) 

м2 10 
  

17 Стакло термопан 4+1+4 м2 10   
18 Стакло каљено 8 м2 10   

Укупан износ за XVI групу:   10
XVII ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
 

  

1 Чишћење септичких јама  м3 10   
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Позиција обухвата одзив Извршиоца 
услуге на позив Наручиоца најкасније у 
року од 1 сат од тренутка позива, рад 
цистерне на чишћењу септичких јама са 
оптималним бројем извршиоца 

2 
 

Механичко чишћење шахтова:   10   
до 2м дубине м 10   
од 2м - 5м дубине м 10   
преко 5м дубине м 10   

3 Механичко чишћење сливника ком 10   

4 

Одгушење канализационих цеви:   
 

  
Ø 50mm м 10   
Ø 100mm м 10   
Ø 150mm м 10   
Ø 200mm м 10   
Ø 250mm м 10   
Ø 300mm м 10   

5 

Ангажовање WOME  
Позиција обухвата одзив Извршиоца 
услуге на позив Наручиоца најкасније у 
року од 1 сат од тренутка позива, рад 
машине на одгушењу канализације са 
оптималним бројем извршиоца. Време 
ангажовања на интервенцији се рачуна 
од доласка на објекат и укључења 
машине у рад до завршетка радне 
операције. 

норма час 10 

  

6 
Замена дотрајалих и неисправних 
ливених олучњака Ø 125 мм новим. 
Плаћа се по комаду урађено. 

ком 10 
  

7 

Чишћење постојеће канализационе 
мреже, ревизионих окана и постојећег 
канала (риголе) са решетком и њихово 
довођење у исправно стање. 

паушал 10 

  

8 

Снимање канализационе инсталације 
камером и утврђивање места квара на 
инсталацији санитарног чвора. Позиција 
обухвата преглед једног вода потрошача 
до вертикале или цца 6м цеви .Обрачун 
пауш 

паушал 10 

  

9 

Разни  радови на инсталацији водовода 
и канализације који нису обухваћени 
тендером, према упису у грађевински 
дневник и предходном одобрењу 
надзорног органа. Обрачун по сату. 

h 10 

  

Укупан износ за XVII групу:   50

XVIII 
ТЕСАРСКИ, КРОВОПОКРИВАЧКИ И 
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

 
  

1 

Препокривање кровних 
површина.Кровни покривач пажљиво 
очистити одбацити оштећен и 
извитоперен.Додати 20% новог  по узору 
на постојећи. Обрачун по м2 косе кровне 
површине.   

 

  

фалцовани цреп м2 100   
ентернит плоче м2 100   
бибер цреп м2 100   
тегола м2 100   
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салонит  м3 100   

2 

Поправка кровних површина покривених 
поцинкованим лимом д=0,60мм са 
предходном демонтажом старог. 
Покривање извести у тракама 
међусобно спојеним дуплим стојећим 
превојем.  
Обрачун по м2 косе кровне површине. 

м2 

100 

  

3 

Поправка кровних површина покривених 
челичним пластифицираним 
трапезастим  лимом д=0,60мм.  
Обрачун по м2 косе кровне површине. 

м2 50 

  

4 

Замена поломљеног  црепа. Прегледати 
кров, оштећен или поломљен цреп 
пажијиво демонтирати и поставити нови, 
по узору на постојећи. Поломљени цреп 
одвести на градску депонију.   

50 

  

Обрачун по комаду.   
 

  
а). Бибер цреп. ком 50   
б). Фалцовани цреп. ком 50   
ц)  Медитеран цреп. ком 50   

5 

Санација хидроизолације равног крова 
са израдом НОВЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ:   

50 
  

- Чишћење површине 
- Местимично просецање старе 
хидроизолације на местима где је 
наборана као и уз холкер где је напета. 
Стару хидроизолацију загрејати 
бренером и испеглати исту;  
- Варење једног слоја Кондора 3 по целој 
површини обрада преклопа (Кондор се 
поставља само по хоризонтали);  
- Наношење првог слоја 
хидроизолационе масе " Triflex D" са 
истовременим утапањем Triflex платна 
са преклопом од 5цм; 
- Наношење завршног слоја 
хидроизолационе масе " Triflex D";  
У цену урачунати одвоз шута до градске 
депоније. Обрачун по м2. 
 
или 

м2 50 

  

На предходно очишћену подлогу нанети 
Triflex CrYl Primere 276. Затим нанети 
хидроизолациону масуТрифлеx у коју се 
истовремено утапа Triflex платно које се 
преклапа минимум 5 цм. Потом нанети 
други слој хидроизолационе масе Triflex 
и нанос завршног слоја Triflex Cryl Finish 
205. Наношење Triflex хидроизолације 
може да се врши у температуном опсегу 
подлоге и околине од +5° Ц до +35°Ц. 
Радове извести у свму према упутству 
произвођача. У обрачун улази и обрада 
холкера и обрачунава се по м2 развијене 
површине. 

