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Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 
Адреса наручиоца: ГЛАВНА бр.32., 24321 МАЛИ ИЂОШ 
Интернет страница наручиоца: www.maliidos.com 
Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 
Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Врста предмета: РАДОВИ 
Ознака из општег речника набавке:  
45252127-радови на изградњи постројења за прераду отпадних вода 
БРОЈ: 404-34/2019-01 
ДАНА:30.07.2019. годинe 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЈАВНА НАБАВКАРАДОВА:Изградња централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода у насељима општине Мали Иђош 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНА НАБАВКА број 404-34/2019-01 

Позиција у Плану набавки: 1.3.5. 

 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки,  
на интернет страници Наручиоца и на Порталу службених  

гласила и бази прописа Републике Србије, дана 30.07.2019.године 
 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:30.08. 2019.године, до 10,30 часова 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 30.08.2019.године, у 11,00 часова 

Конкурсна документација садржи 200 странa 

Мали Иђош, jул 2019. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 
86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-34-1/2019-01, од 04.07.2019. годинеи 
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-34-2/2019-01, од 04.07.2019. године 
припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку  

за јавну набавкурадова: Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода у 
насељима општине Мали Иђош, 

ЈН број 404-34/2019-01 
Конкурсна документација садржи: 

Редни број 
документа 

Назив документа 

1. Општи подаци о јавној набавци 

2 

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

3. Техничка документација и планови 

4. 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама (у даљем тексту: Закон) и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

5. Критеријуми за доделу Уговора 
6. Обрасци који чине саставни део понуде 

6.1. Образац понуде 
6.2 Образац структуре понуђене цене 
6.3 Образац трошкова припреме понуде 
6.4 Образац Изјаве о независној понуди 
6.5 Образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 
6.6 Образац Изјава понуђача о обиласку локације 
6.7 Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН 
7. Модел уговора о јавној набавци 
8. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
НАПОМЕНА: 
Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите 
по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. 
Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би 
благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, а Наручилац ће 
у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) 
све измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1) подаци о Наручиоцу:Општина Мали Иђош 
Адреса:24321 Мали Иђош, Главна бр. 32 

МБ: 08695059 
ПИБ: 101434697 
Интернет страница: www.maliidos.com 
E-mail адреса: javnanabavka@maliidjos.rs 

2) врста поступка и законска регулатива: 
Отворени поступак. 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступаку у складу са чланом 32. Закон о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15и 68/15)  

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) 
 Закон о општем управном поступку 
 Закон о облигационим односима 
 Закон о планирању и изградњи објеката 
 Закон о безбедности и здрављу на раду 
 Закон о заштити од пожара 

 
3) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
Предмет јавне набавке је набавка радова –Изградња централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода у насељима општине Мали Иђош. 
Назив и ознака из општег речника набавке:  

45252127-радови на изградњи постројења за прераду отпадних вода 

4) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и ознака из општег 
речника набавки 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

5) назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног 
споразума 
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

6) врста оквирног споразума (између једног или више Наручиоца и једног или више понуђача), 
трајање оквирног споразуа, начин доделе уговора у случају да се оквирни споразум закључује 
са више понуђача, назив, адреса и интернет страна Наручиоца који могу да користе оквирни 
споразум за доделу уговора, када оквирни споразум закључује тело за централизоване набавке, 
ако се отворени поступак спроводи ради закључења оквирног споразума: 

Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 

7) Трајање уговора: 
Уговор се закључује на 2 (две) године. 
Финансирање предметне јавне набавке вршиће се кроз двогодишње пројектно планирање.  
Плаћање обавеза које доспевају по овом Уговору у текућој 2019. години ће се вршити највише до 
висине обезбеђених средстава за ту намену у буџету Наручиоца за 2019. годину.  

Плаћање обавеза које доспевају у наредној буџетској години вршиће се највише до висине обезбеђених 
средстава за ту намену у буџету Наручиоца за 2020. годину. 
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Уколико Наручилац у наредној буџетској години не обезбеди довољан износ средстава, Уговор се 
након утрошка обезбеђеног дела средстава раскида, а Извођач радова се одриче права на накнаду 
штете по било ком основу. 

 

7) Контакт: 
Комисија за ЈН, мејл адреса: javnanabavka@maliidjos.rs 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин 
одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, Понуђач може доставити на 
адресу Наручиоца, Општина Мали Иђош, ул.Главна број 32, 24321 Мали Иђош,  или путем електронске 
поште javnanabavka@maliidjos.rsсваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 08,00 до 15,00 
часова. Тражење додатних информација и појашњења путем телефона није дозвољено. 
 

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 Сви радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца. 

Посебан захтев наручиоца: 
 
А.Обилазак  локације за  извођење радова – Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих 
понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације и увид у пројектно техничку документацију за  
извођење радова за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси 2 (два) 
дана пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица и која садржи 
податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.  
Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца javnanabavka@maliidjos.rs 
Обилазак локације могуће је извршити најкасније 5(пет) дана пре истека  рока за подношење понуда, 
радним даном у времену 08:00 - 14:00 часова. 
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак  локације и 
изврше и увид у пројектно техничку документацију за  извођење  радова што ће се евидентирати, 
попуњавањем и овером Обрасца бр. 6.)6.) из конкурсне документације. 
О извршеном обиласку локацијеи увиду у пројектно техничку документацију за извођење радова 
понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова (Образац 6.)6.)  
конкурсне документације). 
 
