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Институт за рехабилитацију 

Београд, Сокобањска 17 

Број:   01-599-4/19 

Датум: 27.04.2019. године 

www.rehabilitacija.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 17/19  
                        Наручиоца: Институт за рехабилитацију 

        Ул. Сокобањска 17, 11000 Београд 

 

        НАБАВКА РАДОВА 
 

РАДОВИ НА ПРИКЉУЧЕЊУ НА ГАСНУ МРЕЖУ, ПО ПАРТИЈАМА 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 
 
 
 
 

(Објављено на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца 

 и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа) дана 27.04.2019.  године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рок за достављање понуда:    13.05.2019. године до 12:00 ч 
 

 Јавно отварање:      13.05.2019. године у  12:15 ч 
 
 
 
 

 

 

Београд, април 2019. године 
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/2012, 14/15 и 

68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник Р.Србије 

број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-599-1/19 од 22.04.2019. 

године и Решења о образовању комисије број 01-599-2/19 од 22.04.2019. године, 

припремљена је  

  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за отворени поступак, за јавну набавку радова број 17/19 

РАДОВИ НА ПРИКЉУЧЕЊУ НА ГАСНУ МРЕЖУ, ПО ПАРТИЈАМА 
 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 

1. Општи подаци о јавној набавци   
2. Подаци о предмету јавне набавке   
3. Упутство понуђачима како да сачине понуду   
4. Обрасци понуде   
5. Услови за учешће у поступку и упутство за доказивање   
6. Предмер и предрачун са структуром цене  

7. Образац референци понуђача  
8. Образац трошкова припреме понуде   
9. Образац изјаве о независној понуди   
10. Образац изјаве о обавезама из чл. 75. став 1. тачка 3. и став 2, ЗЈН  

11. Образац структуре цене са упутством како да се попуни 
12. Модел уговора 

 
13. Менично овлашћење за озбиљност понуде за партију 1 

 
14. Менично овлашћење за добро извршење посла за партију 1 

 
15. Менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року за партију 1 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
 
 

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Институт за рехабилитацију, 
Ул.Сокобањска 17, 11000 Београд, www.rehabilitacija.com  

 
2) Врста поступка: Отворени поступак.  

 

           Предмет  јавне  набавке: Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама;  

Партија 1 Изградња индивидуалног прикључног гасовода и МРС „Селтерс“ 

Партија 2 Конверзија котларнице на природни гас, са изградњом инсталације и уградњом 

За партију 2 радови се изводе на  конверзији постојеће котларнице на природни гас, са 

уградњом унутрашње гасне инсталације и монтажом са пуштањем у рад, уградњом 

припадајуће аутоматике, сигурносне и рагулационе опреме сагласно Правилнику о 

техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница 

(„Службени лист СФРЈ“ бр. 10 од 23.02.1990., и бр. 52 од 07.09.1990.) 

 

            Место извођења радова: 

Институт за рехабилитацију, ул. Краља Петра I 333-335, Младеновац. 

 ОРН: 45000000-7 Грађевински радови 

 

3) Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци  

 
4) Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно 

оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица  

 
5) Није предвиђена електронска лицитација  

 
6) Контакт: Е-маил адреса: seltersbanja.pravnasl@gmail.com 

        факс: 011/8236-431 радним даном у времену од 07,00 – 15,00 часова. 

        Радно време писарнице је сваког радног дана у времену од 07,00-15,00 ч. 

 

7) Позив за подношење понуда је објављен на Порталу управе за јавне набавке, интернет 

страници и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:seltersbanja.pravnasl@gmail.com
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет набавке: Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама;  

Јавна набавка је обликована у 2 ( две ) партије: 

Партија 1 Изградња индивидуалног прикључног гасовода и МРС „Селтерс“ 

Партија 2 Конверзија котларнице на природни гас, са изградњом инсталације и уградњом 

За партију 2 радови се изводе на  конверзији постојеће котларнице на природни гас, са 

уградњом унутрашње гасне инсталације и монтажом са пуштањем у рад, уградњом 

припадајуће аутоматике, сигурносне и рагулационе опреме сагласно Правилнику о 

техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница 

(„Службени лист СФРЈ“ бр. 10 од 23.02.1990., и бр. 52 од 07.09.1990.) 

 

Ознака из речника ЈН 45000000-7 Грађевински радови 
 

Спецификација радова, као и технички услови, детаљно је дата у предмерима и 

техничким описима. 

 

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

3.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена  

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ 

(Сертификати и фабрички атести ) на страном – енглеском језику, понуђач је дужан да поред 

документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен 

од стране овлашћеног судског тумача.  

 

 

3.2. Начин подношњења понуда  

 

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у коверти или кутији, 

затворену на начин који гарантује да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се понуда први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији се наводи назив 

понуђача, адреса и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да 

понуду подноси група понуђача, потребно је назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Пожељно је да понуда буде повезана траком или другим адекватним механизмом у 

јединствену целину, те запечаћени. 

Понуду доставити на адресу: Институт за рехабилитацију, организациони део Селтерс 

Младеновац, Ул. Краља Петра I бр. 335, 11400 Младеновац са назнаком „Понуда за 

отворени поступак, за јавну набавку радова ЈН бр. 17/19 Радови на прикључењу на гасну 

мрежу, по партијама, за партију _____________________(понуђач уписује број и назив 

партије за коју подноси понуду) -  ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ”. Рок за достављање понуда 

13.05.2019. до 12:00. 

 

* Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би 

могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
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оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Дозвољено је попуњавати 

податке и у електронском облику тј. на рачунару. 

* Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу 

попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу 

овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом 

оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати 

споразумом о заједничком наступу.  

* Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 

састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред 

такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат 

понуђача.  

 

3.3 Партије  

 Ова јавна набавка је обликована у две партије:  

Партија 1 Изградња индивидуалног прикључног гасовода и МРС „Селтерс“ 

Партија 2 Конверзија котларнице на природни гас, са изградњом инсталације и уградњом 

 

Понуђачи могу поднети понуду за једну или више партија, према условима ове конкурсне 

документације. 

 

 

3.4. Варијанте Понуде  

 

Није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

 

3.5. Важност Понуде 

 

Важност Понуде мора бити  најмање 60 дана. 

 

3.6. Измене, допуне и опозив понуде  

 

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

понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду. Понуђач подноси измену, допуну 

или опозив понуде на начин одређен за подношење понуде на адресу наручиоца са назнаком: 

“измена/допуна/опозив понуде”.Обавезно на коверти назначити назив јавне набавке. Измена, 

допуна односно опозив се сматра благовременим ако је достављен наручиоцу до дана и часа 

назначеног  у позиву за подношење понуда. 

 

3.7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

 

*Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. Уколико се утврди недозвољено, такве понуде ће бити одбијене. 

 

3.8. Учешће подизвођача 

 

*Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе 

податке о подизвођачу, да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 
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*Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може 

бити већи од 50% .  

*Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

захтевани.  

*Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 

ради утврђивања испуњености услова.  

*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. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих 

потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана 

од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Понуђач, 

односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

3.9. Подношење заједничке понуде  

 

*Понуду може поднети и група понуђача.  

*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 захтевано средство обезбеђења;  

-понуђачу који ће издати рачун;  

-рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

-обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

*Група понуђача је дужна да достави све захтеване доказе о испуњености услова који 

су наведени у конкурсној документацији и то: обавезне сви, додатне заједно.  

*Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према Наручиоцу. 

 

 

3.10. Отварање понуда  

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 13.05.2019. године у 12:15 часова у 

просторијама Наручиоца на адреси  Ул. Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац-Управна 

зграда. 

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у 

поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање 

понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и 

потписано од стране одговорног лица понуђача. У противном ће бити омогућено само 

присуствовање отварању понуда, у складу са законом. 

 

3.11. Начин и услови плаћања  

 

Авансно плаћање није предвиђено. Понуда која евентуално предвиди авансно 

плаћање ће бити одбијена као неисправна. 
Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим 

ситуацијама за стварно извршене радове у року до 30 дана од дана испостављања ситуације. 
 

3.11.1.  Рок и место извођења радова  
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 Рок извршења радова не може бити дужи од  30 дана за партију 1, односно 40 дана за 

партију 2 од дана ступања на правну снагу уговора. Место извођења радова је Младеновац, 

објекат у организационом делу „Селтерс“. 
 

3.11.2. Гарантни рок 

 

Гарантни рок за материјалне и правне недостатке  испоручених добара, услуга и радова не може 

бити краћа од 24 месеца. 

              
  

3.11.3.  Квантитативни и квалитативни пријем 

 

Квантитативни и квалитативни пријем радова ће се обавити на локацији Наручиоца 

у Младеновцу, ул. Краља Петра I 333-335. Пријем ће се вршити провером количина 

изведених радова и докумената - сертификата произвођача, отпремнице по ставкама из 

Предмера и уговорене спецификације. За свако прекорачење рока у извођењу радова, 

добављач ће плаћати пенале у складу са одредбама Уговора.  

 
Квалитативни пријем радова - примопредаја ће се обавити на месту извођења радова 

код Наручиоца, после извршених свих радова. Квалитативни пријем подразумева контролу 

свих изведених радова, као и доказа о квалитету уграђених материјала у складу са одредбама 

Закона о планирању и изградњи - технички пријем. 
 

 

3.11.4. Начин означавања поверљивих података 

 

*Свака страница понуде која садржи податке који су, евентуално поверљиви за 

понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. Ако се 

поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен 

црвеном бојом, а у истом реду уз десну ивицу мора бити ознака ,,ПОВЕРЉИВО”. 

*Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и оцењивања понуде.  

*Наручилац ћe чувати, као поверљиве, све податке понуђача садржане у понуди који 

су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 

понуди.  

*Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди.  

*Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 

податке о поднетим понудама до отварања понуда.  

 

3.11.5. Цена, валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у 

понуди  

 

*Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.  

*Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене елемента 

критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ.  

*Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће 

трошкове.  

*Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 

тај део одвојено искаже у динарима. 



Институт за рехабилитацију                                                           ЈН 17/19 

Београд, Сокобањска 17                      Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама                                                                                                                                                      

 8 од 47 

*Уговорена цена се може изменити услед измене цене на тржишту од момента 

закључења уговора, уз образложење добављача, као и услед вишкова и мањкова, у складу са 

Законом. 

 

3.11.6.  Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 

заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за 

извршење уговора  

 

* Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде.  

* Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.  

* Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.  

Обавезна средства обезбеђења испуњења  обавеза  понуђача   

 

За партију 1  

Понуђач је дужан да у понуди достави: 
 

Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то: бланко сопствена меница и 

менично писмо - овлашћење на износ 10 % укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком 

важности најмање 30 дана дуже  од рока важења понуде - у корист Наручиоца: Институт за 

рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17. 

Бланко соло меницу доставити у ПВЦ фолији. Меница треба да буде регистрована код 

пословне банке понуђача, потписана и оверена од стране понуђача, а понуђач је у обавези да 

достави потврду о извршеној регистрацији.  

         Понуђач доставља попуњен образац број 12 меничног овлашћења.  

 

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона 

депонованих потписа, (оверена од стране пословне банке, са датумом после објаве 

позива за достављање понуда,  као и копију ОП Образаца, за лица за које је доставио 

картон депонованих потписа. 
Меница може бити активирана: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о 

јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са 

првим следећим најповољнијим понуђачем); 

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала 

средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор 

ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем. 

 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија се обавезује да приликом 

закључења уговора наручиоцу достави бланко соло меницу за добро извршење посла на 

износ 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива", „безусловна" 

„платива на први позив" и „без права на приговор", са роком важења 5 дана дуже од 

рока извршења посла, односно , завршетка радова.  
 
За период гарантног рока, Понуђач - Добављач ће пре коначног завршетка радова 

доставити Наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у висини 
5% уговорене вредности без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први 
позив" и „без права на приговор",са роком  важења 5 дана дуже од гарантног рока.  
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Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, Добављач мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за 

период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе. 

Бланко соло менице доставити у ПВЦ фолији. Менице треба да буде регистроване код 

пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду о извршеној 

регистрацији. Понуђач доставља попуњен образац број 12.а меничног овлашћења, а уз 

овлашћење понуђач мора да достави копију ОП обрасца и картон депонованих потписа.  

 

3.12. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се 

налазе на списку негативних референци  

 

*  Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету 

конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је захтевано у тачки 3.13. 

II (писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро 

извршења посла у висини од 10% вредности уговора са ПДВ), достави писмо о намерама банке 

да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% 

вредности уговора без ПДВ, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.  

*   Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у 

року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив 

и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 

15% од укупне вредности уговора са ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла.  

 

За партију 2 

I  Понуђач је дужан да у понуди  достави :  
 

1) Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини 10% од 

вредности понуде без ПДВ, са роком важења 30 дана дуже од важења понуде. 

Банкарска гаранција мора да има клаузуле: неопозива, безусловна, наплатива на 

први позив и без приговора. 

 
2) Оригинално Писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне, 

наплативе на први позив и без приговора, гаранције банке за добро извршење 

посла у висини 10% од вредности уговора  без ПДВ, са роком важења 5  дана 

дуже од уговореног рока за коначно извршење посла. 

 
Наведено средство финансијског обезбеђења и Писмо о намерама за издавање 

банкарске гаранције и банкарска гаранција за добро извршење посла, морају бити издата у 

динарима, на меморандуму банке, са подацима о наручиоцу, понуђачу, банци и предмету и 

броју јавне набавке, а не смеју да садрже елементе или клаузуле који нису изричито 

дефинисани од стране наручиоца (додатне услове или рокове за реализацију и друго). 

 
 

II Изабрани понуђач је дужан да достави :  
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1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности 

уговора без ПДВ, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. 

 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује уколико 

Изабрани понуђач (Добављач) не извршава своје обавезе на начин и под условима 

дефинисаним уговором о јавној набавци, који ће бити закључен након окончања 

предметног поступка јавне набавке, уколико буду испуњени сви законски услови. 

2) За уговорене и извршене радове, пре испостављања окончане ситуације, изабрани 

Добављач ће обезбедити и предати наручиоцу, банкарску гаранцију за отклањање 

недостатака у гарантном року, у висини 5% од вредности уговорених радова без ПДВ, са 

роком важења 5 дана дуже од гаранције из понуде. 

 
Средства обезбеђења доставити у ПВЦ фолији тј. омоту. 

 

3.13. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се 

налазе на списку негативних референци  

 

*  Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а 

који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне 

набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је захтевано у тачки 3.13. II (писмо о 

намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у 

висини од 10% вредности уговора са ПДВ), достави писмо о намерама банке да ће банка 

понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности 

уговора без ПДВ, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.  

*   Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у 

року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив 

и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 

15% од укупне вредности уговора са ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла.  

 

3.14. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику или електронски – путем мејла, тражити 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана 

пре истека рока за подношење понуде. Обавезно је да постављена питања заинтересована 

лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима за јавну набавку радова 

ЈН бр. 17/19 – Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама. 



Институт за рехабилитацију                                                           ЈН 17/19 

Београд, Сокобањска 17                      Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама                                                                                                                                                      

 11 од 47 

Пожељно је питања послати на e-mail адресу: seltersbanja.pravnasl@gmail.com. 

 

*Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, 

послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

*Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.  

*Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН, 

а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.  
 

3.15.Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда 

 

Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће 

му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном обавештењу 

може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.  

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. На исти начин могуће је вршити и 

проверу референци Понуђача. 

 

3.16.Критеријум за доделу уговора: 

 

Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена. 

У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или 

изводе радове, наручилац мора изабрати понуду  домаћег понуђача под условом да његова 

понуђена цена није већа од  5 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.  

 

 

3.17.Резервни елементи критеријума:  

 

            У случају да две или више понуда, имају једнаку најнижу цену, Наручилац ће донети 

одлуку да уговор додели понуђачу који је понудио краћи рок извођења радова, а даље дужи 

гарантни рок. 

 

3.18. Референце 

 

Зa захтеване реферeнцe пoтрeбнo je да понуђач дoстaви попуњен, потписан и оверен 

образац за референце, облика по свом нахођењу али са елементима који следе:  

- Назив добара - радова 

- Вредност уговора 

- Време реализације уговора 

- Наручилац са подацима за контакт  

 

Докази за наведене референце су потврде наручиоца о извршеним уговорима који 

су наведени у списку референци и рачуни за извршене радове или окончане 

ситуације за извршене радове. 

Референтна листа мора да зaдoвoљaвa слeдeћe услoвe: 

Релевантан период за понуђачке референце: 

1. За партију 1 да је понуђач у периоду од 3 године пре дана објављивања на Порталу 

јавних набавки (2016, 2017, 2018) извео исте или сличне радове (доказ: два 

реализована уговора да је понуђач извео исте или сличне радове) 
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2. За партију 2  

да је у периоду од три године пре дана објављивања позива на Порталу јавних набавки (2016, 

2017, 2018) закључио и реализовао уговоре о радовима који су предмет јавне набавке (или 

слични)  чија вредност није мања од 10.000.000,00 дин. без ПДВ-а. 

Уколико је потребно вршити проверу достављених референци наручилац ће понуђачу 

оставити рок од 5 дана од пријема писаног захтева да достави додатне доказе или 

разјашњења достављених референци. Уколико у остављеном року понуђач не достави 

додатна појашњења или додатне тражене доказе, наручилац ту референцу неће признати 

приликом оцењивања понуда. 

У случajу достављања неистинитих података у понуди, пoнуђaч ће добити негативну 

референцу у складу са ЗЈН (члан 82. Стaв 1. Тaчкa 3) ЗЈН-а и др). О давању неистинитих 

података наручилац ће обавестити надлежни орган у вези са покретањем прекршајног 

поступка. Уколико се утврди неистинитост наведених података та понуда ће бити одбијена. 

 

3.19.Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и 75. став 1. Тачка 3. ЗЈН  

 

Понуђач је дужан да у понуди 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 гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 
 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

3.20.Захтев за заштиту права  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно 

удружење у њихово име.  

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу уз достављање копије Републичкој комисији 

за заштиту права у поступцима јавних набавки.  

*Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или 

препорученом пошиљком са повратницом.  

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

против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.  

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања.  

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

истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда 

*После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објаве одлуке.  

 *Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђен чланом 

149. Закона о јавним набавкама. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава 

све учеснике у поступку, односно објављује обавештење о поднетом захтеву  на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

Таксу у износу од 120.000,00 динара подносилац захтева за заштиту права понуђача 

приликом подношења захтева, дужан је да уплати на број текућег рачуна: 840-30678845-06, 
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шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке,  сврха: 

такса за ЗЗП. 
 

3.21.Закључење уговора 

 

 Наручилац ће закључити 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.  

 Уколико у року за подношење понуда буде поднета само једна понуда и та понуда 

буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор 

са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора. 
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4. ОБРАСЦИ ПОНУДЕ  

 

Понуда бр._____________ од _________ за отворени поступак, за јавну набавку радова 

ЈН бр. 17/19 – Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама, за 

партију_________________ (понуђач уписује број и назив партије за коју подноси понуду). 

 

4.1.    Подаци о понуђачу - Табела 1.  