м2 

50   
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6 

Израда хидроизолације преко постојећих 
зидова са којих је обијен малтер 
премазом типа "Пенетрат" или 
еквивалент до висине од 50цм од пода. 
Премаз се наноси у три слоја тако да је 
први мешавина "Пенетрат"-а, цемента и 
емулзије која има улогу да материјалу 
омогући прионљивост на зидној 
површини. Други премаз је мешавина 
"Пенетрат"-а, цемента и кварцног песка 
гранулације 0.3-1.2 мм. Након потпуне 
обраде продора као и испуне свих 
оштемованих површина, приступа се 
изради завршног слоја "Пенетрат"-а, 
цемента и кварцног песка гранулације 
0.3-1.2 мм. Спој пода и зида оштемовати 
у дубини пода и зида до 3цм. Пре 
наношења зидове очистити четком и 
опрати водом, у свему према упутству 
произвођача.  
Обрачун по м2 

м2 

50   

7 

Поправка хидроизолације косог крова 
преко постојеће дашчане подлоге 
ИЗОЛИМ битуменском траком или 
еквивалент, према упутству 
произвођача.  
Обрачун по м2 кровне површине.  

м2 50 

  

8 
Поправка кровних сливника изолацијом 
"ТРИФЛЕКС" или сличном по упутству 
произвођача. Обрачун по ком. 

ком 50 
  

9 

Просецање клобукова и пукотина старе 
хидроизолације, потпуно отварање до 
здраве заварене површине, чишћење од 
нечистоћа и воде, сушење,варење 100% 
и шпакловање прописно у пуној дужини 
просецања. Рад мора бити првокласно 
изведен. Обрачун по м2 поправљене 
старе хидроизолације на битуменској 
бази. 

м2 50 

  

10 

Набавка материјала и заливање 
дилатационих спојница на тротоару око 
објекта битуменским мастиксом у свему 
према упутству произвођача. 
Пре заливања спојница очистити 
тротоар од нанете земље, израслог 
корова и траве, очистити спојнице до 
дубине од 2 цм и опрати водом. 
После чишћења и прања извршити 
евентуалне поправке  цементним 
малтером уз коришћење СН везе. 
У цену је урачунат материјал, транспорт 
и рад. 
Обрачун по  м2 

м² 50 

  

11 
Испорука и уградња топлотне плочасте 
самолепљиве изолације дебљине  
д=13мм, комплет са тракама за спајање 

м² 50 
  

12 
Поправка хидроизолације равног крова у 
сл. слојевима ( премаз полиазбитолом 3 
слоја, постављање хидромрежице 2 

м² 50 
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слоја, завршни премаз кровопластом) 

13 

Пресецање капиларне влаге зида од 
камена дебљине до 60цм Изолитом 5 
„Драмин“, Земун или одговарајући. 
Изнад терена, на висини по пројекту, 
обити траку малтера висине 30цм и 
избушити рупе пречника 20-30мм под 
углом од 30-40 степени у односу на 
вертикалу зида. Рупе бушити у два 
хоризонтална реда, на висинском 
растојању око 20цм. Хоризонтално у 
једном реду рупе су на растојању од 
40цм, а рупе другог реда смакнуте су на 
пола у односу на први. Рупе бушити са 
обе стране зида, на истој висини, 
издувати од прашине и налити до врха 
Изолитом 5 или еквивалент. Ако је зид 
од камена веома порозан, рупе напунити 
течним цементним малтером, рупе 
прочистити и осушене налити Изолитом 
5 или еквивалент. По упијању поступак 
понављати 5-6 пута, односно до 
потпуног засићења зида. Рупе засићеног 
зида попунити течним цементним 
малтером. Спољну површину зида три 
пута премазати Изолит Пенетратом YУ 
или еквивалент. Обрачун по м'. 

м 50 

  

14 
Обрада кровних сливника изолацијом 
"Сика" или слично по упутству 
произвођача. Обрачун по ком. 

ком 50 
  

15 

Израда хоризонталне хидро и термо 
изолације у подовима равних кровних 
тераса поткровља и кровне терасе, 
преко постојеће хидроизолације, од 
следећих слојева: 
- Стиродур XПС30, дебљине д=80 мм 
- Геотекстил 
- једнослојна ЕПДМ мембрана 
- Врућ премаз битуменом 
Преко израђених слојева поставити 
предходно скинуте бетонске плоче, што 
је посебно обрачунато. 
Пре постављања нових слојева 
постојећу хидроизолацију очистити и 
опрати, а евентуалне избочине 
преглетовати бренером, што улази у 
цену позиције. 
Спајање суседних панела врши се по 
хладном поступку хемијски активним 
материјалима (прајмер, самолепљива 
трака). 
За обраду карактеристичних детаља на 
крововима као што су сливници и други 
отвори и продори, светларници, риголе, 
унутрашњи и спољашњи углови, атике 
постоји развијен комплетан асортиман 
помоћног материјала, чиме је омогућена 
уградња квалитетног хидроизолационог 
система. 

м2 100 
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Хоризонталну мембрану подићи уз 
ободне зидове и на местима продора 
инастлација подигнути по детаљима 
произвођача, што улази у јединичну 
цену позиције. У цену урачунати и 
привремено издизање постојећих 
постоља за елементе спољне клима 
јединице, заједно са припадајућом 
јединицом и сличних елемената на 
крову, и поновно враћање након 
извршених радова.  
Обрачун по м2. 