 
 
    
   Место и датум:       ПОНУЂАЧ 
 
___________________                                                                     ______________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

М.П. 
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САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
Општина Мали Иђош је у поступку израде техничке документације за централно постојење за 
пречишћавање комуналних отпадних вода-ППОВ. 
Општина се налази у северно Бачком округу. Са северне стране се граничи општином Бачка Топола, са 
источне стране општином Бечеј, са југоисточне стране општином Србобран, са јужне стране општином 
Врбас и са западне стране општином Кула. 
У саставу општине се налазе три насеља, и то: Мали Иђош, Ловћенац и Фекетић, а према попису 
становништва из 2011. године општина Мали Иђош броји 12.290 становника, од чега се у насељу Мали 
Иђош налази 5.009 становника, у Ловћенцу 3.211, а у Фекетићу 4.075 становника. У наведеним 
насељима постоји више индустријских погона, мањег капацитета, који су базирани на преради меса и 
пољопривредних производа. 
Овом техничком документацијом је предвиђен ППОВ за сва три насеља у општини укупног капацитета 
20 000 ЕС. 
Постројење се може градити у две фазе, од којих ће свака фаза бити 10.000 ЕС или одмах за пун 
капацитет од 20.000 ЕС. 
 
Локација ППОВ 
 
Локација уређаја за пречишћавање отпадних вода планира се на десној обали реке Криваје, испод 
Фекетића на површини од 1,2ха. Изградња постројења је предвиђена на парцелама бр. 5957 и 5955, 
док се главна црпна станица са грубом решетком налазе на парцели број 5872, тј. на крају магистралног 
колектора Мали Иђош-Фекетић. 
 
Саобраћајна инфраструктура микролокације је релативно повољна, с обзиром да се парцела налази у 
близини магистралног пута М-22 и да до парцеле постоји изграђен пут. 
 
Електронергетска инфраструктура локације је такође повољна због растојања од око 250м од 
могућности прикључка на јавну електробистрибутивну мрежу. 
 
Наслањање предметних парцела на реку Кривају је такође повољно, с обзиром на релативну кратку 
потребну деоницу испуста пречишћених отпадних вода. 
 
У односу на инсфраструктуру водовода, локација се налази удаљена од око 400м од места са 
изграђеном јавном водоводном мрежом. На нешто већем растојању се налази и могућност прикључка 
на јавну ПТТ инсталацију. 
 
Положај локације постројења у односу на насеље је са аспекта доминантних ветрова такође повољна. 
Доминантни ветрови су из правца северо-запада и југо-истока. 
 
Реципијент 
 
Рецепијент за пречишћене отпадне воде је река Криваја. Пречишћена вода се упушта у реку Кривају на 
стационажи 36+130. Пројектована кота дна реке је 82,03мнм. 
Подаци о протицајима реке Криваје су преузети из Идејног пројекта уређења реке Криваје на деоници 
од км 0+000 до 17+300, Хидрозавод ДТД ј1989. година. 
Према наведеној пројектној документацији релевантни протицаји су следећи: 

- просечни Qsr = 1,5m3/s 
- десетопроцентни Q10% = 4,5m3/s 
- једнопроцентни Q1% = 6,7m3/s 
- једнопромилни Q0,1% = 9m3/s 

Пошто до локације будућег пречистача нема притока, наведени протицаји се могу усвојити и за профил 
на стационажи 36+320. 
 
Карактеристике водотока на стационажи 36+320 су следеће: 

- кота дна 82,03мнм 
- кота десне обале 85,77мнм 
- кота леве обале 85,97мнм 
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- ширина дна водотока 5,5м 
- ширина у круни 16,20м 

Подужни пад реке је око 0,2‰. 
За наведене протицаје нивои воде на месту испуштања пречишћаних вода у реку су cледећи: 

- просечни Qsr = 82,74mnm 
- десетопроцентни Q10% = 83,36mnm 
- једнопроцентни Q1% = 83,68mnm 
- једнопромилни Q0,1% = 83,97mnm 

 
Хидрауличко оптерећење 
 
За прорачун постројења за пречишћавање отпадних вода извршена је анализа продукције отпадних 
вода од становништва и индустрије на основу чега су добијени следећи меродавни протицаји: 

- средња дневна продукција отпадних вода 
Q sr,dn = 3000m3/d = 34,7l/s 

- максимална дневна продукција отпадних вода за суво време 
Q max,dn = 4.500 m3/d = 52l/s 

- максимална дневна продукција за кишно време (атмосферска вода из дворишта, подземна 
вода и инфилтрација кроз отворе на шахтовима) 

Q = 660m3/d 
- укупна максимална дневна продукција отпадних вода у кишном периоду: 

Q max,dn = 4.500 + 660 = 5.160m3/d = 215m3/h = 59,7l/s 
- максимална часовна продукција отпадних вода је: 

за суво време: Qmax,h = 375m3/h = 104,2l/s 
за кишно време: Qmax,h = 402,5m3/h = 111,8l/s 

 
Оптерећење загађујућим материјама 
 
Бр   Параметар ЕС Qsr m3/d Норматив g/ES.d Маса kg/dan Концент mg/l 
1     BPK5                  20.000    3000   60       1200       400 
2     HPK            20.000    3000   120        2400        800 
3     Сусп.материје   20.000    3000   70        1400        467 
4     Укупан азот       20.000    3000   11         220         74 
5     Укупан фосфор 20.000    3000   2.5          50        16,7 
 
Пројектовани процес пречишћавања подразумева дисконтинуални шаржни поступак (СБР) 
пречишћавања отпадних вода са истовременом нитрификацијом, денитрификацијом и уклањањем 
фосфора биолошким и хемијским методама и аеробном стабилизацијом муља. Постројење за 
пречишћавање отпадних вода обухвата процесе на линији воде и линији муља. Током пројектовања се 
водило рачуна о једноставности и флексибилности. Опрема на обе линије је пројектована тако да 
задовољи пун капацитет, али да и са мањим дотоком воде ради несметано. 
 