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача 

место, улица, општина: 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

e-mail: 

 

Телефон: 

 

Телефакс: 

 

Порески број понуђача (ПИБ): 

 

Матични број понуђача: 

 

Шифра делатности: 

 

Назив банке и број рачуна: 

 
Лице овлашћено за потписивање уговора: 
 
 
 
 

Датум:   _______________ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

М.П. ____________________________________ 

 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 ____________________________________ 
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Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке под 

б) и в) 

 

4.2.   Начин подношења понуде - Табела 2.   
А) САМОСТАЛНО 

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
1) Назив подизвођача:  
 

Адреса:  

 

Матични број:  

 

Порески идентификациони број:  

 

Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач:  

 
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач:  

 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
1) Назив учесника у заједничкој понуди:   

Адреса:  
 

Матични број:  
 

Порески идентификациони број:  
 

Име особе за контакт:  
 

 
Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што 
има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче 
или учеснике у заједничкој понуди.  
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 
треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у 
заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца. 
 
 

Датум:   _______________               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М.П.____________________________________  

         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                                                                            __________________________________ 
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На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 17/19 Радови на прикључењу 

на гасну мрежу, по партијама, за партију 1 Изградња индивидуалног прикључног 

гасовода и МРС „Селтерс“, достављамо вам следећи: 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ ________ 

  

 

4.3.  Комерцијални подаци понуде - Табела 3.  

 

 

1. Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:_______________________ 

 

Словима:____________________________________________ 

ПДВ:____________ 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: ________________________ 

Словима:____________________________________________ 

 
 
2. Рок извођења радова је до 30 дана од дана ступања на снагу уговора. 
 
3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ ( ______) подизвођача (уписати број  

подизвођача). словима 
 
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.  
 
5. Важност понуде износи ____ ( словима_____________________)  дана од дана отварања 

понуда ( не краћи од 60 дана ). 

 
6.Начин плаћања: Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс. Плаћање ће се вршити по 
испостављеним привременим ситуацијама за стварно извршене радове у року до 30 дана од 
дана испостављања ситуације. 
 
7. Гарантни рок за све изведене радове износи ___________(не краћи од 24) месеци. 
 
Датум:   _______________ 

 

 
                                                                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

M.П               ____________________________________ 
 

       ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

    ____________________________________ 
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На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 17/19 Радови на прикључењу 

на гасну мрежу, по партијама, за партију 2 Конверзија котларнице на природни гас са 

изградњом инсталације и уградњом,  достављамо вам следећи: 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ ________ 

  

 

4.3.  Комерцијални подаци понуде - Табела 3.  

 

 

1. Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:_______________________ 

 

Словима:____________________________________________ 

ПДВ:____________ 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: ________________________ 

Словима:____________________________________________ 

 
 
4. Рок извођења радова је до 40 дана од дана ступања на снагу уговора. 
 
5. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ ( ______) подизвођача (уписати број  

подизвођача). словима 
 
6. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.  
 
7. Важност понуде износи ____ ( словима_____________________)  дана од дана отварања 

понуда ( не краћи од 60 дана ). 

 
6.Начин плаћања: Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс. Плаћање ће се вршити по 
испостављеним привременим ситуацијама за стварно извршене радове у року до 30 дана од 
дана испостављања ситуације. 
 
7. Гарантни рок за све изведене радове износи ___________(не краћи од 24) месеци. 
 

Датум:   _______________ 

 

 
                                                                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

M.П               ____________________________________ 
 

       ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

    ____________________________________ 
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
 

Р.б.  Услови:  Докази:  

 

 

 

 

 

 

1.  

 
 

 

 
 

да jе регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 
регистар  

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда  

- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре,  

- Напомена:  
У случају да понуду подноси група понуђача, 

овај доказ доставити за сваког учесника из групе  
У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача 

(ако је више подизвођача доставити за сваког од 
њих)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 
 

 

да он и његов законски 
заступник нису осуђивани за 

неко од кривичних дела као 

чланови организоване 

криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична 

дела против животне средине, 
кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело 

преваре  

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење оне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова где је 

пребивалиште лица, 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  
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на 

чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, да није осуђивано за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела 

против привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. За побројана 

кривична дела првостепени судови, чије је уверење 
потребно доставити, су:  

- Основни суд на чијем подручју је седиште правног 

лица,  
- Виши суд на чијем подручју је седиште правног 

лица,  

- Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе“  

 

Напомена:  
У случају да понуду подноси правно лице 

потребно је доставити овај доказ и за правно лице и 

за законског заступника  
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У случају да правно лице има више законских 

заступника, ове доказе доставити за сваког од њих  
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе  

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више 
подизвођача доставити за сваког од њих)  

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда.  
 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
да му није изречена мера 

забране обављања делатности, 

која је на снази у време 
објављивања позива за 

подношење понуда  

 

 

 

Члан 75. Став 1. Тачка 3. Понуђач доказује 

достављањем изјаве која се налази у Обрасцу бр. 11 

Конкурсне документације (Сл. Гласник бр. 68/15 од 

04.08.2015. измене и допуне Закона о јавним набакама) 

 
 
 
 
4.  

 
да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране 

државе када има седиште на 

њеној територији  

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и  

2. Уверење Управе јавних прихода града, односно 
општине да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода  

Напомена:  

  Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 
горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за 

приватизацију да се налази у поступку приватизације  
 
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе 


У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од њих) 

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре 

отварања понуда 

 
 
 
 5.  

 

 

Референце понуђача  

За партију 1 два реализована 
уговора да је извео исте или 

сличне радове 

За партију 2 референца 
10.000.000,00 рсд без ПДВ-а 

 

 
 

 

 

Списак референтних набавки понуђача са доказима да су 

исте реализоване (потврде наручиоца о извршеним 

набавкама и рачуни или окончане ситуације) у периоду од 3 
године (2016, 2017, 2018): 

- За партију 1- два реализована уговора на истим 

или сличним радовима 
- За партију 2 у вредности од најмање 

10.000.000,00 динара на истим или сличним 

радовима.  
  

 

 
Пословни капацитет – 

техничка опремљеност:  
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6. 

За партију 2 

1. Поседовање стандарда  

- ISO 9001:2008 
- ISO 14001:2004 

- OHSAS 18001:2007 

 

 
4. Поседовање сертификата:  

- SRPS EN ISO 3834-28 

(заваривачки радови) 
- SRPS ISO/IEC 17025 

 

 

За партију 2 

1. Понуђач доставља доказе за поседовање захтеваних 

стандарда у виду копија сертификата - Копија важећег 
стандарда понуђача 

- ISO 9001 Систем управљања квалитетом, 

- ISO 14001 Систем управљања заштитом животне 

средине, 
- OHSAS 18001 Систем управљања заштитом 

здравља и безбедности на раду. 

2. Понуђач доставља доказе за поседовање захтеваних 
стандарда у виду копија сертификата - Копија важећег 

стандарда понуђача 

- SRPS EN ISO3834-28 (заваривачки радови) 

- SRPS ISO/IEC 17025 

 

7. 

За партију 1:  

 да има на располагању 

захтеване кадрове са 
одговарајућим лиценцама за 

радове који су предмет набавке 

Одговрајуће лиценце за:  

- за грађевинске радове 
- за електро радове 

- за машинске радове 

-лиценца А,  ЗОП-а 

 

За партију 1: 

 
Копија важеће захтеване лиценце Инжењерске коморе 

Србије 

Доказ за расположивост кадра са траженом лиценцом може 

бити: 
-уговор о раду, делу,уговор о привременим и повременим 

пословима, изјава о расположивости и сл. 

 

 

8. 
Обилазак објекта 

Понуђачи су дужни да доставе потврду наручиоца да су 
извршили обилазак објекта, коју издаје наручилац. 

Захтев за обилазак локације наручиоцу упутити најкасније 

2 дана пре отварања понуда. 

 
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне 

услове из тачака 1. до 8. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 
 

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

услове дефинисане чланом 75. Закона и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

За партију 1 

1) Извођење радова на референтним објектима, и то у периоду од претходне 3 године 

(2016, 2017, 2018) – бар 2 реализивана  уговора о истим или сличним  радовима 

који су предмет јавне набавке. 

2) За партију 2 

1) Извођење радова на референтним објектима, и то у периоду од претходне 3 године 

(2016, 2017, 2018) – реализовани  уговори о истим или сличним радовима који су 

предмет јавне набавке– од чега укупна вредност уговора није мања од 10.000.000,00 

динара без урачунатог ПДВ-а. 

 

За партију 2 

поседовање стандарда 

 - ISO 9001:2015 Систем управљања квалитетом, 

 - ISO 14001:2015 Систем управљања заштитом животне средине, 

 - OHSAS 18001:2007 Систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду 
Поседовање сертификата:  

- SRPS EN ISO3834-28 (заваривачки радови) 
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- SRPS ISO/IEC 17025 

 
Кадровски капацитет: 

За партију 1 

да има на располагању захтеване кадрове са одговарајућим лиценцама за радове који су 

предмет набавке 

Одговарајуће лиценце: грађевинске, машинске, електро струке и лиценцу А ЗОП-а 
 

 
 
ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ: 
*Одговрајуће средство финансијског обезбеђења: (за партију 1 меницу за озбиљност понуде 
и менично овлашћење, за партију 2 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писмо о 
намерама банке да понуђачу изда банкарску гаранцију за добро извршење посла, које су тражене 
у делу конкурсне документације „Упутство понуђачима како да сачине понуду"  

* Образац понуде (све табеле) 

* Образац структуре понуђене цене, односно Предмер радова 
* Докази о испуњеним додатним условима 

* Образац референци понуђача 

* Образац изјаве о независној понуди  

* Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а  

* Модел уговора 

 

 

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:  
            *Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), 

јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.  

            *Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача нису дужни да приликом подношења 

понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

прописане чланом 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет 

страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду 

уписано у Регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у 

Регистру понуђача. 

            *Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на 

којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

            *Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 8)  

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 
 

           Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој 

понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а 

остале услове наведене под редним бројем од 5. до 7. овог обрасца испуњавају на начин 

предвиђен у овом обрасцу.  

 

 

ПОДИЗВОЂАЧИ 
 

             Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у 

понуди достави све доказе о испуњености услова наведених  у условима за учешће у 

поступку  из члана 75.ЗЈН под бројем од 1. до 4.  
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ФОРМА ДОКАЗА 

 

            Докази о испуњености услова који су захтевани у овом обрасцу могу се достављати у 

неовереним копијама.  

 

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 
 

             Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе.  

  Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе.  

 

ПРОМЕНЕ 
 

            Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 

у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Институт за рехабилитацију                                                           ЈН 17/19 

Београд, Сокобањска 17                      Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама                                                                                                                                                      

 23 од 47 

 

 

 

 

6. Предмер радова са структуром цене 

- Прилог 1 Конкурсне документације 

 

Услов за исправност понуде је попуњеност свих ставки из Предмера 

 и потпис и печат понуђача 

 

(Дозвољено је попуњавати податке и у електронском облику тј. на рачунару, и тако 

одштампан Предмер приложити осталој документацији понуде) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



Институт за рехабилитацију                                                           ЈН 17/19 

Београд, Сокобањска 17                      Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама                                                                                                                                                      

 24 од 47 

 
7 ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА 

 
 

Предложени облик изгледа прилога  
 
 

Списак извршених радова.  

 

За партију 1 Изградња индивидуалног прикључног гасовода и МРС „Селтерс“ 

 

 
Грађевински и 
занатски радови  

 

Уговор бр. и датум,  

Вредност 

Наручилац 

   

   

   

 
 
 

 
НАПОМЕНА:  

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. Образац 

фотокопирати у довољном броју примерака. Могуће је додатно детаљније појашњење 

наведених референци на посебном прилогу понуђача. Доказ могу бити оверене ситуације или 

потврде наручилаца, које се прилажу уз овај прилог.  

 
УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ СУ НАЈМАЊЕ ДВА УГОВОРА О 
ИЗВОЂЕЊУ ИСТИХ ИЛИ СЛИЧНИХ РАДОВА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ 
ОД 3 (ТРИ) ГОДИНЕ ОД 2016 – 2018. 
 
Уколико наручилац располаже информацијама о неизвршењу уговора у претходном 
периоду од 3 године за понуђача, понуда оваквог понуђача ће бити одбијена. 
 
 

                                                                                                          Име и презиме одговорног лица  
 

M.П. 
 ___________________________
______  

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Институт за рехабилитацију                                                           ЈН 17/19 

Београд, Сокобањска 17                      Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама                                                                                                                                                      

 25 од 47 

 

 
 

7.1 ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА 
 

 

Предложени облик изгледа прилога  
 

 

Списак извршених радова.  
За партију 2 Конверзија котларнице на природни гас, са изградњом инсталације и 
уградњом 
 
 

Грађевински и 
занатски радови  

 

Уговор бр. и датум,  

Вредност 

Наручилац 

   

   

   

 
 
 

 
НАПОМЕНА:  

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. Образац 

фотокопирати у довољном броју примерака. Могуће је додатно детаљније појашњење 

наведених референци на посебном прилогу понуђача. Доказ могу бити оверене ситуације или 

потврде наручилаца, које се прилажу уз овај прилог.  

 
УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ СУ УГОВОРИ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА У 
ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ОД 3 (ТРИ) ГОДИНЕ ОД 2016 – 2018, У УКУПНОЈ 
ТРАЖЕНОЈ МИНИМАЛНОЈ ВРЕДНОСТИ ОД 10.000.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ-
а. 
 
Уколико наручилац располаже информацијама о неизвршењу уговора у претходном 
периоду од 3 године за понуђача, понуда оваквог понуђача ће бити одбијена. 
 
 

                                                                                                          Име и презиме одговорног лица  
 

M.П.  _________________________________  
Потпис овлашћеног лица 

 
______________________________  
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 

 
          У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од 
трошкова прибављања средства обезбеђења.  
 
 

 

Врста трошкова Износ трошкова 

 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4.  
5. 

 
6. 

 
 

 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади оправдане 
трошкове и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди.  
Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и 
друге релевантне доказе. 
 

 

 

 

 

Датум Понуђач 

М. П.  
_____________________________ ________________________________
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 

__________________________________________________________  
(навести назив и адресу понуђача) 

 

17/19 Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама, за партију 

_______________________( понуђач уписује број и назив партије за коју подноси 

понуду)  

даје следећу изјаву: 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 

 

Датум  Понуђач 

________________ М.П. __________________ 
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ  

ЧЛ. 75. Став 2. 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

 

__________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 
 
 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 

Изричито наводимо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и 

гарантујемо да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде  за јавну набавку бр. 17/19 Радови на прикључењу на гасну 

мрежу, по партијама. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Датум Понуђач 

 

________________ М.П. ________________
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Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише на крају, овери печатом, чиме 

потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.  

 

 У околностима када понуду подноси група понуђача, овлашћено лице групе понуђача 

потписује и оверава на крају печатом уговор уколико га је група овластила, чиме потврђује 

да прихвата све елементе уговора.  

 

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица 

сваког од чланова групе понуђача, сваку модела уговора потпишу и овере печатом, чиме 

потврђују да прихватају све елементе уговора.  

 

 
 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама 

  Партија 1 Изградња индивидуалног прикључног гасовода и МРС „Селтерс“ 
  

ЈН број 17/19 

Уговорне стране: 

 
 

НАРУЧИЛАЦ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17,  

Шифра делатности : 85141 

Матични број предузећа: 07050844 

ПИБ: 101962711 

ЈБКЈС: 02589 

Текући рачун: 840-657661-28 Управа за јавна плаћања  

                          који заступа в.д. директор, Прим. др Снежана Костић 
(у даљем тексту: „Наручилац“) 

 

и 
 
ДОБАВЉАЧ: ______________________________, 

                                     МБ______________, 

                                     ПИБ______________, број рачуна___________________,  
 кога заступа овлашћено лице _____________________________ 

                                    (у даљем тексту: „Добављач“) 

 

 

Уговорне стране констатују: 
 
- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 

124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, јавне набавке 

радова: Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама.  
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-  да је Добављач дана ________________   године   поднео   понуду   дел.   бр. 
_____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која је 
заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (понуђач не 
попуњава овај податак), која се сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1). Саставни 
део уговора је Предмер радова (Прилог 2). 

 

-  да  је  Наручилац  на  основу  понуде  Добављача  и  Одлуке  о  додели  уговора  дел. 

број___________     од ________ 2019. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао 

Добављача за извођење радова захтеваних у конкурсној документацији. 
 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1 

 

Предмет овог уговора је набавка Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама, 

за партију 1 Изградња индивидуалног прикључног гасовода и МРС „Селтерс“  у свему 

према конкурсној документацији и техничкој документацији - Предмеру радова који је 

саставни део овог уговора. 
 

 

ВРЕДНОСТ  НАБАВКЕ 

 

Члан 2 

 

Уговорену цену чине:  

 Цена набавке радова – Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама, за 

партију 1 Изградња индивидуалног прикључног гасовода и МРС „Селтерс“ из чл. 1. овог 

Уговора, без пореза на додату вредност, у износу 

    * од _______________________________________________ динара, 

 порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

 Укупна уговорена цена износи:  ______________________ динара  

 

 (словима:__________________________________________________________

___________________________________динара ) 

 

Јединична цeна важи и за вишковe, односно мањковe радова, ако нe прeлазe 10% од 

уговорeних количина радова. 
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 

Члан 3 

 

Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку и извођење радова која су 

предмет ове јавне набавке. Радови се изводе за  Наручиоца на његовој адреси  у 

Младеновцу, ул. Краља Петра I 333-335. 

 

 

Структура цене по појединим позицијама дата је у понуди бр. _______ од ________ која је 

саставни део овог уговора (понуђач уписује број и датум понуде) 

 

 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4 

 

Сва плаћања по овом уговору Добављачу ће вршити Наручилац. 

  

Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 2. 

овог Уговора бити извршена на следећи начин: 
Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс. Плаћање ће се вршити по 

испостављеним привременим ситуацијама за стварно извршене радове у року до 30 дана од 
дана испостављања ситуације. 

 
Добављач се обавезује да уз ситуацију достави Извештај о извршењу посла. 
 
Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице које ће у 

његово име вршити надзор над испоруком и радовима и оверавати грађевински дневник и 
грађевинску књигу.  

 

Члан 5 

 

            Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова 

у условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора. 

 

Уговорена цена подразумева: Извршење свих радова до степена готовости за 

пуштање у рад и коришћење и извршене примопредаје. 

 

РОК 

Члан 6 

 

Рок комплетног завршетка је у оквиру ____________(за партију 1 до 30 дана) од дана 
ступања на правну снагу овог Уговора, а према понуди понуђача.  

 
Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора достави детаљан 
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усаглашен (са Наручиоцем) динамички план извршења посла по појединачним позицијама, 

који ће Наручилац прихватити.  

У случају продужетка рока због захтева наручиоца да се радови изводе у посебном 

термину, овај рок ће се узети као меродаван за одређивање рока завршетка радова. 

Уколико Наручилац утврди да Добављач не прати динамику извршења посла, и ако 

након писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не 

констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине 

Уговор, уведе другог Извођача радова у посао и изврши наплату средства обезбеђења за добро 

извршење посла.  

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извођача радова падају 

на терет уговореног првог Извођача радова.  

 
Члан 7 

 
Ако Добављач не заврши радове у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора, дужан је 

да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, рачунајући од укупне 

вредности уговорених услуга, до максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене 
цене.  

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.  

 

ГАРАНТНИ РОК 

 

     Гаранција за све изведене радове је _______ месеци. (не краће од 24 месеца). 