16 

Разни изолатерски радови који нису 
обухваћени тендером, према упису у 
грађевински дневник и предходном 
одобрењу надзорног органа. 
Обрачун по часу. 

h 10 

  

Укупан износ за XVIII групу:   20
XIX БРАВАРСКИ РАДОВИ   

 
  

1 

Поправка  црне браварије од кутијастих 
или Л профила -прозора и врата и по 
потреби са заменом неисправних окова.  
Обрачун по м2. 

м2 

10   

2 

Поправка алуминијумске браварије -
прозора и врата са по потреби заменом 
неисправних окова. 
Обрачун по м2. 

м2 

50   

3 

Преправка, поправка металне 
конструкције. 
Обрачун по кг дела конструкције који се 
израђује као допуна постојећем или се 
прерађује 

кг 

10   

4 

Сервисирање алуминијумске браварије-
клизних прозора са заменом сајли 
тегова и точкића механизма за 
отварање. 
Обрачун по м2. 

м2 

50   

5 
Замена алуминијумске шарке према 
постојећој, са заменом чауре шарке. 
Обрачун по комаду 

ком 
50   

6 

Демонтажа постојећих, набавка и 
монтажа нових шилдова и квака према 
избору Надзорног органа (дводелни 
шилдови бољег квалитета). 
Обрачун по комаду. 

ком 20 

  

7 
Замена елзет цилиндра новим са три 
кључа. 
Обрачун по комаду. 

ком 20 
  

8 
Набавка и уградња нове дихтунг гуме на 
ал. прозорима и вратима. 
Обрачун по дужном метру  

м 20 
  

9 

Демонтажа постојеће, набавка и 
монтажа нове ручице за отварање 
алуминијумских прозора. Избор ручице 
према постојећем узорку или избору 
Надзорних органа. Обрачун по комаду. 

ком 20 

  

10 
Штеловање алуминијумских прозора до 
нормалног затварања са престакљењем 
и поправком механизма. Обрачун по 

 
20 
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комаду прозора. 

  а) димензије до 0,6 м2 ком 20   
  б) димензије од 0,6 м2 до 1,0 м2 ком 20   
  ц) димензије од 1,0 м2 до 1,8 м2 ком 20   

11 
Замена механизма и ручице за 
отварање ал. прозора на вентус. 
Обрачун по комаду. 

  

  

  а) ширина прозора до 1,0 м ком 20   
  б) ширина прозора од 1,0 до 1,2 м ком 20   
  ц) ширина прозора од 1,2 до 1,5 м ком 20   

12 
Замена механизма и ручице за 
отварање ал. прозора око бочне стране. 
Обрачун по комаду. 

  

  

  а) површина прозора до 1 м2 ком 20   
  б) површина преко 1,0 м2 ком 20   

13 
Замена Паник браве на противпожарним 
вратима 

ком 20 
  

14 
Набавка и уградња цилиндра (30x30) за 
браву марке "Кесо" са три кључа 

ком 20 
  

15 
Израда кључа (копија) за цилиндар 
марке "Кесо" 

ком 20 
  

16 

Постојећу браву на улазним вратима 
заменити новом, по узору на постојећу.  
Брава је са цилиндричним улошком и 
три кључа. 
У цену је урачунат материјал, транспорт 
и рад. 
Обрачун по  комаду.  

ком 20 

  

17 

Преправка постојеће фиксне преграде. 
Стакло у доњој зони прерадити тако да 
буде дводелно, клизајуће са преклопом 
од 5 цм у затвореном положају. 
Обезбедити забрављивање оба клизна 
дела у затвореном положају са 
унутрашње стране. Позиција 
подразумева: Отварање шалтера - 
демонтажа стакла и додавање новог Т 
профила који ће раздвајати горњи део 
стакла од шалтера, израда посебног 
штока са крилима са закључавањем, 
застакљивање клизног крила термопан 
стаклом, постављање новог термопан 
стакла у горњем делу преграде, нови 
клизни елемент причврстити 
шрафовима 3.9x41,                                                                                                                                
клизни систем ће се састојати од два 
крила која ће се померати са десна на 
лево и са лева на      десно. Обрачун по 
м2.  

м2 20 

  

18 Браварски радови-ВКВ n/čas 10   
19 Заваривачки радови, атест. Заваривач n/čas 10   
20 Радни сат у ВСС čas 10   

Укупан износ за XIX групу:   50
XX ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

  
  

1 

Израда и монтажа прозорских лимених 
опшивки од пластифицираног челичног 
лима на прозорима.  Развијена ширина 
до 50цм. 

м2 50 
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Обрачун по м2 

2 

Израда  лимене опшивке од 
поцинкованог лима д=0,55мм  РШ до 40 
цм са лемљењем и учвршћивањем. 
Обрачун по м 

м 50 

  

3 

Израда и монтажа  олука од 
поцинкованог лима д=0,55мм   РШ до 
60цм са лемљењем и учвршћивањем. 
Обрачун по м 

м 50 

  

4 

Набавка материјала  истог као и 
постојећи кровни покривач трапезасти 
алуминијумски лим и монтажа на месту 
где је лим оштећен. 
Обрачун по м2  

м2 50 

  

5 

 Демонтажа постојеће са набавком и 
уградњом нове увалнице од 
понцикованог лима, развијене ширине  
60цм. 
Обрачун по м 

м 50 

  