Потребан степен пречишћавања 
Бр Параметар  Улаз mg/l Излаз mg/l % пречишћавања 
1  BPK5      400        25    94 
2  HPK       800       125    84 
3  Сусп.материје     467        35             92.5 
4  Укупан азот       74        15    80 
5  Укупан фосфор    16,7       2,0    88 
 
Опис постројења 
Отпадне воде насеља прикупљају се и одводе сепаратним системом канализације. Пројектним 
задатком и Генералним планом за насеља Фекетић, Ловћенац и Мали Иђош се предвиђа упуштање 
предходно третираних индустријских отпадних вода у јавну канализациону мрежу. Квалитет упуштених 
индустријских отпадних вода мора одговарати квалитету отпадних вода из домаћинстава. 
Пречишћавање отпадних вода предвиђа примену механичко-биолошког поступка, уз потребну обраду 
муља. 
На постројењу се пројектује линија воде на којој се врши пречишћавање отапдне воде и линија муља на 
којој се врши даља обрада муља као продукта процеса пречишћавања. 
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Линија воде 
Отпадна вода, од краја главног колектора доводи се гравитационим путем до постројења за 
пречишћавање, тј. до првог објекта (груба решетка), а потом до главне црпне станице. 
 
Механичко пречишћавање обухвата филтрацију кроз грубу и фину решетку, одвајање песка путем 
гравитационог таложења и симултану редукцију садржаја масноћа. 
Биолошко пречишћавање се заснива на поступку са активним муљем (СБР) са нитрификацијом, 
уклањањем фосфора и стабилизацијом муља. 
 
Линија воде се састоји се од следећих фаза: 

- Уклањање грубих нечистоћа процеђивањем на грубој, ручно чишћеној решетки, светлих 
отвора 70,0мм; 

- Транспорт отпадних вода до предтретманске јединице помоћу пумпи. Потисни цевовод ка 
даљем третману има уграђен мерач протока; 

- Уклањање песка, грубог суспендованог материјала, масти и других пливајућих материја у 
компактној предтретманској станици са системом за прање песка. Јединица има интегрисану 
фину решетку (отвора 3мм), песколов и мастолов; 

- Хемијско уклањање фосфора дозирањем средства за хемијску дефосфоризацију; 
- Биолошко пречишћавање се врши у реакционим базенима типа СБР (процес са 

истовременом нитрификацијом, денитрификацијом и дефосфоризацијом). Пречишћавање се 
врши у следећим фазама: пуњење, аерација, таложење, декантација и извлачење вишка 
муља. За рад пуним капацитетом ППОВ, предвиђен је рад четири СБР базена; 

- Одвод биолошки пречишћене воде гравитационим путем у рецепијент кроз изливну 
грађевину  

 
Линија муља 
Линију муља чини поступак додатне стабилизације муља, гравитационог згушњавања са накнадном 
механичком дехидратацијом. Процес третмана муља се састоји из следећих фаза: 

- Аертобна стабилизација муља у силосима за муљ (укупно 2 комада) 
- Гравитационо згушњавање муља 
- Транспорт згушњеног муља пумпама за муљ на дехидратацију; 
- Кондиционирање стабилизованог муља полиелектролитом; 
- Дехидратација муља помоћу декантер центрифуге; 
- Транспорт муљне погаче помоћу пужног транспортера од центрифуге до контејнера; 
- Одвожење муљне погаче и њена крајња диспозиција (на депонију, коришћење као ђубрива у 

пољопривреди или као материјал за насипање депресија). 
 
Мерно регулациона опрема 
Мерна опрема је предвиђена у свим јединицама на линији воде и линији муља. Управљање и праћење 
рада, регистровање измерених вредности и унос оперативних параметара се врши централним 
управљачким системом (SCADA). 
 
Акцидентна стања 
 
Општи нестанак електричне енергије 
За обезбеђење непрекидног рада најважнијих функција ППОВ обезбеђен је генератор елекричне 
енергије који се у случају нужде аутоматски укључује уколико дође до прекида у напајању из главне 
мреже. 
 
Квар на пумпи у главној пумпној станици 
У случају квара на пумпи у главној црпној станици, укључује се резервна пумпа, тако да је обезбеђено 
несметано пуњење СБР-а. 
 
Квар на предтретманској станици 
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У случају квара на финој решетки, при којем није могуће уклонити садржај, у доводној кутији долази до 
прекомерног пуњења. Брзо растући водостај аутоматски укључује узбуну приоритета 1, што је знак 
оператеру да отвори затаварач на заобилазној цеви (бајпасу) и приступи отклањању квара. 
У случају престанка рада уређаја за сакупљање песка или квара на дуваљци, укључује се узбуна 2. 
приоритета. У оба случаја наставља се уклањање песка, као и свих грубих материја, тако да не постоји 
опасност за биолошки третман. 
 