                   
  
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА  
 

Члан 8 

Добављач се обавезује да : 

 Послове из члана 1. овог Уговора изврши у складу са одредбама Закона о  

планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр.72/2009, 81/2009, испр 64/2010, испр 24/2011, 

121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), и другим важећим законима, 

прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање 

професионалних правила своје струке.  

 Послове из члана 1. овог Уговора изради у роковима ближе утврђеним чланом 6. овог 

Уговора. 

  Добављач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у 

складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Добављач не поступи у складу са 

обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе 

другог Извођача радова у посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла.  

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извођача радова а падају 

на терет уговореног Извођача радова.  
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Члан  9 
 

Радови који се изводе, морају бити у сагласности са пројектном документацијом, 

техничким условима и законским прописима који важе за ову врсту радова.  
 

Члан 10 
 

Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током пружања 
услуге објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на 
пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.  

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане 

за овај Уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим Уговором 

Добављач ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.  
 

       
Члан 11 

 
Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. 

У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале 

штете и наплату средстава обеђбеђења за добро извршење посла.  
 
 

 
Члан 12 

 
Добављач је одговоран за изведене радове и уграђен материјал. Добављач се 

обавезује да према члану 1. овог Уговора прибавља само првокласан материјал, а пре било 

које уградње материјала, затражи и добије сагласност од надзорног органа. 

 

 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 
Члан 13. 

 

Добављач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора, наручиоцу 

достави бланко соло меницу за добро извршење посла на износ 10% од укупно понуђене цене 

без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и „без права на 

приговор", са роком важења 5 дана дуже од рока извршења посла. 

 
За период гарантног рока, за све изведене радове, Добављач ће пре окончаног 

обрачуна доставити Наручиоцу меницу  за отклањање недостатака у гарантном року у висини 

од 5% вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком  важења 5 дана дужим од понуђеног  

гарантног рока.  

 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

Добављач мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико 

је продужен рок извршења уговорне обавезе.  
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  
 

Члан 14 
 

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди приступ објекту неопходан за 

реализацију послова из члана 1. овог Уговора.  

Наручилац се обавезује да обезбеди стручно праћење реализације радова. 
 

Члан 15 
 

Уколико Наручилац у току извршења посла из члана 1. овог Уговора одустане у целини 

или од појединих делова, дужан је да писмено обавести Извођача радова о свом одустајању 

и да надокнади све трошкове које је Добављач имао до дана пријема обавештења о 

одустајању.  
 

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 16 
 

Добављач је у обавези да преко стручног надзора писмено обавести Наручиоца о 

року завршетка радова и спремности истог за технички преглед, најкасније 5 дана пре 

завршетка свих  радова. 

 

Добављач је у обавези да заједно са стручним надзором сачини преглед изведених 

радова и  достави га Наручиоцу, најкасније 15 дана по завршетку свих радова. 

 

Преглед објекта и примо-предају радова обезбеђује Наручилац, у складу са 

Законом. 

Члан 17 

 

Добављач је дужан да сарађује са надзорним органом и овлашћеним органима 

наручиоца, и да поступа по свим захтевима истих. 

 

Добављач је дужан да органима Наручиоца обезбеди сву потребну документацију 

према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и начину вршења 

техничког прегледа и издавању употребне дозволе. 

 

Уколико Комисија за примо-предају радова коју именује наручилац у свом 

извештају констатује примедбе на изведене радове, Добављач је у обавези да их отклони у 

року који предложи Комисија. 

 

Уколико Добављач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за 

примо-предају радова, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о 

трошку Извођача путем наплате гаранције банке за добро извршење посла. 

 

По добијеном позитивном извештају Комисије примо-предају радова, Наручилац, 

и Добављач ће, без одлагања, а најкасније у року 7 дана, приступити примопредаји и 

коначном обрачуну изведених радова. Комисија је састављена од непарног броја чланова 
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овлашћених представника уговорних страна, уз учешће стручног надзора и одговорних 

лица на градилишту. 

 

Члан 18 

 

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за 

примопредају и коначни обрачун у две фазе: 

   1)  I фаза – примопредаја: квалитативна примопредаја свих изведених 

радова и примопредаја документације (градилишне документације, и пројекта изведеног 

објекта). У току примопредаје, Комисија формира Записник о примопредаји, који потписују 

сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије; 

   2) II фаза -  коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене 

радове, као саставног дела јединственог Записника о примопредаји и коначном обрачуну, 

који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије.  

 

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није 

било нужно у поступку примо-предају радова, Добављач је дужан да и те недостатке 

отклони у остављеном року. У противном, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку 

Добављача, ангажовањем трећих лица путем наплате гаранције банке за добро извршење 

посла. 

 

Добављач по основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља 

окончану ситуацију. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 19 
 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог 

уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст  

овог уговора.  
                                                                  

Члан 20 
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора - уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 

Београду.  
 

Члан 21 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, а Добављач 

обезбеди гаранцију банке за добро извршење посла.  

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 

овлашћених лица уговорних страна.  

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона 

о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о 

грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 
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Обавезе које доспевају у наредној буџетској години  биће реализоване највише до 

износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са 

Планом набавки наручиоца. 
 

Члан 22. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.  

 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од чега је 2 (два) примерка 

за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Добављача услуга.  
 

ПРИЛОГ 1 - Понуда Добављач број __________ од ________________. 

ПРИЛОГ 2 – Предмер и предрачун број___________ од _________________ 

 

 

Добављач:                                                                            Наручилац: 
 

 

 

 

_______________________  

                                                                                              Прим. др Снежана Костић 
 
 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним Понуђачем. Ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке 

доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству 

обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

 

 
 
 
 
 

   Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише на крају, 

овери печатом, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности 

прихвата.  

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
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 У околностима када понуду подноси група понуђача, овлашћено лице групе понуђача 

потписује и оверава на крају печатом уговор уколико га је група овластила, чиме потврђује 

да прихвата све елементе уговора.  

 

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица 

сваког од чланова групе понуђача, сваку модела уговора потпишу и овере печатом, чиме 

потврђују да прихватају све елементе уговора.  

 

 
 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама 

   

Партија 2 Конверзија котларнице на природни гас, са изградњом инсталације и уградњом 
  

ЈН број 17/19 

Уговорне стране: 

 
 

НАРУЧИЛАЦ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17,  

Шифра делатности : 85141 

Матични број предузећа: 07050844 

ПИБ: 101962711 

ЈБКЈС: 02589 

Текући рачун: 840-657661-28 Управа за јавна плаћања  

                          који заступа в.д. директор, Прим. др Снежана Костић 
(у даљем тексту: „Наручилац“) 

 

и 
 
ДОБАВЉАЧ: ______________________________, 

                                     МБ______________, 

                                     ПИБ______________, број рачуна___________________,  
 кога заступа овлашћено лице _____________________________ 

                                    (у даљем тексту: „Добављач“) 

 

 

Уговорне стране констатују: 
 
- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 

124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, јавне набавке 

радова: Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама.  

 

-  да је Добављач дана ________________   године   поднео   понуду   дел.   бр. 
_____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која је 
заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (понуђач не 
попуњава овај податак), која се сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1). Саставни 
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део уговора је Предмер радова (Прилог 2). 

 

-  да  је  Наручилац  на  основу  понуде  Добављача  и  Одлуке  о  додели  уговора  дел. 

број___________     од ________ 2019. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао 

Добављача за извођење радова захтеваних у конкурсној документацији. 
 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1 

 

Предмет овог уговора је набавка Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама, 

за партију  2 Конверзија котларнице на природни гас, са изградњом инсталације и 

уградњом у свему према конкурсној документацији и техничкој документацији - Предмеру 

радова који је саставни део овог уговора. 
 

 

ВРЕДНОСТ  НАБАВКЕ 

 

Члан 2 

 

Уговорену цену чине:  

 Цена набавке радова – Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама, за 

партију 2 Конверзија котларнице на природни гас, са изградњом инсталације и уградњом  

из чл. 1. овог Уговора, без пореза на додату вредност, у износу 

    * од _______________________________________________ динара, 

 порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

 Укупна уговорена цена износи:  ______________________ динара  

 

 (словима:__________________________________________________________

___________________________________динара ) 

 

Јединична цeна важи и за вишковe, односно мањковe радова, ако нe прeлазe 10% од 

уговорeних количина радова. 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 
 

Члан 3 

Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку и извођење радова која су 

предмет ове јавне набавке. Радови се изводе за  Наручиоца на његовој адреси  у 

Младеновцу, ул. Краља Петра I 333-335.Структура цене по појединим позицијама дата је у 

понуди бр. _______ од ________ која је саставни део овог уговора (понуђач уписује број и 

датум понуде) 
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ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4 

 

Сва плаћања по овом уговору Добављачу ће вршити Наручилац. 

  

Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 2. 

овог Уговора бити извршена на следећи начин: 
Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс. Плаћање ће се вршити по 

испостављеним привременим ситуацијама за стварно извршене радове у року до 30 дана од 
дана испостављања ситуације. 

 
Добављач се обавезује да уз ситуацију достави Извештај о извршењу посла. 
 
Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице које ће у 

његово име вршити надзор над испоруком и радовима и оверавати грађевински дневник и 
грађевинску књигу.  

 

Члан 5 

 

            Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова 

у условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора. 

 

Уговорена цена подразумева: Извршење свих радова до степена готовости за 

пуштање у рад и коришћење и извршене примопредаје. 

 

РОК 

Члан 6 

 

Рок комплетног завршетка је у оквиру ____________(за партију 2 до 40 дана) од дана 

ступања на правну снагу овог Уговора, а према понуди понуђача.  

 
Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора достави детаљан 

усаглашен (са Наручиоцем) динамички план извршења посла по појединачним позицијама, 

који ће Наручилац прихватити.  

У случају продужетка рока због захтева наручиоца да се радови изводе у посебном 

термину, овај рок ће се узети као меродаван за одређивање рока завршетка радова. 

Уколико Наручилац утврди да Добављач не прати динамику извршења посла, и ако 

након писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не 

констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине 

Уговор, уведе другог Извођача радова у посао и изврши наплату средства обезбеђења за добро 

извршење посла.  

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извођача радова падају 

на терет уговореног првог Извођача радова.  

 
Члан 7 
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Ако Добављач не заврши радове у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора, дужан је 

да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, рачунајући од укупне 

вредности уговорених услуга, до максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене 
цене.  

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.  

 

ГАРАНТНИ РОК 

 

     Гаранција за све изведене радове је _______ месеци. (не краће од 24 месеца). 

                   
  
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА  

 
Члан 8 

Добављач се обавезује да : 

 Послове из члана 1. овог Уговора изврши у складу са одредбама Закона о  

планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр.72/2009, 81/2009, испр 64/2010, испр 24/2011, 

121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), Правилнику о техничким 

нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Службени 

лист СФРЈ“ бр. 10 од 23.02.1990., и бр. 52 од 07.09.1990.) и другим важећим законима, 

прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање 

професионалних правила своје струке.  

 Послове из члана 1. овог Уговора изради у роковима ближе утврђеним чланом 6. овог 

Уговора. 

  Добављач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у 

складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Добављач не поступи у складу са 

обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе 

другог Извођача радова у посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла.  

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извођача радова а падају 

на терет уговореног Извођача радова.  

 
Члан  9 

 
Радови који се изводе, морају бити у сагласности са пројектном документацијом, 

техничким условима и законским прописима који важе за ову врсту радова.  
 

Члан 10 
 

Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током пружања 
услуге објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на 
пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.  

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане 

за овај Уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим Уговором 

Добављач ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.  
 

       
Члан 11 
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Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. 

У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале 

штете и наплату средстава обеђбеђења за добро извршење посла.  
 
 

 
Члан 12 

 
Добављач је одговоран за изведене радове и уграђен материјал. Добављач се 

обавезује да према члану 1. овог Уговора прибавља само првокласан материјал, а пре било 

које уградње материјала, затражи и добије сагласност од надзорног органа. 

 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 

Члан 13 
 

Добављач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави 

наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од најмање 10% од укупно 

уговорене цене без ПДВ са клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и 

„без права на приговор", са роком важења 5 дана дуже од рока извршења посла, односно , 

завршетка радова.  

За период гарантног рока, за све изведене радове, Добављач ће пре окончаног 

обрачуна доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 

року у висини од 5% вредности изведенох радова без ПДВ-а, са роком  важења 5 дана дужим од 

понуђеног  гарантног рока.  

 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

Добављач мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико 

је продужен рок извршења уговорне обавезе.  
 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  
 

Члан 14 
 

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди приступ објекту неопходан за 

реализацију послова из члана 1. овог Уговора.  

Наручилац се обавезује да обезбеди стручно праћење реализације радова. 
 

Члан 15 
 

Уколико Наручилац у току извршења посла из члана 1. овог Уговора одустане у целини 

или од појединих делова, дужан је да писмено обавести Извођача радова о свом одустајању 

и да надокнади све трошкове које је Добављач имао до дана пријема обавештења о 

одустајању.  
 

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 16 
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Добављач је у обавези да преко стручног надзора писмено обавести Наручиоца о 

року завршетка радова и спремности истог за технички преглед, најкасније 5 дана пре 

завршетка свих  радова. 

 

Добављач је у обавези да заједно са стручним надзором сачини преглед изведених 

радова и  достави га Наручиоцу, најкасније 15 дана по завршетку свих радова. 

 

Преглед објекта и примо-предају радова обезбеђује Наручилац, у складу са 

Законом. 

Члан 17 

 

Добављач је дужан да сарађује са надзорним органом и овлашћеним органима 

наручиоца, и да поступа по свим захтевима истих. 

 

Добављач је дужан да органима Наручиоца обезбеди сву потребну документацију 

према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и начину вршења 

техничког прегледа и издавању употребне дозволе. 

 

Уколико Комисија за примо-предају радова коју именује наручилац у свом 

извештају констатује примедбе на изведене радове, Добављач је у обавези да их отклони у 

року који предложи Комисија. 

 

Уколико Добављач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за 

примо-предају радова, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о 

трошку Извођача путем наплате гаранције банке за добро извршење посла. 

 

По добијеном позитивном извештају Комисије примо-предају радова, Наручилац, 

и Добављач ће, без одлагања, а најкасније у року 7 дана, приступити примопредаји и 

коначном обрачуну изведених радова. Комисија је састављена од непарног броја чланова 

овлашћених представника уговорних страна, уз учешће стручног надзора и одговорних 

лица на градилишту. 

 

 

 

 

Члан 18 

 

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за 

примопредају и коначни обрачун у две фазе: 

   1)  I фаза – примопредаја: квалитативна примопредаја свих изведених 

радова и примопредаја документације (градилишне документације, и пројекта изведеног 

објекта). У току примопредаје, Комисија формира Записник о примопредаји, који потписују 

сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије; 

   2) II фаза -  коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене 

радове, као саставног дела јединственог Записника о примопредаји и коначном обрачуну, 

који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије.  
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Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није 

било нужно у поступку примо-предају радова, Добављач је дужан да и те недостатке 

отклони у остављеном року. У противном, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку 

Добављача, ангажовањем трећих лица путем наплате гаранције банке за добро извршење 

посла. 

 

Добављач по основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља 

окончану ситуацију. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 19 
 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог 

уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст  

овог уговора.  
                                                                  

Члан 20 
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора - уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 

Београду.  
 

Члан 21 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, а Добављач 

обезбеди гаранцију банке за добро извршење посла.  

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 

овлашћених лица уговорних страна.  

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона 

о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о 

грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 
 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години  биће реализоване највише до 

износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са 

Планом набавки наручиоца. 
 
 

 
Члан 22 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.  

 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од чега је 2 (два) примерка 

за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Добављача услуга.  
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ПРИЛОГ 1 - Понуда Добављач број __________ од ________________. 

ПРИЛОГ 2 – Предмер и предрачун број___________ од _________________ 

 

 

Добављач:                                                                            Наручилац: 
 

 

 

 

_______________________  

                                                                                              Прим. др Снежана Костић 
 
 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним Понуђачем. Ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке 

доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству 

обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
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Образац бр.12. за озбиљност понуде 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 
 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,  

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 
Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 

Текући рачун: 840-657661-28 

Код банке: Управа за јавна плаћања 

 

          МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

   ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ  

 
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за 

рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије ___________ 

може попунити на износ  10 % од укупне вредности понуде без пдв-а на име озбиљности понуде за 
ЈН бр. 17/19 чији је предмет Радови на прикључењу на гасну мрежу, за партију 1 Изградња 

индивидуалног прикључног гасовода и МРС „Селтерс“, што номинално износи 

________________динара без ПДВ-а. 

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у 
своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна 

Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. 
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату 

изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге 

за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну 
или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог закона.  

Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од понуђеног рока важности понуде за предметну 

јавну набавку. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 

стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних 

субјеката од стране дужника. 

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 
(један) за повериоца. 

Датум издавања овлашћења _________________године  

Датум до кога важи овлашћење _________________године  

 
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                ____________________________ 

                                              МП                                                                                 
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Образац бр.12а 
                                                                                                 за добро извршење посла 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 
 

 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,  

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник – правно лице:______________________________________________ 
Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 
Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 

Текући рачун: 840-657661-28 
Код банке: Управа за јавна плаћања 

 

          МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

   ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ  

 

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за 

рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије ___________ 
може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде без пдв-а на име доброг извршења 

посла за ЈН бр. 17/19 чији је предмет Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама, за 

партију 1 Изградња индивидуалног прикључног гасовода и МРС „Селтерс“, што номинално 
износи ________________динара без ПДВ-а. 

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у 

своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна 
Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату 

изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге 
за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну 

или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог закона.  

Меница важи 5 (пет) дана дуже од важности уговора за предметну јавну набавку. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 

стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних 

субјеката од стране дужника. 

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 
(један) за повериоца. 

Датум издавања овлашћења _________________године  

Датум до кога важи овлашћење _________________године  

 
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                ____________________________ 

                                                                      МП                                                                               

  

 

 



Институт за рехабилитацију                                                           ЈН 17/19 

Београд, Сокобањска 17                      Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама                                                                                                                                                      

 47 од 47 

Образац бр.12.б 
за отклањање недостатака у гарантном року 

(доставља изабрани понуђач) 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,  

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17 

Текући рачун: 840-657661-28 

Код банке: Управа за јавна плаћања 

          МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

   ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ  

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за рехабилитацију, 

Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити на 

износ 5 % од укупне вредности понуде на отклањања недостатка у гарантном року за јн бр 17/19 

чији је предмет Радови на прикључењу на гасну мрежу, по партијама, за партију 1 Изградња 

индивидуалног прикључног гасовода и МРС „Селтерс“ што номинално износи 

________________динара без ПДВ-а. 

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у своју корист 

врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и 

трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код 

банке, а у корист рачуна Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на 

терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату 

заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима 

донетим на основу овог закона.  

Меница важи 5 (пет) дана дуже од  трајања гарантног рока предметну јавну набавку. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање 

приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање 

средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од 

стране дужника. 

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за 

повериоца. 

Датум издавања Овлашћења_________________године.                             

Датум важења Овлашћења_________________године.                             