6 
Опшивање надзидака поцинкованим 
лимом д=0,60мм. Окапницу препустити 
за 3цм. Обрачун по м 

м 50 
  

7 

Разни лимарски  радови који нису 
обухваћени тендером, према упису у 
грађевински дневник и предходном 
одобрењу надзорног органа. 
Обрачун по сату. 

h 10 

  

8 

Набавка израда и уградња  олучних 
цеви   од поцинкованог лима д=0,6мм  
РШ  500мм, са свим припадајућим 
причврсним прибором и држачима. 
Обрачун по м 

м 30 

  

9 

Набавка израда и уградња лежећих 
полукружних олучних спустова од 
поцинкованог лима д=0,6мм  РШ  500мм, 
са свим припадајућим причврсним 
прибором и држачима. 
Обрачун по м 

м 30 

  

10 

Набавка материјала и опшивање 
солбанка прозора поцинкованим лимом 
дебљине д = 0,70 мм., развијене ширине 
(РШ) до 25 цм. 
Стране солбанка према зиду и штоку 
прозора подићи у вис до 25 мм, за шток 
прозора учврстити шрафљењем и 
китовањем. 
Предњу страну солбанка причврстити за 
дрвене пакнице или избушити подлогу, 
поставити пластичне типлове и 
причврстити поцинкованим 
холшрафовима.  
Преко главе холшрафа поставити 
"машницу" и залемити.  
Испод лима поставити слој тер папира, 
који улази у цену солбанка 
У цену је урачунат материјал, транспорт,  
и рад. 
Обрачун по  м.     

м 30 
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11 

Израда и монтажа недостајућег 
завршетка олучне цеви од поцинкованог  
лима дебљине 0,70 мм, развијене 
ширине (РШ) до 50 цм, пресека 12x12 
цм. 
Олучни завршетаки олук морају да улазе 
један у други минимум 50 мм и да се 
залетују калајем од најмање 40%.  
Завршетак фиксирати поцинкованом 
обујмицом са држачем. 
У цену је урачунат материјал, транспорт,  
и рад. 
Обрачун по  м.  

м 30 

  

Укупан износ за XX групу:    
XXI СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

 
  

1 

Ампасовање постојеће столарије - 
прозора. 
Фалц ивице прозора обрадити  да крила 
належу, дихтују и лако се затварају. 
Подесити механизам за затварање. 
Обрачун по комаду 

ком 50 

  

2 Замена стакларског гита. Обрачун по м м 100   

3 

Рестаурација прозора са  скидањем 
наслаге боје, оштећене делова  
пажљиво заменити новим по узору на 
постојеће од исте врсте дрвета.Окове 
прегледати, очистити и поправити, 
делове који недостају урадити по узору 
на првобитне. Прозор фино пребрусити 
и заштитити слојем безбојне лазурне 
боје. Обрачун по м2. 

м2 30 

  

4 

Ампасовање постојеће столарије - 
врата. 
Фалц ивице врата обрадити  да крило 
фино належе, дихтују и лако се затвара. 
Подесити браву врата да се без 
проблема отвара и затвара. 
Обрачун по комаду 

ком 30 

  

5 

Рестаурација чамових или шперованих 
врата  са  скидањем наслаге боје, 
оштећене делова  пажљиво заменити 
новим по узору на постојеће од исте 
врсте дрвета.Окове прегледати, 
очистити и поправити, делове који 
недостају урадити по узору на 
првобитне. Врата фино пребрусити и 
заштитити слојем безбојне лазурне боје. 
Обрачун по м2. 

м2 50 

  

6 

Замена постојеће браве на дрвеним 
вратима новом са:   

  

а) са обичним кључем ком 20   
б) елзет цилиндром ком 20   

7 

Разни столарски  радови који нису 
обухваћени тендером, према упису у 
грађевински дневник и предходном 
одобрењу надзорног органа. Обрачун по 
сату. 

h 10 

  

8 
Демонтажа постојећег механизма за 
затварање дрвених прозора, прерада 

ком 20 
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крила и уградња новог механизма и 
ручице за затварање прозора. Обрачун 
по комаду крила 

9 
Набавка и уградња нове дихтунг гуме на 
дрвеним прозорима  Обрачун по м м 

50 
  

Укупан износ за XXI групу:    
XXII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ    

  

1 

Крпљење подне керамике са 
предходном припремом подлоге са 
правилним оштемавањем 
оштећења,набавка материјала  и  
плочица димензија истих као и 
постојеће, приближне боје са лепљењем 
и фуговањем. Обрачун по комаду 
уграђене плочице 

ком 10 

  

2 

Разни керамичарски радови који нису 
обухваћени тендером, према упису у 
грађевински дневник и предходном 
одобрењу надзорног органа. 
Обрачун по часу. 

h 

10 

  

Укупан износ за XXII групу:   50
XXIII ОСТАЛИ РАДОВИ    

  

1 

Заптивање спојева на контакту фасадне 
столарије и фасаде "Сика" материјалом 
за дихтовање "Сика Цонструкцион"или 
еквивалент. Пре извођења радова 
површине фасаде и столарије фино 
очистити од боје и прашине. 
Обрачун по м 

м 50 

  

2 
Чишћење олучних хоризонтала и 
вертикала. Обрачун према м 

м 10 
  

3 

Чишћење површине равног крова од 
корова и земље. Коров уклонити са 
корењем и земљом, очистити фуге 
идеално, извршити заливање спојница 
пластичном фугмасом на бази битумена 
. Одвоз шута. Обрачун по м2 кровне 
површине 

м2 10 

  

4 
Сеча и вађење дрвеног растиња до Ø 
50мм око објеката.Одвоз шута.Обрачун 
по м2. 