Квар на опреми за аерацију 
Уколико дође до квара на дуваљци, укључује се узбуна 1. приоритета и укључује се резервна дуваљка. 
Уколико дође до квара на HyperClassic-уређају за мешање, укључује се узбуна 1. приоритета. 
Особље у том случају мора иницирати наставак пречишћавања на преосталим базенима променом 
циклуса. 
 
Квар на витлу декантера 
Декантер припада скупу неопходних компонената пречистача. Из тог разлога сваки СБ-реактор се 
опрема са два декантера. У случају електричног или механичког квара на једном декантеру, други 
декантер преузима комплетан одвод бистре воде. Тиме се избегава застој рада реактора. 
Квар на једној пумпи за вишак муља 
У складишту се предвиђа једна резервна пумпа, тако да губитак једне пумпе не представља проблем и 
може се компензовати монтирањем резервне. 
 
Квар на уређају за мешање и аерацију у једном од силоса за муљ 
Прекид функције система за мешање и аерацију у једном од реактора, који је узрокован електричним 
или механичким кваром, једноставно се компензује временом трајања поправке. За рад погона не 
постоји непосредна опасност, с обзиром да уређај за мешање има подређену функцију, а систем за 
аерацију/мешање нема директан утицај на учинак пречишћавања отпадне воде. 
 
Квар на СПС-у 
Уколико дође до квара на електронском управљању, постоји могућност пребацивања на ручно 
управљање свим агрегатима. Таква тзв. „ручна контрола“ предвиђена је у централном електроормару. 
 
Из предходно наведеног може се закључити да је веома мала вероватноћа да дође до испада из рада 
целокупног постројења. Уколико ипак дође до испада система из рада, у сваком СБР базену постоји 
запремина од 745м3 за прихват пристигле отпадне воде, што укупно чини 2.980м3. 
При средњем дневном дотоку ова запремина је довољна за 24h задржавања отпадне воде. 

Радови на  изградњи предметног објекта обухватају: 
1. архитектонске радове 
2. конструктивне радове 
3. радове на саобраћајницама 
4. хидротехничке радове 
5. електроенергетске радове 
6. машинске радове 
7. набавку и транспорт технолошке опреме 
 
Детаљан опис појединачних ставки за све напред наведене радове дат је у поглављу 6. 
Конкурсне документације,  Образац 6.2.- образац структуре цене.  
 

        (потпис овлашћеног лица) 

Спецификацију  понуђач мора да овери печатом и потпише чиме потврђује сагласност са 
истом. 

Датум: 
 

Понуђач 
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3) ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ 
УСЛОВИ, ТЕХНИЧКИ ОПИС И ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Техничка документација и планови израђују се у складу са законом, техничким прописима и 
стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке, а за предметну набавку постоји 
и израђена је следећа документација:  

1. Пројекат за грађевинску дозволу 

2. Пројекат за извођење 
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4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И  
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона. Уколико понуду подноси група 
понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. 
став 1., тачке 1) до 4). и члана 75., став 2. Закона.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе 
да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа:  

Назив понуђача 

 

Број и датум понуде: 
 

4.1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

 

1. 
УСЛОВ: понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1.) 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 
 
-правно лице које није уписано у Регистар понуђача: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре*, или Решење Привредног суда из регистра привредног 
субјекта. 
-правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача 
који води Агенцијa за привредне регистре. ** 
-предузетник који није уписан у Регистар понуђача: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре*, односно извод из одговарајућег регистра.  
-предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који 
води Агенције за привредне регистре. ** 
физичко лице:/ 
 
-подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен 
за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус 
подизвођач има (правно лице, предузетник, физичко лице). 
-група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је 
предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус 
понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, физичко лице). Сваки 
понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов. 
 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА 
ДОКАЗА: не постоје 

2. 

 

УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан 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 (члан 75. став 1. тачка 2.) 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 
-правно лице које није уписано у Регистар понуђача (доказ се доставља и за 
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правно лице и за законског заступника правног лица): 
правно лице (1+2):  
1.извод из казнене евиденције основног суда, односно уверење основног суда на 
чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. 
2.извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) вишег 
суда у Београду (http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-
pravna-lica.html), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала. 
законски заступник правног лица: извод из казнене евиденције, односно уверење 
из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова којим се потврђује, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења може 
се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Уколико правно 
лице има више законских заступника, за сваког од њих се достављају ови докази. 
-правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача 
који води Агенција за привредне регистре. ** 
-предузетник који није уписан у Регистар понуђача: извод из казнене евиденције, 
односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења може 
се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 
-предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који 
води Агенција за привредне регистре. ** 
-физичко лице: извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта. 
-подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен 
за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус 
подизвођач има (правно лице, предузетник, физичко лице).  
-група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је 
предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус 
понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, физичко лице). Сваки 
понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов.  
 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА 
ДОКАЗА,  ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ 
не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.   
 

 

3. 

УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4.) 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 
-правно лице које није уписано у Регистар понуђача: 
уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе 
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 и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода 
-правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача 
који води Агенција за привредне регистре. ** 
-предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 
уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе 
 и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода. 
- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који 
води Агенција за привредне регистре. ** 
-физичко лице: уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе 
 и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода 
подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за 
правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус подизвођач 
има (правно лице, предузетник, физичко лице).  
група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је 
предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус 
понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, физичко лице). Сваки 
понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов. 
 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА 
ДОКАЗА,  ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ 
не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

4. 