                                                                                      ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

             ____________________________ 

                                              МП                                                                                              
                

 



 
 

 

 

2.5.1 TEHNIČKI OPIS 

2.5.1.1. UVODNI DEO 

U okviru kompleksa Instituta za rehabilitaciju, zdravstvena ustanova "Selters" u ulici Kralja Petra I 
br.333 u Mladenovcu je u funkciji kotlarnica koja koristi lako lož ulje kao pogonsko gorivo za kotlove. 
Kotlarnica se koristi za grejanja kompleksa i podmirenje tehnoloških potreba. 

U cilju upotrebe prirodnog gasa kao ekonomski isplativijeg i ekološki najprihvatljivijeg goriva, 
predviđena je konverzija kotlarnice u skladu sa “Pravilnikom o tehničkim normativima za 
projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica”. 

Za potrebe napajanja kotlarnice prirodnim gasom predviđena je izgradnja sledećih gasovodnih 
objekata: 

 Individualni priključni gasovod MOP=12 (16) bar dužine 312 m i prečnika Ø 60,3 mm; 

 mernoregulaciona stanica (MRS) “Selters” kapciteta 300 m3/h sa pripadajućim ulaznim i 

izlaznim gasovodom i ulaznom i izlaznom protivpožarnom (PP) slavinom; 

 unutrašnji razvod gasovoda od merno-regulacione stanice do gorionika kotlova. 

Predmet ovog Projekta za izvođenje je: 

 Individualni priključni gasovod MOP=12 (16) bar dužine 312 m i prečnika Ø 60,3 mm; 

 mernoregulaciona stanica (MRS) “Selters” kapciteta 300 m3/h sa pripadajućim ulaznim i 

izlaznim gasovodom i ulaznom i izlaznom protivpožarnom (PP) slavinom; 

NAPOMENA: Unutrašnji razvod gasovoda od merno-regulacione stanice do gorionika kotlova i 

konverzija kotlarnice nisu predmet ovog projekta i biće obrađeni posebnom tehničkom 
dokumentacijom. 

Napajanje priključnog gasovoda i MRS prirodnim gasom će se izvršiti priključenjem na postojeći 
distributivni gasovod GM 07-01 deonica od RO »Keramika« do RO »Petar Drapšin«, radnog pritiska 
p= 7 – 12 bar i prečnika Ø 219,1 x 6,3 mm. 

Granice Projekta za izvođenje su: 

 mesto priključenja novoprojektovanog individualnog priključnog gasovoda na postojeći 

distributivni gasovod GM 07-01, radnog pritiska p= 7 – 12 bar i prečnika Ø 219,1 x 6,3 mm 

na k.p. 5802/1 KO Mladenovac Varoš na levoj obali reke Lug (teme T1, stacionaža km 

0+000.00); 

 mesto povezivanja izlaznog čeličnog gasovoda iz MRS „Selters“, prečnika Ø 88,9 x 3,2 mm, 

sa unutrašnjim razvodom gasovoda na cca 1,5m po izlasku iz ograđenog prostora merno 

regulacione stanice (zavarna kapa DN80). 

Osnove za izradu Projekta za izvođenje su: 

 Generalni plan Mladenovca 2021. ("Sl. list grada Beograda", br. 9/05); 

 Katastarsko-topografski plan izrađen od strane Geodetskog biroa Terra, Mladenovac 

 Kopija plana parcela izdata od strane RGZ- Službe za katastar nepokretnosti Mladenovac br. 
952-04-100/2018 od 05.06.2018. god. 

 Kopija plana vodova izdate od strane RGZ-Sektor za katastar nepokretnosti, Odeljenje za 
katastar vodova broj 956-01-839/2018 od 01.06.2018. god. 

 Građevinska dozvola za izgradnju individualnog priključnog gasovoda i merno regulacione 
stanice MRS "Selters", za objekat zdravstvene ustanove "Selters" u ul. Kralja Petra Prvog broj 
333, Mladenovac, broj predmeta: ROP-MLA-14445-CPI-3/2018, int.br III-07-351-902/2018 od 
08.11.2018., izdati od strane Grada Beograda, Uprava gradske opštine Mladenovac, 
Odeljenje za građevinske i komunalne poslove i investiciono projektovanje. 



 
 

 

 

 Projekat za građevinsku dozvolu Individualnog priključnog gasovoda i merno-regulacione 
stanice MRS »Selters« na k.p.5802/1, k.p.5785, k.p.3817/1 i k.p. 3817/3 KO Mladenovac 
Varoš, Opština Mladenovac za objekat zdravstvene ustanove „Selters“ u Ul.kralja Petra prvog 
br.333, izrađen od strane preduzeća za inženjering i projektovanje “BELING“ broj PGD - 
015/2018. 

 Lokacijski uslovi za izgradnju individualnog priključnog gasovoda i merno regulacione stanice 
MRS "Selters", za objekat zdravstvene ustanove "Selters" u ul. Kralja Petra Prvog broj 333, 
Mladenovac, broj predmeta: ROP-MLA-14445-LOCH-2/2018, int.br III-07-350-123/2018 od 
13.08.2018., izdati od strane Grada Beograda, Uprava gradske opštine Mladenovac, 
Odeljenje za građevinske i komunalne poslove i investiciono projektovanje. 

 
 

 Uslovi i saglasnosti nosilaca javnih ovlašćenja: 

- MUP, Sektor za vanredne situacije u Beogradu, Uprava za vanredne situacije Beograd - 
Uslovi u pogledu mera zaštite od požara i eksplozije 09/8 broj 217-322-1/2018 od 
16.07.2018.god.; 

- MUP, Sektor za vanredne situacije u Beogradu, Uprava za vanredne situacije Beograd - 
Uslovi za bezbedno postavljanje u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija sa 
overenim situacionim planom 09/8 broj 217.2-60/2018 datum: 17.07.2018.god.; 

- JKP "MLADENOVAC" ROP-MLA-14445-LOC-1/18 datum: 22.06.2018.; 

- "EPS DISTRIBUCIJA" Beograd broj 84110, EM-126/18 od 21.06.2018.god; 

- Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda V-04 broj 501.2- 
133/2018 od 26.06.2018.god.; 

- JKP" Beogradske Elektrane", Beograd broj IV -3331/2 od 07.06.2018.god.; 

- JVP  "SRBIJAVODE",  Beograd,  Vodoprivredni  centar   "Morava",   Niš   broj  5592/1 
od 20.06.2018.god.; 

- Preduzeće za telekomunikacije a.d.  "Telekom  Srbija",  Beograd  broj  237820/2-2018 
od 14.06.2018.god 

- Rešenje o odobrenju za priključenje  na  distributivni  gasovodni  sistem  JP  Srbijagas 
br. 07-07/4884 od 28.02.2018. 

 Podaci o izvedenom stanju distributivnog gasovoda GM 07-01 na predmetnoj lokaciji; 

 
 

2.5.1.2. LOKACIJSKE I DISPOZICIONE KARAKTERISTIKE OBJEKTA 

Priključni gasovod, prečnika  60,3mm, se celom svojom dužinom vodi podzemno manjim delom u 
parceli reke Lug, a većim delom kroz kompleks zdravstvene ustanove "Selters" sledećim katastarskim 
parcelama: 5802/1, 5785, 3817/1 i 3817/3 KO Mladenovac Varoš, Gradska opština Mladenovac. 

Ukupna dužina trase novoprojektovane gasovoda je 312 m. 

Mernoregulaciona stanica MRS „Selters“ sa ulaznim i izlaznim gasovodima i pripadajućim ulaznim i 
izlaznim protivpožarnim slavinama je predviđena na delu kp. br. 3817/1 u južnom delu kompleksa. 

Projektovani priključni gasovod i MRS locirani su u skladu sa zakonskom regulativom za ovakvu vrstu 
instalacija. 

Prеdmеtnо pоdručје na kome će se vršiti izgradnja individualnog priključnog gasovoda i MRS 
obuhvata manjim delom koridor postojećeg čeličnog distributivnog gasovoda GM 07-01 na k.p.5802/1 
i prelaz ispod uređenog korita reke Lug, a većim delom kompleks zdravstvene ustanove "Selters". 

Od priključenja na postojeći gasovod GM 07-01 do MRS “Selters” teren je u blagom nagibu od 

apsolutne kote 130,30 mnv do 135,50 mnv. 

Na delu trase gasovoda od temena T7 do lokacije MRS i na lokaciji predviđenoj za izgradnju MRS sa 



 
 

 

 

pristupnom stazom prisutna je visoka vegetacija. Na planiranoj trasi gasovoda predviđeno je 
uklanjanje - seča pojedinih stabala u skladu sa propisanim rastojanjima iz člana 4. Pravilnika o 
uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar („Sl. 
glasnik RS“ br. 86/2015). 

Lokacija MRS “Selters” je predviđena na delu kp. br. 3817/1 u južnom delu kompleksa zdravstvene 
ustanove "Selters" na zelenoj površini između objekata za tehničko tehnološke potrebe. Planirano je 
uklanjanje stabala iz ograđenog prostora MRS koji je projektovan tako da obuhvata sve zone 
opasnosti u skladu sa članom .57. Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju 
prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015), kao i stabala na  lokaciji 
planirane pristupne staze. 

MRS je predviđena na minimalnom rastojanju od 8,28m m od objekta, 22,37 m od trafostanice i 
minimum 10,43 m od najbližeg stuba sa elektro rasvetom (kandelaber). 

MRS je predviđena na rastojanju od 25 m, istočno od postojeće interne saobraćajnice sa kojeg će biti 
obezbeđen pristup MRS. Plato na kome je planirana MRS biće uzdignut da bi se obezbedilo 
odvođenje atmosferskih padavina slobodnim padom od 1,5% prema okolnom terenu. 

 
 

2.5.1.3. PREDHODNI RADOVI 
Pre otpočinjanja radova vrši se geodetsko obeležavanje parcele, uglova ograde MRS, uglova i 
karakterističnih tačaka pešačke staze sa postavljanjem vidljivih oznaka na prelomnim tačkama i 
osiguranjem istih. Kod obeležavanja sva mesta ukrštanja sa postojećim instalacijama cevodovoda, 
kanalizacije, električne, PTT vodove i sl. vidno će biti obeležena drvenim koljem ili masnom bojom. 

Lokaciju građenja je potrebno obeležiti propisnom signalizacijom i ograditi, noću osvetliti. Preko 
otvorenih rovova predviđena je izrada pešačkih mostića, od drvene građe (grede i fosne d=48mm). 
Visina ograde je 110cm. 

Stabilnost ograde i mostića proveravaju i svojim propisima overavaju odgovorni Izvođač i odgovorno 
lice za zaštitu na radu. 

Lokacija građenja je obeležena velikim tablama upozorenja od pocinkovanog lima sa reflektujućom 
završnom obradom i natpisom Pažnja gradilište. 

Radove izvoditi tako da se omogući nesmetan prolaz pešaka i prilaz zgradama. Stalno održavati red 
i čistoću tako da se vozila i pešaci ne prljaju, a materijal ne raznosi i da se ne stvara prašina i blato. 
Zaštititi slivnike i poklopce šahtova atmosferske kanalizacije. Neupotrebljiv materijal iz iskopa odmah 
odvoziti sa gradilišta, a po završetku radova gradilište očistiti i oprati. 

 
 

2.5.1.4. OPIS GASOVODNIH INSTALACIJA 
Svi postojeći građevinski i infrastrukturni objekti u okviru zdravstvene ustanove "Selters", koji su na 
predmetnom području su prikazani na priloženoj situaciji u grafičkoj dokumentaciji i zadržavaju se. 

Sva postojeća visoka vegetacija na trasi gasovoda i lokaciji MRS prikazana je na priloženoj situaciji 
u grafičkoj dokumentaciji. Na planiranoj trasi gasovoda predviđeno je uklanjanje - seča pojedinih 
stabala u skladu sa propisanim rastojanjima iz člana 4. Pravilnika o uslovima za nesmetanu i 
bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015). 
Takođe je planirano uklanjanje stabala iz ograđenog prostora MRS koji je projektovan tako  da 
obuhvata sve zone opasnosti u skladu sa članom .57. Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu 
distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015), kao i stabala 
na lokaciji planirane pristupne staze. 

Pojas širine po 1,6 m na obe strane od ose gasovoda u kome je predviđeno uklanjanje postojećeg 
visokog zelenila čime će se obezbediti svetlo rastojanje spoljne ivice gasovoda do visokog zelenila 
od 1,5m u skladu sa članom 4.Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog 
gasa gasovodima pritiska do 16 bar („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015), prikazan je na cr.br. 1-02 u okviru 
grafičke dokumentacije. Takođe su crvenom bojom oznaćena stabla koja je potrebno ukloniti iz gore 



 
 

 

 

opisanog pojasa, planirane ograde MRS i sa lokacije buduće pristupne pešačke staze. 

Trasa planiranog gasovoda i lokacija MRS određeni su u skladu sa Pravilnikom o uslovima za 
nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar, „Službeni glasnik 
RS“, broj 86/15. 

Individualni priključni gasovod 

Priključenje na postojeći distributivni gasovod GM 07-01 deonica od RO »Keramika« do RO »Petar 
Drapšin«, radnog pritiska p= 7 – 12 (16) bar i prečnika Ø 219,1 x 6,3 mm je predviđeno u temenu T1 
(stacionaža gasovoda km 0+000.00), postupkom „na toplo“ bez prekida distribucije gasa, ugradnjom 
standardnog zavarnog komada “Weldolet” Ø 60,3/ Ø 219,1 i “žrtvovane” zavarne kuglaste slavine za 
podzemnu ugradnju DN50 PN16. 

Između temena T2 i T3 predviđena je izgradnja priključnog šahta PŠ u kojem je smeštena priključna 
prirubnička slavina DN50 PN16. Po izlasku iz šahta, na priključnom gasovodu predviđena je ugradnja 
izolacionog komada DN50 PN16. Priključni šaht (PŠ) je dimenzija 1,5 x 1,5 m. 

U temenu T3 gasovod skreće u pravcu zapada, preseca uređeno korito reke Lug i vodi do temena 
T4 u kompleksu zdravstvene ustanove "Selters". 

Od temena T4 do T5 gasovod se vodi u pravcu juga paralelno sa ogradom kompleksa i trasom 

postojećeg magistralnog gasovoda visokog pritiska MG 07. Gasovod se vodi izvan eksploatacionog 
pojasa magistralnog gasovoda. 

Od temena T5 do T8 gasovod se vodi kroz kompleks zdravstvene ustanove "Selters" u pravcu zapada 
paralelno sa nekategorisanim putem na udaljenosti minimum 3,4m od granice parcele. 

Od temena T8 do T9 gasovod se vodi zelenom površinom kompleksa zdravstvene ustanove "Selters" 
u pravcu severo-zapada, potom skreće u pravcu severa i vodi do lokacije MRS “Selters” (teme T10, 
stacionaža gasovoda km 0+312.00). 

Trasa priključnog gasovoda se ukršta sa: 

 Rekom Lug na stacionaži km 0+032.60; 

 magistralnim gasovodom visokog pritiska MG 07 prečnika Ø 610,0 mm na stacionaži km 

0+141.80; 

 fekalnom kanalizacijom na stacionaži km 0+227.50. 

Ukrštanje sa rekom Lug predviđeno je tehnologijom „horizontal directional drilling“ na minimalnoj 
dubini 1,0 m ispod dna uređenog korita,. Prilikom uvlačenja radne cevi obavezno je korišćenje 
bentonita ili odgovarajućih polimernih smeša. Na prolazu gasovoda ispod reke vazdušne oznake 
gasovoda - znaci upozorenja moraju biti postavljeni sa obe strane vodenog toka i ne smeju da se 
postavi bliže od 5 m od ose nasipa vodotoka. 

Ukrštanje sa magistralnim gasovodom i fekalnom kanalizacijom će se izvesti u skladu sa dobijenim 
uslovima. 

Dubina polaganja gasovoda, osim ukrštanja sa rekom Lug, je minimalno 0,8m od kote terena do 

gornje ivice cevi. 

Mernoregulaciona stanica (MRS) “Selters” 

U temenu T10 priključnog gasovoda, u krugu ograde MRS, predviđeno je povezivanje sa ulaznim 

gasovodom MRS prečnika 60,3x3,6mm. 

Nakon povezivanja predviđena je ugradnja nadzemne prirubničke ulazne protivpožarne slavine DN50 
ANSI150 ili PN16 na visini 0,7m od kote betonskog platoa. Ulazna PP slavina je predviđena na 
rastojanju 5,0 m od kontejnera MRS i min 1,2 m od ograde MRS. 

Od ulazne PP slavine ulazni gasovod prečnika 60,3 mm se vodi podzemno do objekta MRS gde je 
predviđeno povezivanje ulaznog gasovoda sa instalacijom merno regulacione stanice. 



 
 

 

 

Izlazni gasovod prečnika 88,9 x 3,2 mm i radnog pritiska 0,5 bar se od objekta MRS vodi do 
nadzemne prirubničke izlazne protivpožarne slavine DN80 ANSI150 ili PN16 na visini 0,7m od kote 
betonskog platoa. Izlazna PP slavina je predviđena na rastojanju 5,0 m od kontejnera MRS i min  1,2 
m od ograde MRS. 

Od izlazne PP slavine izlazni gasovod skreće pod pravim uglom i izlazi van ograđenog prostora MRS. 
Na cca 1,5m po izlasku gasovoda iz ograđenog prostora merno regulacione stanice predviđena je 

ugradnja zavarne kape 88,9 mm što je ujedno i granica idejnog rešenja. Odsecanjem zavarne kape 
izvršiće se povezivanje sa gasovodom unutrašnjeg razvoda. 

Na cca 0,5 m od kontejnera MRS, na izlaznom i ulaznom gasovodu predviđena je ugradnja izolacionih 
komada DN50 PN16, odnosno DN80 PN16, u cilju efikasanog rada katodne zaštite podzemnog 
gasovoda i zaštite od prenapona. 

Merno-regulaciona stanica (MRS) „Selters“ je sledećih radnih karakteristika: 

 ukupni kapacitet Qmax= 300m3/h, 

 ulazni pritisak u MRS pul= 6 – 12 (16) bar 

 izlazni pritisak iz MRS pizl= 0,5 bar 

Mašinska oprema MRS smeštena je u metalnom kontejneru dimnezija 2,6 x 1,0 x 2,3 m. Vrata 
objekata se otvaraju "u polje", a dodirne površine su obložene materijalom koji ne varniči. 
Provetravanje prostorije MRS vrši se prirodnim putem, pomoću ventilacionih otvora, smeštenih na 
kraćim stranama kontejnera. 

Prostor oko MRS ograđen je žičanom ogradom dimenzija 9,5 x 7,0m, visine 2,5m, sa jednokrilnom 
kapijom širine 1,5 m. Ograda je predviđena tako da sve zone opasnosti MRS i PP slavina budu unutar 
ograđenog dela. 

Pristup objektu MRS ostvaruje se pešačkom stazom širine 1,5m sa postojeće interne saobraćajnice 
u krugu kompleksa, od betona MB30 sa armaturom Q188, d=20 cm na sloju od nabijenog peskovito- 
šljunkovitog materijala d=10 cm, dimenzionisan za srednje težak saobraćaj. Stazu izvesti u padu od 
0.5% na jednu stranu (u poprečnom preseku) radi odvoda vode u okolni teren. 

Lokacija MRS ispunjava zahteve za bezbedno postavljanje iz Pravilnika o uslovima za nesmetanu i 

bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015). 