м2 50 
  

5 

Постављање  стоп-сол  фолије на 
фасадним прозорима у свему према 
упутству произвођача. 
Обрачун по м2. 

м2 10 

  

6 
Набавка и постављање мутних 
самолепивих фолија на стакла по избору 
Надзорног органа. 

м2 10 
  

7 

Набавка и постављање заштитне мреже 
за инсекте на постојећим прозорима у 
сопственом раму. Обрачун по м2 
уграђене мреже. 

м2 10 

  

8 

Постављање  сигурносне фолије против 
лома стакла на фасадним прозорима у 
свему према упутству произвођача. 
Обрачун по м2. 

м2 10 

  

9 
Излазак на терен и набавка и 
постављење траке за упозорење на 
прописан начин (помоћу монтажних 

м 10 
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стубића). Интервенција је хитна због 
опасности од повређивања пролазника. 

10 

Набавка и постављање фолије за 
заштиту од сунца на новопостављеном 
стаклу. Фолија може бити благо 
тонирана са УВ заштитом преко 90% и 
без ефекта огледала. Фолија се 
поставља искључиво са унутрашње 
стране. Очекивани квалитет фолије је 
као код произвођача Лиумар или слично 
али је потребно поднети гаранцију на 
квалитет фолије мин. 10 год.                                                               
Обрачунава се и плаћа по м2 стаклене 
површине. 

м2 10 

  

11 

Чишћење и одмашћивање површине на 
којој се монтира игличаста заштита од 
птица. Чишћење се врши машински и 
ручно. Одмашћивање се врши хемијским 
средством. 

м2 200 

  

12 

Испорука и монтажа игличасте заштите 
од птица "АБ спике" или еквивалент. 
Након наношења лепка на чисту подлогу 
врши се монтажа "АБ спике". Комплет са 
транспортом материјала и опреме до 
места монтаже. 

м 200 

  

13 
Прање стаклених површина фасаде, 
системом са цевне скеле. 

м2 200 
  

14 
Снижење нивоа подземних вода за 
време извођења радова. 
Плаћа се по сату рада пумпе. 

h 10 
  

15 

Разни бетонски и АБ радови који нису 
обухваћени тендером, према упису у 
грађевински дневник и предходном 
одобрењу надзорног органа. 
Обрачун по часу. 

h 10 

  

Укупан износ за XXIII групу:  
Укупан износ без обрачунатог ПДВа за групе I-XXIII:  

Порез на додату вредност:  
Укупан износ са обрачунатим ПДВом за групе I-XXIII:  

 
_________________________________________________________________________________________ 

Укупна цена без ПДВ-а (словима): 
_________________________________________________________________________________________ 

ПДВ (словима): 
_________________________________________________________________________________________ 

Укупна цена са ПДВ-ом (словима): 
 

НАПОМЕНА:  
Радове на „Хитним интервенцијама на објектима ЈКП «Градске пијаце» Београд“ понудити у свему 
према „Техничким карактеристикама (спецификација), количина, опис радова и остали услови“.  
У техничкој спецификацији и обрасцу структуре цена су дате оквирне количине за израду понуде, 
док ће се стварне количине утврђивати на основу стварних потреба Наручиоца утврђеним 
грађевинским књигама, до максималне процењене вредности. 

- Поље Укупан износ у Обрасцу понуде мора бити са свим обрачунатим трошковима исказаним у 
Обрасцу структуре цена у пољу „Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а“. 

1. Место извођења радова: на објектима ЈКП „Градске пијаце“ Београд,  
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2. Рок извођења радова: рок за одзив мора бити најкасније у року од 24 часа од тренутка 
достављања захтева од стране Наручиоца. Рок извршења по сваком појединачном захтеву ће 
бити дефинисан сваком испостављеном поруџбеницом у складу са врстом и обимом радова. 

3. Рок плаћања: одложено у року до 45 дана од дана испостављања сваког појединачне фактуре са 
приложеним листовима грађевинске књиге за извршене предметне радове. 

4. Рок за завршетак предметних радова: две године од дана закључења уговора  
5. Гарантни рок за изведене радове:_______месеци (минимално 12 месеца) од дана примопредаје 

радова. 
6. Опција понуде: _______ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана) 

 
У _______________________       Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године                 М.П.             __________________________ 
 
Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе који је 
носилац посла. Образац понуде потисује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, који је 
уписан у регисар АПР и оверава печатом. 
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IX МОДЕЛ УГОВОРА          ОБРАЗАЦ 16. 
 