УСЛОВ: Доказ да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатнисти која је на 
снази у време подношења понуда (члан 75. став 2).  
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 
 
-правно лице: Понуђач је у обавези да достави  попуњен, потписан и печатом 
оверен образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  
-предузетник: Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан и печатом оверен 
образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  
-физичко лице: Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан и печатом 
оверен образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  
-подизвођач: Подизвођач не доказује испуњеност овог услова 
-група понуђача: овај доказ доставља сваки члан из групе понуђача *** 
 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА 
ДОКАЗА: Доказ мора бити важећи и издат након објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки. 

 

4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

РБ 

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

1. 

 

УСЛОВ:Да понуђач у последњих 6  месеци који претходе месецу у коме је објављен 
позив за подношење понуда није био у блокади. 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА. 
 Потврда НБС о броју дана неликвидности 
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*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни 
на интернет страници Агенције и Народне банке Србије, (доставља назнаку интернет 
странице и копију документа). 
*У случају подношења заједничке понуде, задати услов морају да испуњавају сви 
чланови групе понуђача.  
*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, задати услов доставља и за 
подизвођача. 
 

 

2. 

УСЛОВ: Да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке што подразумева: 
 
2.1. да је у периоду од последње три године рачунајући од дана објаве Позива за 
подношење понуда реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 
400.000.000,00 динара без пдв-а из области хидроградње 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Потврде Наручиоца са попуњеним и потписаним 
референтним листама 
 
2.2.да је у периоду од од последње три године рачунајући од дана објаве Позива за 
подношење понуда реализовао уговоре чији је предмет услуга сервиса и одржавања 
најмање три постројења за пречишћавање комунално отпадних вода у минималној 
вредности од 15.000.000,00 динара без пдв-а 
 
Пружање услуге сервиса и одржавање постројења се сматра квалитетно пруженом 
услугом уколико резултати физичко-хемијског испитивања узорка отпадне воде на 
излазу из пречистача и проценат смањења одговарају прописима Уредбе о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за 
њихово достизање 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Потврде Наручиоца са попуњеним и потписаним 
референтним листама; и најмање по један извештај за свако постројење издато од 
стране акредитоване лабораторије током пружања услуге, који једнозначно указују 
да су резултати физичко-хемијског испитивања узорка отпадне воде на излазу из 
пречистача и проценат смањења одговарају прописима Уредбе о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
 
2.3.да је у периоду од последњих пет година рачунајући од дана објаве Позива за 
подношење понуда реализовао уговоре чији је предмет набавка, монтажа и пуштање 
у рад уређаја за механички предтретман у вредности од најмање 65.000.000,00 
динара без ПДВ-а 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Потврде Наручиоца са попуњеним и потписаним 
референтним листама 
 
2.4.да је у периоду од последњих пет година рачунајући од дана објаве Позива за 
подношење понуда реализовао најмање један уговор који се односи на извођење 
електрорадова или софтверских радова на постројењима ППОВ. 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Потврда Наручиоца са попуњеним и потписаним 
референтним листама 
 
2.5.да је у периоду од пет година рачунајући од дана расписивања јавне набавке 
реализовао набавку, монтажу и пуштање у рад дуваљки са ротационим клиповима у 
вредности од најмање 25.000.000,00 динара без пдв-а 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Потврде Наручиоца са попуњеним и потписаним 
референтним листама 
 
2.6. да је у периоду од последњих пет година рачунајућиод дана објаве Позива за 
подношење понуда реализовао уговоре чији је предмет, монтажа и пуштање у рад 
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пумпи и миксера у вредности од најмање 50.000.000,00 динара без пдв-а 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Потврде Наручиоца са попуњеним и потписаним 
референтним листама 
 
2.7.да поседује следеће сертификате: ISO 9001, ISO 14001, ОHSAS 18001, ISO 
27001, ISO 37001 i ISO 3834-2 за извођење радова у области канализације и 
производњу опреме за биолошко и механички третман отпадних вода 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Фотокопије важећег сертификата 
 
2.8. да је Понуђач ауторизовани System Integrator за имплементацију SCADA система 
на системској софтверској платформи ZENON, илиодговарајућој 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Испис са званичне интернет странице 
произвођача софтвера ZENON, или одговарајућег. 
 
2.9.Понуђач је у обавези да достави Ауторизацију произвођача да може да нуди, 
врши набавку, уграђује и пушта у рад опрему, која је предмет јавне набавке, уколико 
је понуђач произвођач опреме у том случају доставља изјаву под материјалном и 
кривичном одговорношћу 
-Понуђач је у обавези да достави техничке листове оверене од стране произвођача 
за следећу опрему: 

 табласти затварач –број поз. 6.6.2.1.1.1; 
 пумпе –број поз. 6.6.2.1.2.1; 6.6.2.1.4.10; 6.6.2.1.5.7; 6.6.2.1.7.2;  
 арматуре – број поз. 6.6.2.1.2.4; 6.6.2.1.4.4; 6.6.2.1.4.7; 6.6.2.1.5.4; 6.6.2.1.6.3; 