 
 

 

 

2.5.1.5. TEHNIČKI DEO 

Projekat za građevinsku dozvolu je urađen u skladu sa: 

 Pravilnikom o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima 
pritiska do 16 bar („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015). 

Gasovod se polaže u rov, širine 60cm i dubine zavisno od dubine polaganja gasovoda ( od 1,0 do 
1,35 m). Rov se kopa bez razupiranja s tim što se u tlu sa lošim karakteristikama iskop vrši sa bočnim 
stranicama u nagibu. Iskop materijala iz rova vršiti mašinski ili rušno. 

Situaciono osovina gasovoda je definisana koordinatama prelomnih tačaka - temena, koje su date u 
Gauss - Krigerovom koordinatnom sistemu. Svaku tačku moguće je lako definisati na terenu. 
Koordinate temena date su na Situacijima trase gasovoda listovi 1 do 9. 

Gasovod mora biti zaštićen od podlokavanja, plavljenja, nestabilnosti tla, odrona zemlje i drugih 
opasnosti koje kogu usloviti pomeranje ili dodatno opteretitti cevi (Čl. 43 Pravilnika o uslovima za 
nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar „Sl. glasnik RS“ br. 
86/2015. 

Poprečni presek rova za polaganje gasovoda je za 40cm širi od prečnika gasovoda na odgovarajućoj 
deonici, dok je minimalna dubina ukopavanja cevovoda 1,0 m mereno od površine terena do gornje 
ivice cevi u zelenim površinama, a na delu trase gde se cevovod vodi ulicama dubina ukopavanja je 
1,35m od kolovoza do gornje ivice cevi, ako to dozvoljava položaj podzemnih instalacija. 

Položeni gasovod, zatrpava se materijalon iz iskopa. Materijal iz iskopa mora biti sitan, bez krupnih 

komada zemlje i kamenja, da ne bi došlo do oštećenja izolacije (Čl. 44 Pravilnika o uslovima za 
nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar „Sl. glasnik RS“ br. 
86/2015). 

Zatrpavanje rova se vrši ručno sa polaganjem cevi na sloj zemlje iz iskopa od 10cm a zatim se 
preostali deo rova popunjava zemljom iz iskopa u slojevima 20 – 30 cm sa nabijanjem. Ako je teren 
kamenit, gasovod je neophodno položiti na sloj peska. Na odstojanju 0,3 do 0,5 m iznad gornje ivice 
cevi postavlja se traka sa odovarajućim upozorenjima o gasovodu pod pritiskom i postavlja se celom 
dužinom trase (Čl. 44 Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa 
gasovodima pritiska do 16 bar „Sl. glasnik RS“ br. 86/2015). U slučaju da se gasovod vodi ispod 
kolovoza bez zaštitne cevi, gasovod mora biti položen u posteljicu od sitnog peska u sloju od 15cm 
oko cevi, zbijenog vodom ili drugom odgovarajućom metodom uz obavezno nabijanje i izradu 
kolovozne konstrukcije sa završnim asfaltiranjem uz dobijanje atesta o zbijenosti tla od ovlašćene 
firme (Čl. 26 pomenutog Pravilnika). Zatrpavanje rova vrši se u što kraćem vremenu posle polaganja 
gasovoda i geodetskog snimanja. Ukoliko dođe do nekog odstupanja (u odnosu na sastav terena), 
neophodno je konsultovati projektanta radi odgovarajućeg rešenja. 

Potrebno je da se vodi računa da u rov prilikom zatrpavanja ne ulazi materijal koji može da ošteti cev 
gasovoda. Zatrpavanje rova vrši se u što kraćem vremenu posle polaganja gasovoda i geodetskog 
snimanja. Pre konačnog zatrpavanja rova potrebno je delimično da se popuni rov, tako da se položeni 
gasovod odmah zaštiti od sunčevog zračenja. Ukoliko dođe do nekog odstupanja (u odnosu na sastav 
terena), neophodno je konsultovati projektanta radi odgovarajućeg rešenja. 

Sečenje kolovozne konstrukcije kolovoza i trotoara vršiti testerom, pikamerima, sekačima i to 20 cm 
šire od širine rova sa obe strane. Materijal iz iskopa odmah ukloniti-transportovati na deponiju. 

Lokaciju raskopane površine obeležiti propisnom signalizacijom i ograditi, noću osvetliti. Radove 
izvoditi tako da se omogući nesmetan prolaz pešaka i prilaz zgradama. Stalno održavati red i čistoću 
tako da se vozila i pešaci ne prljaju, a materijal ne raznosi i da se ne stvara prašina i blato. Zaštititi 
slivnike i poklopce šahtova atmosferske kanalizacije. Neupotrebljiv materijal iz iskopa odmah odvoziti 
sa gradilišta, a po završetku radova gradilište očistiti i oprati. 

Sve površine vratiti u prvobitno stanje nakon završetka radova. 

Trasu gasovoda obeležiti celom dužinom sa oznakama na svakom temenu, na rastojanju ne većem 
od 200m na ravnom delu trase i na mestima promene pravca trase gasovoda (Čl. 45 navedenog 



 
 

 

 

Pravilnika). 

Oznaka na prolazu gasovoda ispod reka i kanala, ne sme se postaviti bliže 5m od ose nasipa kanala. 

Na prolazu gasovoda ispod plovnih reka i kanala, sa obe strane prolaza na odstojanju od po 200m 
uzvodno i nizvodno od ose gasovoda mora se postaviti znak zabrane sidrenja. 

Pre početka izvođenja radova Investitor je obavezan da obavesti sve nadležne organizacije čiji objekti 
se nalaze u zoni izgradnje distributivne gasovodne mreže. Radove izvoditi uz prisustvo predstavnika 
nadležnih institucija, u skladu sa uslovima priloženim u opštoj dokumentaciji projekta. 

Izvođač je dužan da radni pojas, kao i prilazne puteve vrati u prvobitno stanje i to, uklanjanjem viška 
zemlje na deponiju i uklanjanjem opreme i viška cevi i drugih otpadaka svih vrsta. 

Definitivno postavljen i montiran gasovod sa svom pratećom opremom se geodetski snima i ti podaci 
se unose u projekat izvedenog objekta i katastar podzemnih instalacija. 

Gasovod mora da se snimi po zakonu o katastru vodova i podzemnih instalacija. 

Metalna kućica se komletno radi u radionici, gotova dovozi i postavlja na ploču. Kućica se za ploču 
pričvršćuje ankerima-čeličnim tiplovima, za koje se rupe buše prilikom montiranja kućice i mašinske 
opreme. 

Vrata objekata se otvaraju "u polje", a dodirne površine su obložene materijalom koji ne varniči. 

Provetravanje objekta MRS vrši se prirodnim putem, pomoću gornjih i donjih ventilacionih otvora, 
smeštenih čitavom dužinom bočnih kraćih strana objekta MRS. Dovodni ventilacioni otvori (donji) 
su postavljeni pri podu, a odvodni (gornji) ventilacioni otvori na najvišoj tački kontejnera. Površina 
donjih otvora mora biti minimalno 80% od površine gornjih ventilacionih otvora. Površina gornjih 
ventilacionih otvora ne može biti manja od 5% od površine poda prostorije stanice. 

Instalacija MRS se postavlja na ram („sanke“) izrađen od standardnih U profila, ankerovan u 
betonski temelj MRS. 

Ulaz i izlaz gasa u objekat MRS predviđen je podzemno, prodorom kroz betonski temelj. Na 

mestima prodora gasovodnih cevi kroz betonski plato i temelj MRS predviđena je ugradnja zaštitne 
čaure (hilzne) od čeličnih cevi prečnika < 219,1 x 5,2 mm, a prodori se obezbeđuju od propuštanja 
vode zaptivanjem trajno plastičnim gitom ili termoskupljajućim manžetama. Odzračne cevi će se 
izvesti na 1 m od najviše tačke krova MRS. Na krajevima odušnih cevi predviđena je ugradnja 
standardnih lukova R 1,5D, < 1800, sa otvorom okrenutim na dole. Instalacija je uzemljena, a 
prirubnički spojevi premošteni bakarnom pletenicom (ili pocinkovanom trakom). 

Ovim građevinskim projektom se ne obrađuju radionički detalji konstrukcije kućice, obzirom da se 
ona nabavlja i isporučuje kao gotov kontejner. 

Prostor oko MRS i protivpožarnih slavina će biti ograđen žičanom ogradom .Ograda se sastoji iz 
čeličnih stubova kutijastih profila # 40x40x2.5mm sa ispunom od armaturne mreže. Na gornjim 
krajevima stubova zavariti čelične pločice debljine 2 mm kvadratnog oblika, kako bi se sprečio ulaz 
atmosferske vode u stub. Ispuna izmedju stubova je od armaturne mreže u ramovima #20x20x1.5 
mm. Čelične stubove ograde ugraditi na međusobnom rastojanju od najmanje 3.0 m u betonske 
temelje dimenzija 50x50x80 cm, MB 20. 

Jednokrilnu kapiju širine 1,5 m, raditi od istog materijala kao i ogradu, i snabdeti je sa najmanje 3 
(tri) šarke na svakom krilu i bravom. 

Svu crnu bravariju minizirati, bojiti i lakirati. 

Sve radove izvoditi saglasno uslovima iz projekta i prema pravilima struke. Građevinske radove na 
stanici izvoditi nakon polaganja mašinske instalacije. 

Slobodne površine u krugu MRS, nivelišu se na projektovane kote. Višak zemljanog i drugog 
otpadnog materijala, nakon završetka radova, utovara se i transportuje na deponiju. 

Oko ograde MRS sa spoljne strane u širini 1.0 m postaviće se šljunak-iberlauf, radi sprečavanja 
korova oko same ograde. 



 
 

 

 

2.5.1.6. UKRŠTANJE GASOVODA SA VODOTOKOM 

 
Trasa priključnog gasovoda se ukršta sa rekom Lug na stacionaži km 0+032.60. Ukrštanje je 
predviđeno bez zaštitne cevi, metodom horizontalno usmerenog bušenja (HDD), u bentonitnoj smeši, 
na min dubini od 1,50 m mereno od gornje ivice cevi do najniže kote korita reke, što je u skladu sa 
članom 30. „Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima 
pritiska do 16 bar“ (Službeni glasnik RS 86/2015). 

Na prolazu gasovoda ispod vodenih tokova vazdušne oznake gasovoda - znaci upozorenja moraju 
biti postavljeni sa obe strane vodenog toka i ne smeju da se postavi bliže od 5 m od ose nasipa 
vodotoka. 

 



 
 

 

 

2.5.2 TEHNIČKI USLOVI 
 

Svi proizvodi i materijali za ugradnju u objekte gasovoda koji su u potpunoosti ovde navedeni treba 
da su od najboljeg kvaliteta i da su prihvatljivi za prvorazrednu izradu i ugradnju. Investitor ima pravo 
da utvrdi koji nabavljeni proizvodi i materijali su zadovoljavajući, te da li su prihvatljivi za svoju namenu 
ili nisu. 

Svi proizvodi i materijali koje izvođač nabavlja i materijali koje je investitor izabrao na osnovu tehničkih 
uslova moraju biti uredno uskladišteni, zaštićeni i održavani u urednom i dobrom stanju. Sav suvišni 
materijal koji nije u upotrebi ili više nije potreban za izvođenje radova treba da je uredno uskladišten 
i složen tako da ne smeta u odvijanju i napredovanju ostalih radova koji se izvode. Sav ovaj suvišni 
materijal treba ukloniti sa gradilišta ako to traži nadzorni organ, ukoliko isti neće bit i potreban za 
ostale radove koji predstoje. 

 
GEODETSKA MERENJA 

Nadzor će označiti trasu gasovoda i lokaciju MRS kočićima. Izvođač će se pridržavati snimljene 
lokacije osim na mestima gde su odstupanja odobrena od strane Nadzora. Izvođač će takođe obaviti 
snimanje nakon završetka radova za potrebe dokumentacije izvedenog stanja. Kočići - oznake, 
moraju da ostanu na svojim mestima sve do konačnog uredđenja lokacije. 

 
ZEMLJANI RADOVI 

Sve radne procese kod zemljanih radova raditi u svemu kako predviđaju građevinske norme. 

Pre početka vršenja iskopa zemlje teren mora biti pravilno obeležen i pripremljen za iskop. Iskop vršiti 
mašinski što podrazumeva dopremanje sve potrebne mehanizacije, a gde je potrebno iskop se vrši 
ručno. 

Obavezno dobro organizovati odvoz zemlje na privremenu gradilišnu deponiju za kasnije nasipanje 
koju odredi investitor, dovoz sljunka za nasipanje razastiranje i nabijanje ispod podova i temelja u 
sloju od 10cm, naknadni dovoz zemlje sa privremene gradilišne deponije za nasipanje i nab ijanje 
zemlje u slojevima od 20cm, gde je potrebno kao i odvoz viska zemlje na deponiju koju odredi 
investitor. 

 
ISKOP ROVA 

Izvodac treba da iskopa i održava rov u koji ce se polagati cevovod. Rov treba iskopati po iskolcenoj 
trasi koju je utvrdio Nadzor. Minimalne dimenzije rova moraju biti u skladu sa crtezom priloženim u 
projektu. Crtez specificira potrebnu debljinu nadsloja za cevovod. Izvodac ce iskopati dublji rov 

na svim mestima, na kojima je ta povećana dubina potrebna da se omogući pravilna montaža  
cevovoda i za dobro i stručno izvršenje posla. Lokacije na kojima obično treba kopati tako duboke 
rovove su postojeće podzemne drenažne cevi, postojeći podzemni cevovodi iii servisni vodovi 
zemljište koje je normalno izloženo poplavama iii eroziji, itd. Na mestima gde je konfiguracija tla takva 
da je povećana dubina rova potrebna iskopati dublji rov, da se omogući pravilna montaža cevovoda. 

Dno rova mora biti jednoliko izravnato i mora biti bez komada kamenja, velikog šljunka i drugih 
predmeta koji bi mogli ostetiti izolaciju cevi. 

Izvodač mora predvideti pešačke prelaze preko rova na barem dva mesta, odnosno na takvim 
razmacima koje traži Nadzor. Gde god bude potrebno, Izvodač će predvideti i upotrebiti pilote, 
potpore, razupore, pumpe, mestimično odvodnjavanje i slično radi iskopa i održavanja rova u dobrom 
stanju,sve do polaganja cevovoda. 

 
ZATRPAVANJE I DEPONOVANJE 

Zatrpavanje rovova i temelja na trasi gasovoda treba izvršiti nakon što su položene cevi i armatura 
pregledane, ispitane i nakon snimanja za katastar podzemnih instalacija. Materijal za zatrpavanje 
mora biti propisani materijal, zavisno od mesta gde se zatrpavanje izvodi, odnosno u skladu sa 



 
 

 

 

odredbama “Uslova za projektovanje javnih površina radi izgradnje i opravke podzemnih instalacija i 
uređenja na područiju nadležne S.O.” 

Iskopani materijal se deponuje privremeno sa strane rova ili na određenim privremenim deponijama 
ukoliko će isti koristiti za zatrpavanje rova i temelja. Višak iskopanog materijala koji preostane nakon 
zatrpavanja utovara se u vozila i odvozi na određenu deponiju. 

Razastiranje peska u rovovima pre polaganja cevi obaviće se na onim deonicama gasovoda gde je 
predviđeno određenim projektom, kao podloga za polaganje cevi. Za podlogu treba upotrebiti č ist i 
prosejan pesak bez štetnih primesa, otpadaka, krhotina kamena i slično. Pesak se nanosi i razastire 
po dnu rova u sloju odgovarajuće debljine, kako bude propisano projektom za odgovarajući profil cevi, 
a zatim se vrši polaganje cevi. Nakon ispitivanja gasovoda cevi se zatrpavaju peskom u sloju 
odgovarajuće debljine iznad temena cevi. Nasuti pesak se nabija lakim nabijačem do potrebne 
zbijenosti. 

Obračun i plaćanje će se obaviti po 1 m3 nabavljenog, dopremljenog, razastrtog i nabijenog peska 
za podlogu cevi u rovu gasovoda. 

Prilikom zatrpavanja rovova treba prvo razastrti i nabiti finiji materijal iz iskopa sa strane i iznad 

cevovoda. Zatrpavanje se nastavlja u slojevima debljine do 15 cm po celoj širini rova sve dok se ne 
postigne visina zatrpavanja 30 cm iznad gornjeg dela cevovoda. Za zatrpavanje ovog dela rova treba 
koristiti najbolji materijal iz iskopa u kome nema kamenja i krhotina. Nasipanje ovog prvog dela rova 
oko položenih cevi treba izvoditi na takav način da materijal koji se baca sa površine u rov ne ošteti 
položene cevi. 

Prvi sloj oko cevi treba dobro nabiti pre nego što se pristupi zatrpavanju preostalog dela rova i temelja. 

Preostali deo rova koji se nalazi 30 cm iznad temena cevovoda pa do površine ili do donjeg nosećeg 
sloja, treba zatrpati iskopanim materijalom u slojevima ne većim od 20 cm. Za zatrpavanje se može 
upotrebiti iskopani materijal u kome nema komada većih od 15 cm. 

Zatrpavanje rovova na trasama cevovoda i distribucionih vodova šljunkovitim materijalom izvršIće se 
na onim mestima gde se prema odredbama uslova za projektovanje javnih površina radi izgradnje i 
popravke podzemnih instalacija i uređaja na području nadležne S.O. 

Nakon zatrpavanja rovova na onim mestima gde nakom toga ostane višak zatrpanog materijala, isti 
se može razastirati i planirati po okolnom zemljištu ukoliko za to postoji saglasnost nadzornog organa 
i pismeno odobrenje nadležnog administrativnog organa. U takvom slučaju višak iskopanog zemljišta 
razastire se po okolnom zemljištu duž trase gasovoda i nabija do potrebne zbijenosti. Visina ovog 
nasipa može biti najviše 15 cm. 

Sav višak iskopanog zemljanog materijala treba utovariti u vozilo i odvesti na jednu od određenih 
deponija. 

 
UPOZORAVAJUĆA TRAKA 

Ovom specifikacijom je obuhvaćena upozoravajuća traka koja se postavlja po trasi gasovoda 30 cm 
iznad cevi. 

Traka će biti plastična na bazi polietilena i otporna na mehanička oštećenja prilikom zatrpavanja rova 
i mora imati trajanje od najmanje 15 godina. 

Traka mora biti otporna na klimatske promene, na koroziju, na prirodne i veštačke agense. 

Traka će biti žute boje i širine 10 cm. Na svaka 0,5 m traka će imati natpis GAS, visine  slova 12 cm 
i debljine linija od 2 cm. 

Za traku se moraju se navesti sledeće osobine: sastav i debljina, otpornost na hemikalije, 
mikroorganizme, bakterije i životinje, granične okolne temperature i temperature trake za vreme 
postavljanja i rukovanja, otpornost na raspadanje kad se postavi katodna zaštita, dozvoljeno vreme 
skladištenja 

Pored toga moraju se dostaviti uputstva za transport, rukovanje i uskladištenje. 

Traka će se isporužiti u rolnama. 



 
 

 

 

BETONSKI RADOVI 

Svi betonski i armirano betonski radovi se moraju izvesti prema vazećem Pravilniku o tehničkim 
uslovima za beton i armirani beton. 