 
МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВРШЕЊУ РАДОВА НА 

ХИТНИМ ИНТЕРВЕНЦИЈАМА НА ОБЈЕКТИМА ЈКП «ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ» БЕОГРАД 
 
закључен између: 

1. Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд, 
матични број 07034628, ПИБ 101721046, кога заступа директор Бојан Бајагић (у даљем тексту: 
Наручилац)  и 
 

2. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________ (у даљем тексту: 
Извођач) 

 
Извођач је носилац заједничке понуде групе понуђача, чији су следећи чланови (прецртати уколико је 
понуђач поднео понуду самостално): 
1. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 

________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

2. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

 
Извођач је део извршења радова поверио подизвођачу (прецртати уколико понуђач или група 
понуђача нису поднели понуду са подизвођачем): 
 
1. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 

________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

2. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују : 
 
- да је Наручилац, на основу члана 52. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.91/2019), 

спровео отворени поступак за набавку радова – „Хитне интервенције на објектима „ЈКП 
Градске пијаце“ Београд“, број јавне набaвке ОП - 07/20; 

- да је Извођач на основу позива за достављање понуда, доставио понуду број_______од 
_________. године,  која се налази у прилогу Уговора и чини његов саставни део; 

- да понуда Извођача у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац предвидео у 
конкурсној документацији и техничкој спецификацији; 

- да је Наручилац у складу са чланом 146. Закона о јавним набавкама на основу Извештаја о 
стручној оцени понуда, донео Одлуку о додели уговора Извођачу за предметну набавку, број 
_________ од ____________ 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 2. 

 
Овим Уговором Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове који подразумевају 

хитне интервенције на објектима ЈКП „Градске пијаце“ Београд, у свему према усвојеној понуди Извођача 
радова број _________ од _________, заведеној код Наручиоца под бројем _________ од __________, 
предмеру и предрачуну радова, техничким карактеристикама из конкурсне документације, нормативима и 
стандардима који важе за ову врсту радова, као и да употребљава одговарајући материјал и опрему. 

Усвојена понуда Извођача и техничке карактеристике (спецификација) из конкурсне документације 
чине саставни део овог Уговора. 

 
 

Члан 3. 
 

Извођач се обавезује да у оквиру радова из чл. 2 овог Уговора изведе различите грађевинске и 
грађевинско-занатске радове са појединим позицијама које укључују набавку и уградњу различите опреме 
и уређаја, а све према захтевима Наручиоца, сагласно описима датим у спецификацији радова. 

Радове из става 1. овог члана Извођач ће извести ангажовањем своје радне снаге, механизације и 
транспорта. 

Опрема која се употребљава за извођење уговорених радова, мора одговарати опису радова, 
техничкој спецификацији и техничким нормативима и одговорност за њен квалитет сноси Извођач. 

У случају да су потребни радови или замена делова који нису наведени у Понуди из члана 1. овог 
Уговора, извођење радова се врши на основу претходне писмене сагласности Наручиоца, на понуду 
Извођача у погледу врсте, количине, квалитета и цене. 

 
ЦЕНА 

Члан 4. 
 

Вредност предметних радова из понуде Извођача је утврђена на основу параметара из Обрасца 
усвојене понуде Извођача, који је добијен из Обрасца структуре цена на основу формуле: понуђена 
јединична цена х оквирна количина, где вредност понуде износи ____________________________ 
динара. (словима: 
________________________________________________________________________________) Укупна 
вредност понуде је изражена без обрачунатог ПДВ-а. 

У техничкој спецификацији и обрасцу структуре цена су дате оквирне количине за израду понуде, 
док ће се стварне количине утврђивати на основу стварних потреба Наручиоца, до максималне 
процењене вредности. 

Укупна процењена вредност јавне набавке односно укупна уговорена вредност услуга које су 
предмет овог Уговора износи _____________________________динара, без урачунатог ПДВ-а. 

Уговорена јединична цена је фиксна и не може се мењати у току трајања Уговора. 
Укупна максимална цена изведених радова (укупна процењена вредност) који су предмет овог 

Уговора износи ______________________динара (износ ће се попуњавати приликом закључења 
уговора са најповољнијим понуђачем), без урачунатог ПДВ-а. 

У случају непредвиђених радова који су неопходни за реализацију набавке, наручилац оставља 
могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од вредности уговора без потребе за 
спровођењем преговарачког поступка што ће се регулисати посебним анексом уговора. 

 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 
 

По извршеним радовима, овлашћени представник Наручиоца и Извођача сачињавају и потписују 
записник о примопредаји радова, чиме потврђују да су радови извршени у складу са уговором.  
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Записник о примопредаји радова је пратећа документација уз фактуру за плаћање. 

 За извршене радове, Извођач испоставља фактуре са пратећом документацијом. 
 

Наручилац се обавезује да вредност изведених радова ислати на рачун Извођача бр. 
_____________________ код __________ банке у року до 45 дана од дана испостављања сваке 
појединачне фактуре, уз записник из става 1. овог члана. 
 
 
РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

Члан 6. 
 
 Извођач се обавезује да се одазове, најкасније у року од 24 часа од тренутка достављања захтева 
од стране Наручиоца. 
 Рок извршења по сваком појединачном захтеву ће бити дефинисан сваком испостављеном 
поруџбеницом, у складу са врстом и обимом радова. 
 Место извршења радова су објекти којима управља ЈКП „Градске пијаце“ Београд. 
 
 

 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 7. 
 

Извођач гарантује квалитет изведених радова у року од _____ месеци (минимум 12 месеци), 
рачунајући од дана примопредаје изведених радова. 