6.6.2.1.8.3; 
 компактна предтретманска станица – број поз. 6.6.2.1.3.1;  
 дуваљке – број поз. 6.6.2.1.4.1; 6.6.2.1.5.1; 
 опрема за аерацију и мешање – број поз. 6.6.2.1.4.2; 6.6.2.1.5.2;  
 декантер – број поз. 6.6.2.1.4.8; 6.6.2.1.5.5; 
 станица за прихват фекалног муља – број поз. 6.6.2.1.7.1; 

коју нуди, из којих се једнозначно може закључити да опрема задовољава захтеве из 
конкурсне документације. 
-Понуђач је у обавези да достави изјаву произвођача опреме да на територији 
Републике Србије поседује сервис за следећу опрему: 

 пумпе – број поз. 6.6.2.1.2.1; 6.6.2.1.4.10; 6.6.2.1.5.7; 6.6.2.1.7.2;  
 компактна предтретманска станица – број поз. 6.6.2.1.3.1;  
 дуваљке – број поз. 6.6.2.1.4.1; 6.6.2.1.5.1; 
 опрема за аерацију и мешање – број поз. 6.6.2.1.4.2; 6.6.2.1.5.2;  
 декантер – број поз. 6.6.2.1.4.8; 6.6.2.1.5.5; 
 станица за прихват фекалног муља – број поз. 6.6.2.1.7.1; 

 
уколико је понуђач произвођач опреме у том случају доставља изјаву под 
материјалном и кривичном одговорношћу 
 

 
3. 

УСЛОВ:Да понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке што подразумева: 
 
Да понуђач на дан подношења понуде, по основну радног односа на неодређено 
време или одређено време или уговором о обављању привремених или повремених 
послова, и то на пословима који су у вези са предметом јавне набавке; запошљава:  
- 1 инжењера архитектуре са лиценцом 400 
- 1 инжењера архитектуре са лиценцом 381 – специјалистаенергетскеефикасности 
- 1  грађевинског инжењера са лиценцом 410 
- 1 грађевинског инжењера са лиценцом 413 или 414 
- 1 машинског инжењера са лиценцом 432 
- 1  електроинжењера са лиценцом 450 
- 2 инжењера мехатронике 
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- 2 инжењера електротехнике и рачунарства 
- 1 монтер-сервисера 
- 1 грађевинског техничар 
- 5 електротехничара 
- 5 руковаоца радним машинама(багер) са уверењем о оспособљености за безбедан 
и здрав рад 
- 4 возача 
- 3 водоинсталатера 
- 2 радникасасертификатом за сучеоно заваривање ПЕ водоводних цеви 
- 1радника са сертификатом за електрофузионо заваривање водоводних цеви 
- 1 лице задужено за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом 
- 20 помоћних грађевинских радника 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  
-Потписана и оверена Изјава понуђача о захтеваном кадровском капацитету. 
 - М обрасци пријаве и одјаве осигурања или уговори о обављању привремених и 
повремених послова или уговори о делу или уговори о допунском раду, зависно од 
начина ангажовања. 
- копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије 
- потврде Инжењерске коморе Србије да су тражени инжењери – носиоци личних 
лиценци  и чланови ИКС-а и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета. 
- уверење о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и 
здравља на раду за лице за безбедност и здравље на раду 
- копије важећих сертификата за раднике-завариваче 
- копије уверења о стручној оспособљености за багеристе 
- копије возачких дозвола за возаче. 
 
НАПОМЕНА: 
* фотокопије тражених докумената не морају бити оверене, 
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно 
испуњавају задати услов о кадровском капацитету, те је потребно доставити тражене 
доказе за чланове групе који испуњавају тражене услове.  
* Уговори о обављању привремених и повремених послова,  Уговори о делу и 
Уговори о допунском раду не могу бити са одложеним правним дејством, односно 
извршиоци напред наведених уговора морају бити ангажовани у време подношења 
понуда (нпр. неће се признати уговор у коме је наведено: „у случају да понуђач 
закључи уговор са наручиоцем, лице ће извести радове....“ или сличног описа. 
 

 

 

4. 
 

 
УСЛОВ: Да понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке што подразумева да је власник или да има право 
располагања на следећој опреми, и то минимум: 
- 1 (један) финишер 
- 1 (један) ровокопач - утоваривач 
- 1 (један) самоходни ваљак за асфалт гума-гума, тежине преко 13т 
- 1 (један) самоходни ваљак за асфалт гума-пегла тежине 2-8 т 
- 1 (један) самоходни ваљак за асфалт пегла-пегла тежине преко 7 т 
- 1 (један) самоходни ваљак за тампон тежине преко 6 т 
- 1 (један) грејдер 
- 1 (један) путарски компресор 
- 1 (један) самоходну машину за стругање асфалта 
- 1 (један) кипер камион носивости преко 10 
- 3 кипер камион носивости преко 10т 
- 1 кипер камион носивости до 5т 
- багер преко 16 т 
- 4 ровокопача-комбинована машина 
- 1 минибагер 
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- 3 комбинована возила – путара 
- 3 виброплоча 
- 1 агрегат 
- 1 машина за сучеоно заваривање ПЕХД 
- 1 машина за електрофузионо заваривање 
- 1 машина за бушење–керновање пречник круне минимум 200мм 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Наведени услови доказују се достављањем:  
- Пописна листа  потписана од стране овлашћеног лица тј. извод из књиговодствене 
картице или фотокопија књиговодствене картице на дан 31.12.2018. године из које се 
види  да је понуђач власник основних средстава тражених у оквиру довољног 
техничког капацитета (понуђач је дужан да на пописним листама јасно обележи - 
маркира механизацију која је неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) или 
- други доказ из којег се на несумњиви начин може утврдити право власништва или 
право располагања, (уговор о закупу, лизингу или уговор о пословно техничкој 
сарадњи и слично). Уз Уговоре приложити доказ да је закуподавац или давалац 
лизинга власник тражене опреме.                                                                                              
- за возила се прилаже фотокопија очитане саобраћајне дозволе и полиса осигурања 
- у случају да је понуђач постао власник основних средстава тражених у оквиру 
довољног техничког капацитета после 31.12.2018. године, уместо пописне листе 
може доставити други доказ из којег се јасно може утврдити да је власник траженог 
основног средства (рачун или купопродајни уговор и др.).  
 