Pre betoniranja izvršiti pregled oplate i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti, a kontrolisati ih i u 
toku betoniranja. 

Kod armature voditi računa da se u toku rada ne pomera -da ostane u postavljenom položaju i da 
bude sa svih strana obuhvaćena betonom. 

Izrada i ugrađivanje betona vrši se po pravilu mašinskim putem. Ručno mešanje i ugrađivanje dopušta 
se uz saglasnost nadzornog organa i kada se radi o malim količinama i slabo napregnutim 
konstrukcijama i elementima. 

Naznačena marka betona se mora postići pravilnom mešavinom portland cementa, vode i agregata, 
kao i kvalitetom ovih sastojaka. Izvođač je dužan redovno kontrolisati kvalitet betona uzimanjem 
probnih kocki i uredno o svom trošku pribavljati ateste o njihovom ispitivanju. 

Prekidanje i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvima nadzornog organa, a 
prekid mora biti ranije određen. Eventualna gnezda u betonu prethodno ištemovati i očistiti, a zatim 
blombirati vlaznim sitnozrnim betonom u svemu prema odobrenju i nalogu nadzornog organa bez 
prava na nadoknadu. 

Segregaciju betona sprečiti pravilnim ugrađivanjem i nabijanjem betonske mase. Ugrađivanje betona 
vršiti ručnim ubacivanjem lopatom u hotizontalnim slojevima debljine-visine do 30cm i po potrebi 
korišćenjem levka. 

Izvedenu konstrukciju od betona tri dana štititi od sunca, vetra i mraza, a u svemu prema vazećem 
Pravilniku o tehničkim uslovima za beton i armirani beton. 

 
ARMIRAČKI RADOVI 

Betonski čelik koji se ugrađuje mora u svemu odgovarati PTP i mora biti u skladu sa gvozđem koje 
je dato u statičkom proračunu i detaljima armature. Svaka izmena gvozđa mora biti normalno 
prijavljena i odobrena od strane merodavnih organa-nadzornog organa ili statičara. 

Dopremljenu armaturu na objektu sloziti na za to određeno mesto ili direktno dići na objekat. 

Postavljanje armature vršiti u svemu prema statičkim detaljima i vazećim propisima. 

Armaturu u donjoj zoni obavezno postaviti na podmetače, a armaturu u gornjoj zoni na stolicama od 
istog čelika (min 5 kom/m2). 

Pre sečenja betonsko gvozđe očistiti od masnoće i rđe koja se ljušti. 

Pre početka betoniranja izvođač je dužan da traži prijem armature i saglasnost nadzornog organa da 
može da betonira. 

 
BRAVARSKI RADOVI 

Sve pozicije bravarskih radova moraju biti izvedene i ugradene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom 
radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehnickim propisima, 
normativima i JU standardima za ovu vrstu radova. 

Za sve materijale koje ugraduje izvodač mora da dostavi ateste od ovlašćene nadležne ustanove 
(lnstitut za ispitivanje materijala RS i sl.), kojim potvrđuje da ti materijali odgovaraju propisanoj I 
traženoj nameni. Atesti ne smeju da budu stariji od godinu dana od dana izdavanja do dana 
ugrađivanja pozicije bravarskih radova. 

Sve pozicije bravarskih radova imaju se izvesti u svemu prema šemi bravarije iz projekta I prema 
radionickim crtezima za svaku poziciju, a ugrađivać se na mestima predviđenim projektom. 

Izrada detalja bravarije i izvodačkih crteža predstavlja obavezu izvodača radova. 

Bravarske pozicije imaju se izvesti od standardnih gvozdenih profila, limova, vučenih kutijastih profila 
različitih preseka, cevi, ispune od celicne oblikovane žice i ostalih materijala predviđenih opisom 
pozicije iii materijala koji nisu bili predviđeni opisom pozicije, uz odgovarajucu ugradnju, u svemu 
prema predviđenom tehnološkom postupku. 



 
 

 

 

Detalji veza, spojeva, ankerovanja i dr. moraju biti u svemu saglasni sa odredbama JU standarda i 
tehnologiji proizvodača, i izvedeni uz prethodnu saglasnost projektanta i nadzornog organa. 

Sve pozicije bravarskih radova moraju biti propisno zašticene od korozije i zavrsno obojene. 

Sprovodenje anti korozivne zastite obuhvata sledeće operacije, ali se time ne ograničavaju, niti 
isključuju i drugi postupci, koji mogu biti tehnološki zahtevani, po potrebi: 

- odmašćivanje metalnih profila i limova odgovarajucim sredstvima, 

- čišćenje od rđe peskarenjem suvim čistim kvarcnim peskom granulacije od 0,2 do 3,0 mm sa 
završnim otprašivanjem komprimiranim vazduhom, 

- premazivanje temeljnom bojom (antikorozivno sredstvo - minijum, radidolin iii sl.) u dva sloja. 

- Bojenje svih vidljivih površina izvršiti sa dva osnovna i dva završna premaza bojom. 

Zahtevani garantni period postojanosti boje na svim bravarskim pozicijama, a posebno na fasadnim 
elementima izloženim atmosferskim i temperaturnim uticajima iznosi deset godina. 

Sve pozicije bravarskih radova, osim onih koje se nabavljaju od drugih isporučilaca, rade se u 

radionici izvodača bravarskih radova, uključujući i antikorozivnu zaštitu i bojenje. 

Sve pozicije bravarskih radova moraju biti propisno zaštićene od korozije i završno obojene. 

Sprovodenje anti korozivne zaštite obuhvata sledece operacije, ali se time ne ograničavaju, niti 
isključuju i drugi postupci, koji mogu biti tehnološki zahtevani, po potrebi: 

- odmašćivanje metalnih profila i limova odgovarajucim sredstvima, 

- čiscenje od rđe peskarenjem suvim čistim kvarcnim peskom granulacije od 0,2 do 3,0 mm sa 
završnim otprašivanjem komprimiranim vazduhom, 

- premazivanje temeljnom bojom (antikorozivno sredstvo - minijum, radidolin iii sl.) u dva sloja. 

- Bojenje svih vidljivih površina izvršiti sa dva osnovna i dva završna premaza bojom na bazi hlor 
kaučuka u debljini sloja od d=260 Jl (mikrona) u svemu prema tehnologiji i uputstvu proizvođača boje, 
u tonu po izboru projektanta. 

Zahtevani garantni period postojanosti boje na svim bravarskim pozicijama, a posebno na 

fasadnim elementima izloženim atmosferskim i temperaturnim uticajima iznosi deset godina. 

Sve pozicije bravarskih radova, osim onih koje se nabavljaju od drugih isporučilaca, rade se u 

radionici izvođača bravarskih radova, uključujući i antikorozivnu zaštitu i bojenje. 

Bravariju zaštititi i čuvati od oštećenja do predaje investitoru. 

Bravariju zaštititi i čuvati od oštećenja do predaje investitoru. Ukoliko pre izvrsenog tehničkog prijema 
dode do oštećenja boje, materijala,izvođač ce svako oštećenje teže prirode, zameniti blagovremno 
novim elementom o svom trošku. 

 
FARBARSKI RADOVI 

Podloga preko koje se izvode farbarski radovi mora biti dovoljno čvrsta, bez sadržaja raznih aktivnih 
soli, neugašenih čestica (kokice) kreča, čestice uglja i drugih organskih materijala koje su u vodi i ulju 
topive, suva i da nije zaprljana smolom, cement malterom plastičnim masama ili drugim prljavštinama 
koje se teško skidaju. drvo ne sme biti natopljeno nesušivim uljem. Molersko-farbarski radovi moraju 
biti stručno i kvalitetno izvedeni. na obojenim površinama ne smeju se primećivati tragovi četke ili 
valjka. Boja (ton) mora biti ujednačenog intenziteta i bez mrlja. pokriveni premazi moraju podlogu 
potpuno pokriti bojom izrađena završna ili obrubna crta mora celom dužinom biti iste širine. 

Svi završeci obojenih površina, moraju biti ravni i pravilni. Premazi moraju čvrsto prijanjati za podlogu 
i ne smeju se otirati ni ljuštiti. Disperzioni i plastični premazi moraju biti postojani na svetlu a otporni 
na pranje vodom posle roka navedenog od proizvođača. Za svaku vrstu bojenja izvođač je obavezan 
izraditi do tri uzorka odgovarajućeg tona i tehničke izrade. Kao primerna veličina uzorka smatra se: 

- za sve vrste posne krečne i emulzione boje - za ugovorene količine najmanje 100 m2. Svaki uzorak 
veličine do 0,45 m2 . 

- za sve vrste disperzionih, plastičnih, uljanih lak boja i sličnih premaza - za ugovorene količine 

najmanje 20 m2. Svaki uzorak do veličine 0,125 m2. 



 
 

 

 

Bojenje disperzionim bojama (betonskih površina) 

 gletovaje betonske površine (vidi opis za ovu vrstu radova) 

 ispravljanje i toniranje disperzionim kitom 

 bojenje prvi put disperzionom bojom - valjkom 

 bojenje drugi put disperzionom bojom – valjkom 

Gletovanje betonskih površina 

 otprašivanje 

 miniziranje gvozdenih delova 

 impregniranje 

 ispravljanje plastičnim kitom manjih oštećenja i spojeva oplate 

 prevlačenje prvi put 

 prevlačenje drugi put i doterivanje 

Farbanje bravarije i ograde 

 čišćenje od rđe 

 miniziranje 

 brušenje, predkitovanje i kitovanje brušenim kitom 

 brušenje i farbanje uljanom ili alkidnom lak bojom polumat 

 farbanje uljanom ili alkidnom lak bojom. 

 
Mašinsko montažni radovi, tehnički uslovi proizvodnje i isporuke cevi koje se upotrebljavaju za 
gasovod, predmet su posebne dokumentacije (vidi mašinski deo projekta). 

Pre početka radova izvođač radova, odnosno investitor, obavestiće sve zainteresovane organizacije 
o početku radova kako bi se blagovremeno obezbedio nadzor zainteresovanih organizacija. 

Izvođač radova mora da se pridržava dobijenih projekata, mišljenja, saglasnosti, projektnih rešenja 
kao i važećih tehnički propisa i zakona u građevinarstvu, te svih drugih važećih propisa i zakona za 
ovu vrstu poslova i objekata. 
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2.6.2. PREDMER I PREDRAČUN PROJEKTOVANIH RADOVA 
 

Br. 
poz. 

 
Opis pozicije 

Jed. 
mere 

 
Količina 

Jedinična 
cena 

Ukupna 
cena 

 
A. PRETHODNI RADOVI NA MRS 

1. Geodetsko obeležavanje parcele, uglova 
ograde MRS, i karakterističnih tačaka pešačke 
staze sa postavljanjem vidljivih oznaka na 
prelomnim tačkama i osiguranjem istih . Kod 
obeležavanja sva mesta ukrštanja sa 
postojećim instalacijama cevodovoda, 
kanalizacije, električne, PTT vodove i sl. vidno 
obeležiti drvenim koljem ili masnom bojom. 
Obračun po m2. m2

 

2 Izrada zaštitne ograde sa obe strane 
otvorenog rova. Visina ograde je 110cm. 
Izvodi se od drvene građe. Stabilnost ograde 
proveravaju i svojim propisima overavaju 
odgovorni Izvođač i odgovorno lice za zaštitu 
na radu. Ograde su prenosive. 
Obračun se vrši po m1 m' 

3 Nabavka, transport i ugradnja velikih tabli 
upozorenja od pocinkovanog lima sa 
reflektujućom završnom obradom i natpisom 
Pažnja gradilište. 
Obračun se vrši po kom kom 

4 Izrada pešačkih mostića preko rova. Izvodi se 
od drvene građe (grede i fosne d=48mm). 
Visina ograde je 110cm. Stabilnost ograde i 
mostića proveravaju i svojim propisima 
overavaju odgovorni Izvođač i odgovorno lice 
za zaštitu na radu.Prelazi se postavljaju na 
rastojanju do 100 m. Prelazi su prenosivi. 
Obračun se vrši po kom kom 

5 Izvršiti čišćenje lokacije MRS od svih vrsta 
rastinja, korova, šiblja, manjeg drveća, 
gradjevinskog šuta i ostalih nečistoća i 
prepreka koje se trenutno nalaze na lokaciji sa 
odvoženjem na deponiju do 5 km. 
Obračun po m2. m2

 

6 Skidanje sloja humusa (minimum d=30cm), 
mašinskim putem, sa odvoženjem na gradsku 
deponiju. Deo humusa deponovati u 
neposrednoj blizini i koristiti za obnovu 
površina koje su oštećene tokom gradnje. 
Obračun po m3 

m3 20.00                                                 

120.00   

 
 
 

3.00 

  

 
 

2.00 

  

 
 

 
2.00 

  

 

 
120.00 
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Br. 
poz. 

 
Opis pozicije 

Jed. 
mere 

 
Količina 

Jedinična 
cena 

Ukupna 
cena 

 
 
 
 
 
 
 

 

16.00 

UKUPNO A :  
 
 
 
 
 
 

   1 

UKUPNO B:  
 
 
 
 
 

      4.20   
 
 
 
 
 
 

Obračun po m3. 

3 Nabavka, dovoz, planiranje i nasipanje sloja od 
šljunka ‐ iberlaufa van u širini 1,0 m, i unutar 
ograde MRS i u sloju debljine 15 cm, radi 
zaštite lokacije MRS. 

 
m3 1.00           

 

Obračun po m3. m3 6.00    

  

7 Izrada i nabijanje nasipa od zemlje sa 
razastiranjem i planiranjem unutar kruga 
ograde radi nivelacije terena, zbijenost Me=30 

 

 Mpa. 
Obračun će se vršiti po m3 gotovog nasipa u 

 zbijenom stanju. 
Obračun po m3

 

 
m3 

  

B. METALNA KUĆICA MRS 

 

1 Nabavka , transpotrt i montaža gotove limene 
 

 kućice‐kontejnera dimenzija 5,0x1,5x2,1(23) m  

 na urađenu betonsku podnu ploču.  

 Obračun po kom. kom 

  

C. TEMELJI MRS‐e 

 

 1. ZEMLJANI RADOVI  

1 Ručni iskop zemlje za trakaste temelje. 
 

 
Obračun po m3 iskopane zemlje.  

m3 

 

2 Nabavka, dovoz, planiranje i nabijanje sloja od  

 prirodnog šljunkovito‐peskovitog materijala  

 ispod temelja i temeljne ploče sa mašinskim  

 nabijanjem u sloju do d=10 cm, a ispod traka  

 do dubine fundiranja. (zbijenost Me=30 Mpa).  
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Br. 
poz. 

 
Opis pozicije 

Jed. 
mere 

 
Količina 

Jedinična 
cena 

Ukupna 
cena 

2. BETONSKI I ARMIRANO‐BETONSKI RADOVI 

1. Betoniranje trakastih temelja betonom MB 20, 
delom u zemlji, delom u oplati. (5.4x1.9‐
2.8x4.5)x0.86= 
Obračun po m3. 

2. Izrada armirano‐betonske podne ploče 
betonom MB20. Debljina ploče je 16 cm sa 
svom potrebnom oplatom. Ploču poda armirati 
mrežastom armaturom Q188 u gornjoj zoni 
(ao=4cm).U betonsku ploču ugraditi čelične 
pločice dim.160x160x8mm radi ankerovanja 
gotove kućice. 
5.4x1.9 = 

 
 
 

 
m3 1.90

Obračun po m2. 
m2 4.00                       

3. ZIDARSKI RADOVI 

1. Izrada cementne košuljice d=4cm, a preko AB 
ploče. 
Obraču po m2. m2 3.20                    

 

4. RAZNI RADOVI 

1. Nabavka i ugradnja čeličnih ugaonih profila 
L50x50x5 mm kao zaštita rubne ivice betonske 
ploče od mehaničkog oštećivanja. 
2x(5.4x1.9)= 
Obračun po m`. 

2 Nabavka i ugradnja čeličnih pločica za 
ankerovanje metalne kućice za betonski temelj 
Obračun po kg 

 

D. PRISTUPNI PUT I BETONSKI PLATO 

1. Nabavka, dovoz, planiranje i nabijanje sloja od 
prirodnog šljunkovito‐peskovitog materijala u 
sloju d=20cm. (zbijenost Me=30 Mpa). 

Obračun po m3. m2 98                      

2. Nabavkamaterijala i izrada pristupnog puta i 
platoa MRS, od betona MB20 u sloju debljine 
15 cm, sa ugradnjom armaturne mreže Q‐84. 
Na svaka 2m ostaviti spojnicu širine do2cm, 
koju treba zaliti bitumenom. 
Obračun po m2. m2 98                        

      UKUPNO D:     

m` 8.40   

 
kg 

 
3.00 

 
 

 
 

  UKUPNO C:  
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Opis pozicije 

Jed. 
mere 

 
Količina 

Jedinična 
cena 

Ukupna 
cena 

 

E. OGRADA SA TEMELJIMA 

1. Izrada čelične ograde visine H=2,50m prema 

odgovarajućim crtežima i sledećem opisu: 

Obeležavanje "trase" ograde. 

Izrada čeličnih stubova od kutijastih profila 
#40x40x2,5mm. Na krajevima stubova zavariti 
čelične pločice kvadratnog oblika, debljine 
d=2mm kako bi se sprečio ulaz atmosferske 
vode u čelični stub. Čelične stubove ograde 
ugrađivati na međusobnom rastojanju od 
maksimum 2.15 m. 
Ispunu izmedju stubova raditi od armaturne 
mreže u ramu od kutijastih profila #20x20x1.5 
mm . Ispunu sa ramom spajati zavarivanjem. 
Ramove ograde (sa ispunom) za stubove 
pričvrstiti na minimum dva (2) mesta sa svake 
strane. 
Kapije u ogradi za ulaz ljudi i opreme(širine 
2.15 m i visine 2,50 i sa otvaranjem "u polje") 
raditi kao jednokrilne od istog materijala i 1.7m 
za pristup PP slavinama (stubovi: #40x40x2,5 
mm, ramovi: #20x20x1.5 mm i ispuna od 
armaturne mreže). Krilo kapije snabdeti sa 
minimum dve (2) zavarene šarke. Kapije su 
snabdevene katancem. 
Svu crnu bravariju minizirati, bojiti i lakirati. 
Ton, vrstu, nijansu boje kao i način bojenja 
određuje investitor (projektant). 

Obračun po m'. 

2 Nabavka i ugradnja tabli opomenica na obe 
strane ograde. 
Obračun po m`. 

m' 33.00   

 
kom 

 
4.00 

 
 

 
 

  UKUPNO E:  
 



PGD Individualni priključni gasovod i MRS »Selters« KO Mladenovac Varoš, Opština Mladenovac 
 

 
 
 

Br. 
poz. 

 
Opis pozicije 

Jed. 
mere 

 
Količina 

Jedinična 
cena 

Ukupna 
cena 

 

F. GASOVOD L=312m 

1. Obeležavanje trase gasovoda i radnog pojasa sa 
postavljanjem vidljivih oznaka na prelomnim 
tačkama. Kod obeležavanja sva mesta ukrštanja 
sa postojećim instalacijama vodovoda, 
kanalizacije, el. Kablova, PTT kablova i sl. vidno 
obeležiti i to na dva načina: 
a) masnom bojom na delu trase koji prolazi 
kroz asfaltne površine 

b) drvenim koljem na drugim delovima trase 

Obeležavanje po m` obeležene trase. 