За уграђене резервне делове важи  гарантни рок произвођача делова. 
Уколико у току гарантног рока Наручилац позове Извођача да отклони недостатке, Извођач се 

обавезује да одмах, а најкасније у року од 24 часа, поступи по позиву Наручиоца и отклони наведене 
недостатке, односно изврши одговарајућу замену, с тим да сноси и трошкове замене уграђеног прибора. 

Уколико Изођач не поступи како је наведено у претходном ставу, Наручилац има право да отклони 
недостатке на терет Извођача коришћењем менице из става 5. овог члана. 

Извођач се обавезује да Наручиоцу истовремено са потписивањем овог Уговора, на име 
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, достави по једну бланко сопствену 
меницу, за сваку годину трајања гаранције,  прописано потписану од стране овлашћеног лица и оверену, 
са клаузулама „неопозива“, „безусловна“, „наплатива на први позив“ и „без протеста“, регистровану у НБС, 
за отклањање недостатака у гарантном року наведеном у ставу 1. овог члана, са меничним овлашћењем 
да је Наручилац може попунити и наплатити до висине стварних трошкова отклањања недостатака, а 
највише до 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења који је 5 дана дужи од 
гарантног рока. Уз меницу и менично овлашћење, Извођач је у обавези да достави и потврду о 
регистрацији менице код НБС-а и важећи картон депонованих потписа. 

Наручилац се обавезује да врати Испоручиоцу ненаплаћену меницу у року од 30 дана од дана 
истека гарантног рока од ______________ месеци. 

 
 
     Члан 8. 

Уколико Наручилац, открије недостатке који се нису могли уочити приликом уобичајеног прегледа - 
скривене недостатке, дужан је да без одлагања о томе обавести Извођача, те да захтева да се исти 
отклоне најкасније наредног дана од дана пријема рекламације. 

 Наручилац задржава право да се позове на неки недостатак и кад није извршио своју обавезу да 
добра прегледа без одлагања, или обавезу да у одређеном року обавести Извођача о постојању 
недостатка, ако је тај недостатак био познат Извођачу или му није могао остати непознат. 



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку за набавку радова 
Хитне интервенције на објектима „ЈКП Градске пијаце“ Београд - ОП - 07/20  страна 90 од 95 

Ако Наручилац не добије испуњење у предвиђеном року, има право да захтева снижење цене, као 
и накнаду штете коју би том приликом претрпео.   

 
 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
 

Члан 9. 
 

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од ______________динара без обрачунатог ПДВ-а 
и са роком важности 30 дана дужим од важности овог Уговора, која мора бити издата у корист Наручиоца и 
садржати клаузулу „без приговора“, „на први позив“.   
  

Уколико Извођач у предвиђеном року не достави наведена средства финансијског обезбеђења, 
сматраће се да је одустао од Уговора. 

 
Члан 10. 

 
Уколико Извођач, из неоправданих разлога, прекине са извођењем радова или одустане од даљег 

извођења радова, Наручилац има право да једнострано раскине овај Уговор без било каквих даљих 
обавеза према Извођачу и наставак радова повери другом Извођачу, уз наплату банкарске гаранције из 
члана 9. овог Уговора у пуном износу. 

Уколико Наручилац стави писане примедбе на квалитет извршених радова, сматрајући да је 
супротан уговореном, Извођач је обавезан да поступи по основаним примедбама и исте одмах отклони. 

Уколико Извођач не поступи по основаним примедбама, Наручилац има право да једнострано 
раскине уговор без било каквих даљих обавеза према Извођачу и наставак посла повери трећем лицу 
укључујући и отклањање уочених недостатака, уз наплату банкарске гаранције за добро извршење посла 
из члана 9. овог Уговора у пуном износу. Уколико штета коју Наручилац трпи услед прекида, одустајања 
односно неуредног пружања радова пређе 10%, Наручилац има право на накнаду штете. Висину штете ће 
утврдити судски вештак кога одреди Наручилац. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 11. 
 

Наручилац се обавезује да: 
- да образује Комисију за примопредају изведених радова, која ће бити овлашћени представник 

Наручиоца приликом примопредаје радова и потписивања записника о изведеним радовима; 
- да од Извођача, по завршетку радова, прими извршене радове у складу са овим уговором; 
- Извођачу уредно плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим уговором; 
- на терет Извођача ангажује другог извођача уколико Извођач не извршава или неуредно и 

неблаговремено извршава уговорне обавезе у току извођења радова или у гарантном периоду; 
- обезбеди све услове на лицу места, како би Извођач могао да приступи уговореним радовима 

(уклањање постојеће пијачне опреме-тезги, приступ, чувар, потребне дозволе, и др.) 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 12. 
 

Извођач се обавезује да: 
- се одазове на позив Наручиоца, у складу са чланом 6. став 1. овог Уговора, 
- све уговорене радове изведе у складу са понудом, у року и на начин предвиђен одредбама овог 

Уговора, квалитетно и према техничким карактеристикама (спецификацијама), 
- наручиоцу, по завршетку радова, испостави исправан рачун, са пратећом документацијом, 
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- у хитним случајевима, прихвати и усмене захтеве саопштене од овлашћеног лица Наручиоца, који 
ће писани захтев упутити накнадно, 

- надокнади Наручиоцу штету коју његови запослени учине намерно или из крајње непажње, 
- да по изведеним радовима уклони и очисти преостали материјал, опрему, средства за рад. 