Напомена: Уколико понуђач није власник покретне механизације, потребно је да 
достави доказе да исте има на располагању (уговор да има на располагању тражено 
возило, сагласност лизинг куће - уколико је возило у власништву лизинг куће)  
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно 
испуњавају задати услов о техничком капацитету, уколико понуђач наступа са 
подиизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитету 
 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим 
надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача чини саставни део понуде). 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од пет дана од дана пријема захтева. У 
супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
*Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ за услов из 
члана 75. став 1. тачка 1) с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ 
јавно доступан. 
 
**Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да 
приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3), 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 
 ЈН Бр. 404-34/2019-01 

Страна17од200 
 

 

с обзиром да  је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, под 
условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан. 
 
***Услов из члана 75. став 2., дужан је да испуни понуђач и сви понуђачи из групе понуђача. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она 
до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има 
седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да 
накнадно достави тражена документа у у примереном року. 
 

На основу члана 79. став 10., ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 
ЗЈН, 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. 

Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. чини саставни део ове Конкурсне документације. 

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. 

 

ПОСЕБАН ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА ЈЕ:  

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И УВИД У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач је у обавези да изврши  обилазак локације и изврши увид у техничку документацију. 

У вези са увидом у техничку документацију и обиласком локације понуђачи ће се обратити писаним 
захтевом представнику Наручиоца, на mail: javnanabavka@maliidjos.rs. Заинтересована лица су дужна 
да изврше обилазак локације и увид у техничку документацију најкасније 5 дана пре утврђеног рока 
за подношења понуда,  уз обавезну најаву 2 дана раније. Обилазак локације није могуће извршити 
на дан отварања понуда.Потенцијални понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу 
локацију у заказаном термину, дужни су да потпишу потврду - Образац који чини саставни део ове 
конкурсне документације и који се прилаже и чини саставни део понуде. 

 

     потпис овлашћеног лица понуђачa 
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5)КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

1. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  

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

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,наручилац ће уговор 
доделити понуђачу који је понудио краћи рок извођења радова. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,и исти рок извођења радова, 
наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде понудио најдужи гарантни рок. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,исти рок извршења радова, 
и исти гарантни рок,  наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 
жреба.Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму 
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде 
које имају исту најнижу понуђену цену, исти рок извођења радова и исти понуђени гарантни 
рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији 
назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују 
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 
 ЈН Бр. 404-34/2019-01 

Страна19од200 
 

 

6)ОБРАСЦИ  КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

6)2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

6)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

6)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

6)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. став 2. ЗЈН  

6)6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

6)7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 

6)8) ОСТАЛИ ОБРАСЦИ 
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6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 Понуда број ________________ од ________________________ за јавну 
набавкурадова-Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода у 
насељима општине Мали Иђош, ЈН број:404-34/2019-01 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Врста предузећа: (микро, мало, средње, 
велико) 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Врста предузећа (микро, мало, средње, 
велико) 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

 

1) 

Назив подизвођача:  

 

 

Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

2) 

Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  

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

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена:  

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

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања -аванс у висини од 10% од уговорене вредности радова без обрачунатог 
пореза на додату вредност, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема: 
а)исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,  
б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, 
ц) банкарске гаранције за добро извршење посла; 
-по испостављеним месечним привременим ситуацијама сачињеним на 
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из 
Понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) 
дана од дана пријема исправне привремене ситуације, уз важећу банкарску 
гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања; 
-минимум 10% од укупнo уговорене вредности, пo испoстaвљeнoj oкoнчaнoj 
ситуaциjи у рoку oд 45 дaнa oд дaнa приjeмa: 
а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, оверене од стране 
стручног надзора,  
б) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, 
в) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и 
потписаног од стране Комисије за примопредају радова и коначни обрачун. 

Рок важења понуде _______ дана, (минимум 60) дана, од дана јавног отварања понудa 

Рок за извођење радова ________ дана, (не може бити дужи од 18 месеци, од дана увођења у посао) 

Гарантни рок ________ године/а, (не може бити краћи од 2 године, рачунајући од дана 
записничке примопредаје радова) 

Место извођења радова Изградња постројења је предвиђена на парцелама бр. 5957 и 5955 КО 
Фекетић, док се главна црпна станица са грубом решетком налазе на 
парцели број 5872 КО Фекетић, тј. на крају магистралног колектора Мали 
Иђош-Фекетић 

 

Датум         Понуђач 

 _____________________________ .  ________________________________ 

              (потпис овлашћеног лица) 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде. 
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6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПОНУЂАЧ ______________________________________________________________ у 
поступку доделе уговора у јавној набавци радова-Изградња централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода у насељима општине Мали Иђош,бр 404-34/2019-01 