2 Ručni (mašinski) iskop rova u zemlji II‐III 
kategorije za kanalske rovove.Bočne strane 
rova moraju biti vertikalne, a dno rova 
isplanirano i bez čvrstih materija (kamenje, šut i 
sl.). Pri iskopu obratiti pažnju na podzemne 
instalacije s tim da se u blizini i oko istih iskop 
vrši ručnim putem. Iskopanu zemlju izbaciti sa 
jedne strane rova na udaljenost od 1,00 m od 
gornje ivice rova. 
Dimenzije rova su b/h=60/130cm. 

Obračun po m. 

3. Grubo i fino planiranje dna rova izvršiti ručnim 
ili mašinskim putem. Pri tome voditi računa o 
projektovanim kotama 

Obračun se vrši po m isplanirane površine dna. 

4. Zatrpavanje rovova ručno i mehanički u 
slojevima od po 20‐30 cm samaterijalom iz 
iskopa. Nasuti materijal oko same cevi mora 
biti sitan i bez grudvi. Svaki sloj se posebno 
nabija pločama do potrebne zbijenosti. Višak 
iskopanog materijala odvesti na deponiju. 
Obračun po m. 

5. Vraćanje raskopanog pojasa u prvobitno stanje 
i odvoz viška zemlje do deponije na udaljenosti 
do 5km.. 

Obračun po m2. 
6. HDD podbušivanje reke LUG 

Obračun po m1. 

m` 280.00   

 
 
 
 
 

m' 

 
 
 
 
 

280.00 

  

 

m' 

 

280.00 
  

 
 
 

m' 170.00 

  

m2 15.50 
  

m1 47.50 
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8. Nabavka i postavljanje na 30 cm od gornje ivice 
cevi plastične žute upozoravajuće trake s 
oznakom "GASOVOD", a zatim popuniti rov do 
kraja. Obračunom je obuhvaćena nabavka i 
ugradnja trake upozorenja. 

 

Obračun se vrši po m' ugrađene trake. 
9 Geodetsko snimanje izvedenog stanja MRS i 

gasovoda sa izradom elaborata (tri primerka) i 
unošenjem u katastar podzemnih instalacija. 
Obračun po m'. 

 

UKUPNO GASOVOD :  
 

REKAPITULACIJA 

 
A. PRETHODNI RADOVI  

B. METALNA KUĆICA MRS  

C. TEMELJI MRS‐e  

D. PRISTUPNI PUT I BETONSKI PLATO  

F. OGRADA SA TEMELJIMA  

E. GASOVOD  

 

UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI (din.):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m` 280.00   

 

m` 

 

320.00 
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6.6.1 PREDMER I PREDRAČUN PROJEKTOVANE INSTALACIJE I RADOVA 
 
 

Br. 
poz. Opis pozicije 

Jed. 
mere 

Kol. 
Jedinična 

cena 
Ukupna 

cena 
 

    A. OPREMA I MATERIJAL  
 

   A.1 MRS "Selters"  
 

1. Fini filter za gas sa prirubničkim vezama i 
diferencijalnim manometrom 

Tip: 414/1 sa izmenjivim uloškom G2 

Ugradnja: horizontalna 

Proizvođač: Gas‐Teh, Inđija 

DN40 PN16 

 
2. Regulator pritiska gasa ‐ indirektnog 

dejstva (sa pilotom) i integrisanim 

blokadnim ventilom,  prirubnički 
Tip: 131‐BV 

Q = 300 Nm3/h 

ulazni pritisak (man): 6‐16 bar 

izlazni pritisak (man): 0.5 bar 

Standard: SRPS EN 334 I SRPS EN 14382 

Proizvođač: GasTeh, Inđija 

DN25 PN16 

 
3. Sigurnosno ispusni ventil membranski sa 

navojnim priključcima. Uz ventil se 
isporučuje spojni i zaptivni materijal tako 
da se isti može lako demotirati i ponovo 
montirati – radna i rezervna linija 

Tip: 212 

Standard: SRPS EN 14382 

Proizvođač: GasTeh, Inđija 

R1/2”/3/4” PN6 

4. Rotacioni merač protoka gasa, prirubnički 

Tip: RABO G40 

Opseg merenja: 1:100 

Proizvođač: Elster, Nemačka 

DN40 PN16 

 
5. Kupasti filter DN40 

Debljina: 5 mm 
 
 

 

kom. 2   

 

kom. 2   
 

kom. 2   
 

kom. 1   
 

kom. 1   
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6. Elektronski korektor zapremine gasa po 
pritisku i temperaturi u kompletu sa 
komunikacionim protokolom, uputstvom 
za programiraje i temperaturnom 
sondom sa transmiterom pritiska i 
temperature 

Tip: EK 280 

Opseg korekcije po pritisku: 4‐20 bar 

Proizvođač: Elster, Nemačka 

komplet 

7. Blinda 

sa katancem, za blindiranje obilaznog voda 

DN40 PN16 

8. Kuglasta slavina, prirubnička 

Pogon: Ručka 

Standard: SRPS EN 13942 

Proizvođač: Polix, Slovenija 

Tip: KPN 

DN80 PN16 

DN40 PN16 

9. Kuglasta slavina, navojna 

Pogon: Ručka 

Standard: SRPS EN 13942 

R3/4” 

R1/2” 

 
10. Čelične bešavne cevi prema standardu 

EN10220 od materijala P235 TR1 

ø 88,9 x 3,2mm 

ø 48,3 x 2,9mm 

ø 26,9 x 2,6mm 

ø 21,3 x 2,6mm 

11. "T" komad prema standardu SRPS EN 10253‐2 
od materijala P235 GH 

ø88,9/ 88,9 x 3,2mm 

ø48,3/ 48,3 x 2,9mm 

12. Koncentrični reduciri prema standardu 
SRPS EN 10253‐2 od materijala P235 GH 

ø88,9/ ø48,3 x 3,2/2,9mm 

ø48,3/ ø33,7 x 2,9/2,6mm 

ø60,3/ ø48,3 x 2,9/2,9mm 
 

Br. 
poz. 

Opis pozicije 
Jed. 

mere 
Kol. 

Jedinična 
cena 

Ukupna 
cena 

kom. 1   
 

kom. 1   
 

kom. 2   

kom. 9   
 

kom. 2   

kom. 2   
 

m 4,0   

m 3,0   

m 16,0   

m 10,0   
 

kom. 1   

kom. 5   
 

kom. 2   

kom. 4   

kom. 1   
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13. Cevni luk, R=1,5D prema SRPS EN 10253‐2 

od materijala P235 GH 

ø 88,9 x 3,2mm  90o 

ø 48,3 x 2,9mm  90o 

ø 26,9 x 2,6mm  90o 

ø 21,3 x 2,6mm 90o
 

14. Impulsni vodovi izrađeni od prohroma 

Ø8,0 mm 

 
15. Prirubnice sa grlom za zavarivanje 

RF SRPS EN 1092‐1; S235 JRG 2 

DN80 PN16 

DN50 PN16 

DN40 PN16 

DN25 PN16 

16. Prirubnički spoj (zavrtnji, navrtke 
podloške i odgovarajući zaptivači). Uz 
predhodno se isporučuje i odgovarajuće 
gromobransko premošćenje za sledeće 
nazivne veličine 

DN80 PN16 

DN40 PN16 

DN25 PN16 

17. Navarni komadi prema 
MSS SP 97 od ASTM A105 ili S235 JRG2 

paušal   

18. Manometar sa manometarskim 
sklopom R1/2" 

Opseg merenja: 0 ‐25 bar 

Opseg merenja:  0 – 1,6 bar 

19. Bimetalni termometar sa mesinganom 
košuljicom 

Opseg merenja: (‐20/+ 40) 0C 

20. Aparat za gašenje požara suvim prahom 

Tip: S‐9 (9kg punjenja) 
 

21. Noseća čelična konstrukcija od 

UNP profila 

 
 
 
 
 

kom. 1   

kom. 3   

kom. 16   

kom. 10   
 

m 6   
 

kom. 5   

kom. 1   

kom. 16   

kom. 4   
 

kom. 4   

kom. 20   

kom. 4   
 

kom. 1   

kom. 3   
 

kom. 3   
 

kom. 2   
 

kg 100   
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Br. 
poz. 

Opis pozicije 
Jed. 

mere 
Kol. 

Jedinična 
cena 

Ukupna 
cena 

22. Čišćenje, miniziranje zaštitnom farbom u 
dva sloja i bojenje (u odgovarajućem 
tonu) lak bojom 

 

kg 5   

23. Fabričko Ispitivanje na čvrstoću i 
nepropusnost 

paušal   

 
24. Sitan i potrošni materijal 

 
 
 

   A.2 PRIKLJUČNI GASOVOD, ULAZNI GASOVOD U MRS I IZLAZNI GASOVOD IZ MRS  

1. Čelične predizolovane bešavne cevi ili šavne sa 
koeficijentom zavarenog spoja V=1 prema 
SRPS EN ISO 3183 od materijala L245 ili prema 
API 5L od materijala Grade B 

ø 60,3 x 3,6mm 

ø 88,9 x 3,2mm 

2. Čelične crne bešavne cevi ili šavne sa 
koeficijentom zavarenog spoja V=1 prema 
SRPS EN ISO 3183 od materijala L245 ili prema 
API 5L od materijala Grade B 

ø 60,3 x 3,6mm 

ø 88,9 x 3,2mm 

ø114,3 x 3,6mm 

3. Prirubničke kuglaste slavine, prema 
standardu SRPS EN 13942 

DN80 PN16 

DN50 PN16 

4. Prirubnice sa grlom za zavarivanje 

RF SRPS EN 1092‐1; S235 JRG 2 

DN80 PN16 

DN50 PN16 

 
5. Prirubnički spoj (zavrtnji, navrtke 

podloške i odgovarajući zaptivači). Uz 
predhodno se isporučuje i odgovarajuće 
gromobransko premošćenje za sledeće 
nazivne veličine 

DN80 PN16 

DN50 PN16 
 
 
 

Ukupno pod A.1 (din):  

cca    
 

m 324   

m 15   
 

m 5,0   

m 2,0   

m 3,0   
 

kom. 1   

kom. 3   
 

kom. 3   

kom. 5   
 

kom. 3   

kom. 5   
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Br. 
poz. 

Opis pozicije 
Jed. 

mere 
Kol. 

Jedinična 
cena 

Ukupna 
cena 

 

6. Cevni luk, R=1,5D prema SRPS EN 10253‐2 

od materijala P235GH 

ø 88,9 x 3,2mm 90o 

ø 60,3 x 3,6mm 90o 

ø 60,3 x 3,6mm 45o
 

7. Izolacioni komad za podzemnu ugradnju 

DN50 PN16 

DN80 PN16 

8. Zavarna kapa prema SRPS EN 10253‐2 

od materijala P235GH 

ø88,9 x 3,2mm 

9. Navarni komad „Weldolet” prema 
MSS SP 97 od ASTM A105 ili S235 JRG2 

ø219,1/ ø60,3 mm 

10. Hidroizolacioni premaz za fitinge 

(za ručno nanošenje) 
 

11. Hidroizolaciona traka za fitinge 
širine 100mm 

(za ručno nanošenje) 
 

12. Mehanička zaštitna traka širine 150 mm 

(za ručno nanošenje) 
 

13. Bojenje (jedan premaz osnovne i dva 

premaza zaštitne farbe) 
 

14. Sitan potrošni materijal 

 

Ukupno pod A.2 (din):  

kom. 5   

kom. 11   

kom. 7   
 

kom. 2   

kom. 1   
 

kom. 1   
 

kom. 1   

 

lit. 1   

 

m2 2   
 

m2 2   
 

kg 1   

 
cca    
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MAŠINSKA OPREMA, MATERJAL I RADOVI 
 

 
A. 

 
B. 

 
C. 

 
D. TRANSPORTNI TROŠKOVI OPREME GASOVODA I MRS 

 
E. RADIOGRAFSKO ISPITIVANJE ZAVARENIH SPOJEVA ‐ 100% 

 
F. ISPITIVANJE INSTALACIJE NA ČVRSTOĆU I NEPROPUSNOST 

 
G. ISPITIVANJE HIDROIZOLACIJE GASOVODA NA ELEKTRO 

PROBOJNOST NAPONOM OD 15KV 

H. 

 

 

 

 

PUŠTANJE INSTALACIJE U PROBNI RAD  

UKUPNO (din):  

 

OPREMA I MATERIJAL GASOVODA  
  

OPREMA I MATERIJAL MRS – GOTOV PROIZVOD  
  

MONTAŽA OPREME I MATERIJALA GASOVODA  
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4.6.2. PREDMER I PREDRAČUN PROJEKTOVANIH RADOVA I OPREME 
 

A. MRS 

Br. 
poz. Opis pozicije 

Jed. 
mere 

Kol. 
Jedinična 

cena 
Ukupna 

cena 

1. Isporuka pocinkovane trake Fe/Zn 25 x 4 mm 
 

i izrada temeljnog uzemljivača MRS. Traka se 
polaže u temelj na odgovarajućim nosačima. 

 

Sve komplet. 

2. Isporuka pocinkovane trake Fe/Zn 25 x 4 mm 

i izrada uzemljivača PP slavina i ograde.Traka se 
polaže u već iskopan rov. 

Sve komplet. 
3. Isporuka pocinkovane trake Fe/Zn 25 x 4 mm 

i izrada zemljovodnih provodnika na MRS, PP 
slavinama, ogradi, kao i izvoda za uzemljenje 
mašinske opreme u MRS. 

Sve komplet. m 16     

4. Isporuka i montaža ukrsnih komada SRPS N.B4.936 
za povezivanje uzemljivača i zemljovoda, kao i 
za međuvezu uzemljivača. Ukrsne komade zaliti 
bitumenom. 

Sve komplet. kom. 6  

5. Isporuka i postavljanje bakarnih pletenica Cu 10 mm², 

prosečne dužine 50 cm na mestima premošćenja 
vrata MRS i ograde. Pletenice postavljati sa 
unutrašnje strane MRS. 

Sve komplet. kom. 3     

6. Isporuka i montaža ukrsnog komada SRPSN.B4.936 

kao ispitnog spoja na zemljovodima i izvodima za 
uzemljenje mašinske opreme. Ispitne spojeve 
obeležiti brojevima. 

Sve komplet. kom. 8     

7. Spoj pocinkovane trake zavarivanjem 

za metalni kostur MRS, gasovod, stub ograde i 
mašinsku opremu u MRS. Zavarni spoj zaštiti sa 
dva antikorozivna premaza. 

Sve komplet. kom. 8     

8. Isporuka potrebnog materijala i izrada galvanskog sp 
odušnih cevi sa krovom MRS. 

Spoj se izvodi pocinkovanom trakom Fe/Zn 20 x 
3 mm (prosečne dužine 0,5 m) i vijcima 2 x M6. 

Sve komplet. 

9. Iskop rova dimenzija 0,8 x 0,4 m u zemlji III 
kategorije 

i zatrpavanje rova nakon polaganja radijalnih 
uzemljivača sa dovođenjem 

 
terena u prvobitno stanje. 

m 12   

 

m 

 

40 

  

 

kom. 6   

 

 
m 

 

 
20 

  

 



PZI Individualni priključni gasovod i MRS »Selters« KO Mladenovac Varoš, Opština Mladenovac 
 

 
 
 

10. Pregled i ispitivanje prema važećim propisima. 
Vizuelni pregled i provera merenjem efikasnosti 
izjednačenja potencijala, vizuelna provera 
kvaliteta svih galvanskih veza i merenje otpora 
uzemljivača na svim mernim mestima uz 
izdavanje stručnog izveštaja. 

 

11. Geodetsko snimanje trase uzemljivača. 

 
 
 
 
 

 
kom. 1  

 
kom. 1  

 

Ukupno pod A (din):  
 
 
 

 
 

Poz. Opis pozicije 
Jed. 
mere 

Količina 
Jed. cena 

RSD 
Ukupno 

RSD 
 

1. Isporuka i postavljanje samostojećih kontrolno mernih stubića (KMS), sa siluminskim ormarićem u zaštiti 
IP 54. Stubić čini siluminski ormarić, dimenzija cca 190x140x95 mm (DxŠxV- dimenzije se odnose na korisnu 
površinu), u zaštiti IP 54, montiran na čeličnu cev Ø76,1 mm, dužine 1,8 m. Stavka obuhvata izradu, isporuku i 
montažu odgovarajućih betonskih temelja. Farbanje stubića izvesti nakon čišćenja jednim slojem osnovne i sa 
dva sloja završne boje. Ormarić opremiti rednim stezaljkama 10 mm2, za otežane radne uslove - 8 kom., sa 
svim dodatnim priborom, kao što su montažna letva, kranji nosači, jedna pregradna ploča, nalepnice i pokrivna 
ploča. Kablove u KMS označiti trajnim plastičnim oznakama, a sam KMS opremiti trajnim natpisom i šemom 
povezivanja u plastificiranom omotu. Izvesti zaptivanje spoja cevi i ormarića, kao i ulaza kablova u stubić 
masom otpornom na uticaj tla, vode i sunčevog zračenja, starenje i bez korodirajućeg uticaja na metalne 
delove, kao i na kabl.Stavka obuhvata i potreban iskop i zatrpavanje za KMS, a sve u skladu sa detaljima iz 
grafičke dokumentacije. Komplet sa svim sitnim priborom potrebnim za montažu i povezivanje. 

 

kom. 2 x  =  

2. Isporuka i polaganje kabla PP00 PP00 1x10 mm² i izrada izvoda sa zaštitne čelične cevi na KMS. Stavka 
obuhvata: aluminotermičko zavarivanje kabla, izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta vara, polaganje u rov 
i povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke. Predviđena dužina kabla je 10 m. 

 
Sve komplet sa obeležavanjem 

3. Isporuka i polaganje kabla PP00 PP00 1x6 mm² i izrada izvoda sa zaštitne čelične cevi na KMS. Stavka 
obuhvata: aluminotermičko zavarivanje kabla, izolovanje i mehaničko zaštićivanje mesta vara, polaganje u rov 
i povezivanje kabla u stubiću spajanjem na redne stezaljke. Predviđena dužina kabla je 10 m. 

 
Sve komplet sa obeležavanjem 

4. Isporuka i polaganje u rov RE sonde 

Sve komplet 

5. Isporuka i polaganje u rov GAL štitnika 

Sve komplet 

6. Isporuka i polaganje u rov opomenske PVC trake 

Sve komplet 

7. Iskop i zatrpavanje rova 0,4 x 0,8 m u zemlji III kategorije sa dovođenjem terena u prvobitno stanje. 
Napomena: radovi iz ove pozicije se ne izvode kad se instalacija katodne zaštite izvodi nad otvorenim rovom, 
istovremeno sa polaganjem cevi. 

 

m³ 2 x  =  

B. INSTALACIJA KATODNE ZAŠTITE 

kom. 2 x  =  

 

kom. 4 x  =  

 

kom. 1 x  =  

 

m 10 x  =  

 

m 20 x  =  
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8. Ispitivanje i puštanje u rad 
Ispitivanje sa podešavanjem i kontrolom potencijala i izdavanje izveštaja. 

Sve komplet paušalno  

9. Geodetsko snimanje izvedenog stanja položaja kontrolno mernih stubića, Mg protektora i kablova, sa 
izradom elaborata (tri primerka), kartiranjem i unošenjem u katastar podzemnih instalacija. 