 
Члан 13. 

 
Извођач је дужан да предузме све неопходне мере ради заштите сигурности објеката и радова, 

опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. 
 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
 

У току трајања уговора, исти се може раскинути сагласношћу обе уговорне стране. Наручилац 
задржава право да раскине уговор, уколико Извођач не испоштује рокове и динамику извршења уговора, 
односно уколико поступи супротно одредбама овог уговора, условима из конкурсне документације и своје 
понуде, уз наплату банкарске гаранције за добро извршење посла из члана 9. овог Уговора у пуном 
износу. 

У случају раскида уговора, уговорне стране су дужне да изврше све преузете обавезе доспеле до 
дана престанка важења овог уговора. 

 
Члан 15. 

 
Овај  Уговор ступа на снагу када се кумулативно испуне следећи услови: 

- када га потпишу обе уговорне стране, 
- када Извођач достави неопходне банкарске гаранције и менице (регистроване у НБС) са меничним 

овлашћењем и картоном депонованих потписа из чл. 10. овог Уговора. 
 

Члан 16. 
 

Овај Уговор закључује се у трајању од 2 (две) године. 
 

Члан 17. 
 

Овај Уговор престаје истеком рока на који је закључен или до утрошка финансијских средстава 
предвиђених уговором. 
 

Члан 18. 
 

Наручилац може приступити једностраном раскиду уговора у следећим случајевима: 
- ако Извођач изјави да не може извршити уговорне обавезе, 
- ако Извођач не изводи радове у роковима и према динамици одређеној овим уговором, 
- ако Извођач радове изводи ван стандарда, прописа и норматива. 
 
Извођач може раскинути Уговор ако Наручилац неизвршавањем својих уговорних обавеза, доведе 

Извођача у ситуацију да овај не може извршавати своје обавезе из Уговора. 
 

Члан 19. 
 

 Свака уговорна страна може отказати Уговор  са отказним роком од 30 дана, од дана достављања 
писменог обавештења о отказу. 

 



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку за набавку радова 
Хитне интервенције на објектима „ЈКП Градске пијаце“ Београд - ОП - 07/20  страна 92 од 95 

Члан 20. 
 

Све штете које настану раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је 
својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 

Износ штете утврђује Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача. 
 

Члан 21. 
 

Уговорне стране су сагласне да се, за све што није овим Уговором предвиђено, важе и примењују 
одредбе Закона о облигационим односима. 

 
Члан 22. 

 
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора, уговорне стране ће покушати да 

реше споразумно, а уколико у томе не успеју, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у 
Београду. 

 
Члан 23. 

 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка. задржава 

свака уговорна страна. 
 
 
 

             ЗА ИЗВОЂАЧА               ЗА НАРУЧИОЦА 
             Директор 
 
    __________________________                                                ______________________________ 
         Бојан Бајагић 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ      ОБРАЗАЦ 17. 
 

 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
_________________________________________ 
(Назив понуђача) 
 
_________________________ 
(Седиште и адреса) 
 
________________ 
(Датум) 
 
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12, 14/15, 68/15), по пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо следећу 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
Као понуђач у поступку јавне набавке радова – Хитне интервенције на објектима „ЈКП Градске пијаце“ 
Београд, ЈН бр. ОП - 07/20 у отвореном поступку, изјављујемо под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да понуду подносимо НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима.  
 
 
 
 
 
 

Овлашћено лице понуђача 
      Место и датум: 
 
_____________________                        М.П.                        _______________________________ 
 

 
 

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача. 
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или више 

учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту 
претходно копирати у потребном броју примерака) 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА       ОБРАЗАЦ 18. 
     КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
  

 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
(ЧЛ.75.СТ.2. ЗЈН) 

 
 
 
Понуђач ___________________________________________________________________________ (пун 
назив и адреса понуђача) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и 
заштити животне средине. 
 
 
 
 
 
У _______________________            Понуђач (потпис) 
 
Дана______________године         М.П.             __________________________ 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНЕ: 
 

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача. 
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или више 

учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту 
претходно копирати у потребном броју примерака) 
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ      ОБРАЗАЦ 19. 
 

 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
_________________________________________ 
(Назив понуђача) 
_________________________ 
(Седиште и адреса) 
________________ 
(Датум) 
 
 
У складу са чланом 88. закона  јавним набавкама („Службени гласник РС“ РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15) као 
и чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/13 и 86/15), достављамо 
структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку радова – Хитне интервенције на објектима 
„ЈКП Градске пијаце“ Београд, ЈН бр. ОП - 07/20 и то: 
 
Врста трошка и износ у динарима: 
 

1. ________________________________________________,____________________ динара 
 

2. ________________________________________________,____________________ динара 
 

3. ________________________________________________,____________________ динара 
 

4. ________________________________________________,____________________ динара 
 

5. ________________________________________________,____________________ динара 
 
 
 
 
 

Овлашћено лице понуђача 
      Место и датум: 
 
_____________________                                                      _______________________________ 
 
 
 

М.П. 