 

paušalno 

 

 
 
 
 
 
 

REKAPITULACIJA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 

 
A. MRS   

   

B. INSTALACIJA KATODNE ZAŠTITE   
   

 Ukupno (RSD):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukupno pod B(din):  
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MATERIJAL RAD UKUPNO RAD

I.
Pripremni radovi koji obuhvataju: kom. 1
upoznavanje sa projektom i ostalom dokumentacijom
otvaranje gradilišta
upoređenje projekta sa stvarnim izvedenim stanjem na objektu
prijem i uskladištenje predviđenog materijala, opreme, potrebnog 
alata rad, oksigena i disugasa.

2

Razdeljivač armatura (6 bar) sa manometrom sa 2 priključna
nastavka R1/2 za sigurnosni graničnik pritiska, manometarskim
ventilom za ispitivanje, osiguranim prolaznim ventilom za zatvaranje i
kuglastom slavinom. Navoj priključka R 1/2. Proizvod "Viessmann",
Nemačka ili ekvivalentno.

kom. 2

3

Zamena elektronskog programatora W-FM54 gorionika WM-GL10-20
3LN sa novim elektronskim programatorom W-FM200, sa modulom za
regulaciju snage i analognim pretvaračem signala, proizvođač
regulatora "Weishaupt", Nemačka, ili ekvivalentno.

kom. 2

4

Isporuka i montaža elektromagnetne spojnice za automatsko
odvajanje osovine pumpe pri radu sa gasom tip WMK20, WMK20/1 za
gorionik tip WM-GL20, proizvod "Weishaupt", Nemačka, ili
ekvivalentno.

kom. 2

5 Isporuka i montaža gasnog elektromagnetnog ventila prizvođača
Dungs

kom. 2

6 Nabavka i isporuka mraz termotata TSA 03.00, Weishaupt, kom. 1

7
Isporuka i montaža kuglaste slavine, navojni priključak, pri radu sa
gasom, tip 984D-1 1/2 PN 40/MOP5, proizvod "Weishaupt", Nemačka,
ili ekvivalentno.

kom. 2

8 Isporuka i montaža filtera za gas, tip RP 1 1/2 WF 515/1, proizvod
"Weishaupt", Nemačka, ili ekvivalentno.

kom. 2

9
Isporuka i montaža manometra sa dugmastom slavinom za gas i
odgovarajućim priključkom, 0 do 400 mbar, G1/4, proizvod
"Weishaupt", Nemačka, ili ekvivalentno.

kom. 2

10
Isporuka i montaža regulatora pritiska gasa, maksimalni ulazni pritisak
300 mbar, FRS 515 RP 1 1/2", proizvod "Weishaupt", Nemačka, ili
ekvivalentno.

kom. 2

11. Isporuka i montaža duplog nipla, R 1 1/2 x 160, proizvod "Weishaupt",
Nemačka, ili ekvivalentno.

kom. 6

12.
Isporuka i montaža aksijalnog cevnog kompenzatora, navojni,
dimenzija R1 1/2 PN4, ukupna dužina 232 mm, proizvod "Weishaupt",
Nemačka, ili ekvivalentno.

kom. 2

REDNI 
BROJ

VRSTA I OPIS RADOVA JED. 
MERE

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - MAŠINSKIH i ELEKTRO INSTALACIJA  KOTLARNICE NA GAS 

KOLIČINA JEDINIČNA CENA SVEGA

MONTAŽNI RADOVI - KOTLARNICA

KOTLARNICA SELTERS BANJE U MLADENOVCU

1

1



MATERIJAL RAD UKUPNO RAD
REDNI 
BROJ

VRSTA I OPIS RADOVA JED. 
MERE

KOLIČINA JEDINIČNA CENA SVEGA

13. Isporuka i montaža kolena 90o, A1-1 1/2-Zn-A, proizvod "Weishaupt",
Nemačka, ili ekvivalentno.

kom. 2

14.
Isporuka i montaža manometra sa dugmastom slavinom za gas i
odgovarajućim priključkom, 0 do 160 mbar, G 1/4, proizvod
"Weishaupt", Nemačka, ili ekvivalentno.

kom. 2

2



MATERIJAL RAD UKUPNO RAD
REDNI 
BROJ

VRSTA I OPIS RADOVA JED. 
MERE

KOLIČINA JEDINIČNA CENA SVEGA

15.
Isporuka i montaža frekventnog ispravljača ugrađenog na
elektromotoru gorionika, tip W-FM50/200, proizvod "Weishaupt",
Nemačka, ili ekvivalentno.

kom. 2

16. Isporuka i montaža modula za O2 regulaciju, za automatiku 
W-FM200, proizvod "Weishaupt", Nemačka, ili ekvivalentno.

kom. 2

17.
Isporuka i montaža O2 sonde sa pripadajućim filterom, tip
QGO020.000 D27 230V 50-60Hz, 0-300 °C, proizvod "Weishaupt",
Nemačka, ili ekvivalentno.

kom. 2

18.
Isporuka i montaža prirubnice za O2 sondu, tip AGO 20.001A dužine
180 mm, proizvod "Weishaupt", Nemačka, ili ekvivalentno. kom. 2

19.
Isporuka i montaža provodnika za komandne signale, sirmovani,
LIYCY (TP) 3 x 2 x 0,25, proizvod "Weishaupt", Nemačka, ili
ekvivalentno.

m 20

20.
Isporuka i montaža CAN BUS komunikaciononog kabla između
upravljačke jedinice i servomotora na gorioniku, proizvod
"Weishaupt", Nemačka, ili ekvivalentno.

m 30

21.
Isporuka i montaža komunikacionog kabla za vezu tip ABE - RS232, za
komunikaciju sa nadzornim sistemom, proizvod "Weishaupt",
Nemačka, ili ekvivalentno.

kom. 2

22.
Isporuka i montaža adaptera tip RS232-485 za modbus komunikaciju,
za komunikaciju sa nadzornim sistemom, proizvod "Weishaupt",
Nemačka, ili ekvivalentno.

kom. 2

Isporuka i montaža prirubničkog balansnog ventila za regulaciju
cirkulacionih pumpi u kotlarnici, tip STROMAX GF, proizvođača Herz ili
ekvivalentno. Balansni ventil se isporučuje zajedno sa
kontraprirubnicama, vijcima i navrtkama i zaptivačima.
- DN100 PN16 kom. 1
Isporuka i montaža prirubničkog balansnog ventila za regulaciju
protoka tople vode za objekat hotela (ugradnja u podstanici u
Hotelu), tip STROMAX GF, proizvođača Herz ili ekvivalentno. Balansni 
ventil se isporučuje zajedno sa kontraprirubnicama, vijcima i
navrtkama i zaptivačima.
- DN80 PN16 kom. 1

23

24

3



MATERIJAL RAD UKUPNO RAD
REDNI 
BROJ

VRSTA I OPIS RADOVA JED. 
MERE

KOLIČINA JEDINIČNA CENA SVEGA

25 - R 6/4" PN16 kom. 1
Isporuka i montaža prirubničkog leptir ventila, tip FAF 3500,
proizvođača FAF ili ekvivalentno. Leptir ventili se isporučuju zajedno sa
kontraprirubnicama, vijcima i navrtkama i zaptivačima.

- DN65 PN16 kom. 8
Isporuka i montaža prirubničkog hvatača nečistoća, tip FAF 2500,
proizvođača FAF ili ekvivalentno. Hvatač nečistoća se isporučuju
zajedno sa kontraprirubnicama, vijcima i navrtkama i zaptivačima.

- DN200 PN16 kom. 1

28
Isporuka i montaža čvrstih oslonaca ispred i iza cirkulacionih pumpi.

kg 35

Izrada, isporuka i montaža odzračnih lonaca zajedno sa prelivnom
cevi dimenzije Ø1/2", dužine 2,5 m, i loptastom slavinom R1/2",
sledećih dimenzija:
- Ø219,1x5,9, H=400 mm kom. 2
- Ø267,0x6,3, H=400 mm kom. 4
- Ø76,1x2,9, H=150 mm kom. 2

30
Isporuka i montaža termometra staklenih sa mernim opegom od 0-
120°C EK, sa čaurom za termometar MS EK. kom. 12

31
Isporuka i montaža manometra 80 u kompletu sa manometarskom
slavinom R3/8" opsega merenja 0-16 bar. kom. 22

Isporuka i montaža slavina za punjenje i pražnjenje, proizvod
"Slovarm", ili ekvivalentno, zajedno sa kapom i lancem, sledećih
dimenzija:

R1/2" kom. 20
R3/4" kom. 2

32

26

29

27

4



MATERIJAL RAD UKUPNO RAD
REDNI 
BROJ

VRSTA I OPIS RADOVA JED. 
MERE

KOLIČINA JEDINIČNA CENA SVEGA

33

Spojni i zaptivni materijal, konzole i držače, čvrste tačke, dvodelne 
cevne obujmice, vešaljke za cevi, rozetne, zidne čaure, disugas, 
oksigen, žice za lemljenje, kudelju, laneno ulje, cement, gips i ostali 
materijal potreban za montažu.

pauš. 1

34
Isporuka i montaža  kugla ventila sa prirubnicama za gas, u kompletu 
sa kontraprirubnicama i vezno zaptivnim materijalom dimenzija DN80

kom. 3

35

Izrada i montaža stubnih nosača za gasne cevi Ø88,9. Stubni nosači 
se izrađuju od čeličnih cevii profila. Stub se navaruje na čeličnu ploču 
i zatim se čelična ploča pomoću ankera pričvršćuje za betonski 
temelj 500x500x350 mm. Na vrhu stuba je zavarena na pola rasečena 
cev Ø114,3x300 mm. Stubni nosači se farbaju funkcionalnom žutom 
bojom.

kg 500

36
Čišćenje, miniziranje i farbanje prvo osnovnom, a zatim u zvaršnu boju 
cevovoda. m2 35

37

Isporuka i montaža izolacije od mineralne vune debljine 40mm, u 
opšivu od Al lima debljine 0,5mm, za izolaciju cevovoda u kotlarnici. 
Pre postavljanja izolacije, sve cevi dobro očistiti od nečistoća i korozije 
i zaštititi sa dva premaza zaštitne boje. Ovom stavkom su obuhvaćeni 
i troškovi čišćenja i zaštite cevovoda sa dva premaza osnovne boje 
postojane na radnoj temperaturi.

m2 35

38 Isporuka i montaža polietilenskih cevi za gas od PE 100, sledećih
dimenzija:
Ø 90x5,2 mm m 72
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39
Za spojni i zaptivni materijal, konzole i držače,cevne obujmice, zidne 
čaure i ostali materijal potreban za montažu cevi uzima se 50% od 
vrednosti cevi pod prethodnom stavkom.

50%

40 Završni radovi na izradi instalacija koji obuhvataju:

41
Ispiranje instalacije grejanja vodom dok se pri ispuštanju ne dobije 
potpuno čista voda

kom. 1

42
Hidraulička proba instalacije grejanja ulja na hladan pritisak 
p=prad+2,0 bar u trajanju od 6h, sa osmatranjem nakon toga u 
periodu od 24h

kom. 1

43

Regulacija balansnih ventila u kotlarnici radi postizanja projektovanih 
protoka tople vode u granama. Sva merenja i regulacije instalacije 
mora da izvrši akreditovana laboratorija i da o izvršenim ispitivanjima i 
regulaciji izda odgovarajuće izveštaje.

kom. 15

44
 Puštanje u rad gorionika od strane Ovlašćene organizacije 
Weishaupt. Pregled i kontrola rada gorionika, štelovanje i puštanje u 
rad!

kpl. 1

45
Isporuka i montaža aluminijumske protivkišne rešetke, tip BNJS . 
Rešetka  proizvođača JAKKA ili ekvivalentno, sledećih dimenzija. BNJS 
800x800 ugradnje u fasadni zid.

kom. 1

46

Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primerka od kojih jedan 
treba zastakliti, uramiti i postaviti na vidno mesto, obeležavanje 
instalacije (natpis, simboli i pozicije), rasčišcavanje i čisćenje gradilišta, 
tehnički prijem i primopredaja instalacija krajnjem korisniku sa izradom 
izvestaja koji potpisuju službena lica: nadzomi organ, predstavnik 
izvodača radova i rukovodilac radova, isporuka celokupne tehničke 
dokumentacije o opremi i radovima, učešce u tehničkom prijemu i 
otklanjanje primedbi.

kpl. 1

47
Izrada Projekta izvedenog stanja u tri primerka koji se predaju 
investitoru kpl. 1

I.

II. AUTOMATSKA DETEKCIJA GASA

1.

Nabavka, isporuka i ugradnja na zid Mikroprocesorski upravljanI
modularni kompaktni centralni uređaj za nadgledanje koncentracije
gasova, alfanumerički LCD displej , za upravljanje sistemom i prikaz
koncentracije gasa ; automatsko samotestiranje linija , napajnja ,
relejnih izlaza i alarmnih uređaja ; u kompletu sa rezervnim
napajanjem . Centralna jedinica slična tipu COL01.00 NEUBERGER

komplet 1.0

MONTAŽNI RADOVI - KOTLARNICA
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LON gas senzor za detekciju TNG , 0-300PPM , radna temperatura -10
do +40oC, sa temperaturnom kompenzacijom senzorskog sistema ,
napajanje 15-30V . Senzor pokriva površinu od 400m2 . Senzor je tipa
COL02.00 NEUBERGER ili sličan .
Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje kom 1.0

3.

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje, alarmne konvencijalne
sirene sa bljeskalicom za unutrašnju montažu u kompletu sa kućištem
za nazidnu montažu, , slična tipu ZETA ZMDD/8R

kom 1.0

Instalacioni kabl 
J-Y(St)Y 2x2x0,8mm m 20.0
PP00-Y 3x1,5 m 25.0
Nabavka, isporuka, polaganje u cevi ili po obujmicana.

Instalacione glatke cevi, cevi se polazu na plafon ili zid , na
odgovarajuće obujmice . Cev je promera:              
- Ø16 m 20.0

6. Završna merenja, izdavanje atesta, puštanje sistema u rad, obuka
korisnika.

kompl 1.0

7. Sitan potrošni materijal i nepredvidjeni troškovi. kompl 1.0
II. AUTOMATSKA DETEKCIJA GASA UKUPNO

III.

1

Izrada, isporuka, montaza i povezivanje, sledeće opreme u
razvodnom  ormanu kotlarnice (KPO) i razvodnom ormanu gorionika. 
U orman se smešta oprema prema ista ili slična opremi navedenoj u
donjoj specifikaciji. Sva ugradjena oprema i materijal moraju biti
prvoklasnog kvaliteta i odgovarati SRPS-u ili priznatim međunarodnim
standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom
sanagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za
predmetnu vrstu radova. Isporuka, montaza i
povezivanje, AUTOMATSKE STANICE NEUBERGER-WEISHAUPT . Stanica
se ugrađuje u glavni razvodni orman kotlarnice GRO-K . 
Automatska stanica je konfigurisana prema dole navedenoj
specifikaciji . 

kpl. 1

 - CPU modul , CP6100 kpl. 1

 - Završni modul automatske stanice tip AN6000 . kom. 2

Software-ska opcija BACnet/IP , tip BN4001S kom. 1

Software-ska opcija Web-Interface za CP6100 , tip WW4001S kom. 1

KOTLARNICA - ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

2.

4.

5.
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Kotlovska temperaturna sonda, pt 100, L=200mm kom. 2

- eBUS komunikacioni interfejs/natična kartica za montažu na
komunikacioni modul CM6300 , tip CS4400

kom. 1

- I/O modul proširenja PLC sistema sa 8 digitalnih ulaza i 8 digitalnih
izlaza , tip AZ6100

kom. 1

 - I/O modul proširenja PLC sistema sa 16 digitalnih ulaza , tip AZ6200 kom 2

 - I/O modul proširenja PLC sistema sa 16 digitalnih izlaza , tip AZ6300 kom 1

 I/O regulacioni modul proširenja PLC sistema , tip RM6000 kom. 3
Zamena operativnog panela  tip BD4000 sa panelom BD4100 kom 1
- Modul za montažu na DIN šinu, komunikacioni modul sa serijskim
interfejsom , tip CM6300

kom. 1

tropoložajni DPI regulator snage KS20-108 sa LCD pokazivanjem
veličina, preklop ručno automatski, izveden samooptimirajućim DPI
prilagođavanjem na podešenu vrednost.

kom. 2

2.

Poslovi PROGRAMIRANJA AUTOMATSKE STANICE , VIZUELIZACIJE 
PROCESA , PUŠTANJA U RAD , PODEŠAVANJA I PROBNOG RADA . 
Navedene aktivnosti obuhvataju :                                                     - 
izrada softwarea za automatsku stanicu PMC2,                                   -
testiranje i puštanje u rad programske opreme,                                - 
parametriranje upravljanja ,                                                               - 
izrada grafičkog prikaza postrojenja,                                               - 
puštanje u rad opreme za vizuelizaciju  

kpl. 1

3.

Isporuka neophodnog kablovskog materijala za izradu tehnoloških
instalacija senzora temperature i pritiska , te komande za
elektromotorne pogone regulacionih ventila , kao i transfer ulazno-
izlaznih signala između periferne opreme i komandno-razvodnih
ormana , kao i između ormana . Instalacije se izvode u objektu
kotlarnice , komplet sa instalacionim materijalom (ECu stopice,
pločice za označavanje, vezice za fiksiranje kablova za PNK regale).
Pozicija uključuje polaganje kablova, povezivanje na oba kraja,
ispitivanje i puštanje pod napon. 

kpl. 1

4. Razvezivanje starih kontakata i novo elektro povezivanje pumpi sa
sve sitnim potrošnim materijalom

kpl. 1

III. KOTLARNICA - ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE UKUPNO
IV.

1.
Geodetsko snimanje terena po trasi gasovoda od MRS-a do ulaska u
kotlarnicu sa snimanjem cevi nakon postavljanja, sa izradom
potrebnog elaborata.  

m² 60

OSTALI RADOVI
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2.

Demontaža, ispiranje, čišćenje i ponovna montaža livenih radijatora u
prostorijama objekta.Sve ponovo napakovati i predihtovati i po
potrebe predvideti dodatne slonce i držače. Kao i prepravku
postojećih kontra padova kod pojedinih radijatora.

kom 340

3.

Lociranje, pažljivi ručni iskop i sanacija curenja uz zamenu postojećeg
predizolovanog toplovoda dimenzija Ø114,3x3,6mm. Uzeti u obzir
dodatnu količinu peska, izvođenje odgovarajuće nivelacije
toplovoda.

m² 36

4.

Čišćenje dimnjaka unutrašnjih dimenzija 150x85 cm, visine H=18m, od
strane preduzeća koje ima dozvolu za vršenje ovih radova, sa
izdavanjem izveštaja o izvršenom čišćenju koji potpisuju Izvođač
radova, investitor i nadzorni organ.

kom 1

IV. OSTALI RADOVI

I. MONTAŽNI RADOVI - KOTLARNICA
II. AUTOMATSKA DETEKCIJA GASA
III KOTLARNICA - ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
IV. OSTALI RADOVI

UKUPNO (I+II+III+IV) OSNOVICA ZA PDV:
PDV 20%:
UKUPNO DINARA SA PDV-om:
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