OBJEKAT: CENTRALNO POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA U OPŠTINI MALI IĐOŠ 

 

    PREDMER RADOVA 

      

POS OPIS POZICIJE RADOVA 
jedinica 

mere 
količina 

jedinična cena 
(din) 

Ukupno               
(din) 

I. ARHITEKTURA 

  I.1 KOMANDNA ZGRADA         

1.1 ZEMLJANI RADOVI         
1.1.1 Mašinski iskop zemlje         

  
Iskop trakastih temelja za funiranje objekata. Zemlju 
iz iskopa koristiti za zatpavanje, a višak za izgradnju 
nasipa. 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 43.00     

1.1.2 Zatrpavanje i nasipanje         

  
Zatrpavanje rovaza trakaste temelje zemljom iz 
iskopa i nasipanje ispod projektovanih podnih ploča 
do kote 92.30. 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 59.00     

1.1.3 Tampon sloj šljunka          

  

Izrada tampona od šljunka kao podloga trakastim 
temeljima, d=15 cm i donjoj armiranobetonskoj ploči 
objekta, d=15cm. Tampon se nanosi sa tačnošću +/ - 
1 cm sa mehaničkim nabijanjem.  

        

  Obračun po 1 m³  m³ 47.00     

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:   

1.2 BETONSKI RADOVI         

1.2.1 Trakasti temelji MB30         

  
Betoniranje trakastih temelja armiranim betonom  
C25/30. 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 38.50     

1.2.2 Armiranobetonska ploča MB30         

  
Betoniranje armiranobetonske ploče, betonom marke 
MB30 (C25/30), debljine d=10 cm 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 22.50     
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1.2.4 Betoniranje serklaža MB30         

  
Betoniranje horizontalnih i vertikalnih serklaža 
armiranim betonom marke C25/30 (MB30) 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 13.50     

1.2.5 Betoniranje naprozornika i nadvratnika MB30         

  
Betoniranje naptrozornika i nadvratnika armiranim 
betonom C25/30 (MB30). 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 3.00     

  Nadvratnici nad metalnim vratima:   0.50         

  Nadvratnici i natprozornici na zidovima d=25cm: 2.00         

  Nadvratnici i natprozornici na zidovima  d=12cm: 0.50         
1.2.6 Betoniranje kanala za kablove MB         

  
Betoniranje kanala za kablove armiranim betonom 
MB 30. 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 2.00     

BETONSKI RADOVI UKUPNO:   

1.3 ARMIRAČKI RADOVI         

1.3.1 Rebrasta armatura  B500B(RA)         

  

Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža 
rebraste i mrežaste armature B500B(RA) i 
MAG500/560 u objekat, u potpunosti po planovima 
armature.  

        

  Obračun po 1 kg kg 5,526     

ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:   

1.4 ZIDARSKI RADOVI         

1.4.1 Noseći zidovi d=25cm         

  
Zidanje punom opekom  zidova komandne zgrade, 
debljine d=25 cm u produžnom cementnom malteru 
1:2:6. 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 74.00     

1.4.2 Pregradni zidovi d=12cm         

  
Zidanje opekom  zidova pogonske zgrade, debljine 
d=12 cm u produžnom cementnom malteru 1:2:6. 

        

  Obračun po 1 m² m² 111.50     

1.4.3 Demit fasada         

  

Pozicija obuhvata nabavku materijala, doprema na 
gradilište i rad na izradi fasade. U cenu su uračunati 
materijal (falcovani stiropor 17gr-5cm debljine, lepak, 
tiplovi, mrežica, ugaone lajsne, bavalit, molerske 
trake i najlon za zaštitu prozora i površina oko 
objekta), skela i rad na izradi fasade. 

        

  Obračun po 1 m² m² 262.00     
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1.4.4 Malterisanje         

  
Malterisanje zidova i plafona krečnim malterom u 
odnosu kreč-pesak 1:1 Pozicija obuhvata nabavku 
materijala, doprema na gradilište i rad. 

        

  Obračun po 1 m² m² 722.00     

1.4.5 Molersko farbarski radovi         

  
Gletovanje zidova i plafona i krečenje 
poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim 
predradnjama.(Otvori do 3.0m2 se ne odbijaju) 

        

  Obračun po 1 m² m² 459.00     

1.4.6 Fert tavanica         

  
Nabavka i montaža Fert gredica po dimenzijama iz 
projekta, popuna blokovima h = 16 cm i betoniranje 
ploče d =4 cm. 

        

  Obračun po 1 m² m² 110.00     

1.4.7 Podne keramičke pločice         

  

Postavljanje podnih protikliznih keramičkih pločica 
prve klase, kao i izrada jednoredne sokle (visina 
sokle 15cm). Pločice se postavljaju lepljenjem na 
cementnoj košuljici, spojnica na spojnicu. 

    

    

  Obračun po 1 m² m² 255.00     

1.4.8 Zidne keramičke pločice         

  

Postavljanje zidnih keramičkih pločica prve klase. 
Pločice se postavljaju lepljenjem na krečnom malteru, 
spojnica na spojnicu.     

    

  Obračun po 1 m² m² 216.00     

1.4.9 Cementna košuljica         

  

Nabavka materijala i izrada cementne košuljice 
debljine 3 cm sa perdašenjem. Pored cementa i 
frakcije No 1 u cenu su uračunati transport, ugradnja i 
finalna obrada. 

        

  Obračun po 1 m²  m³ 247.00     

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:   

1.5 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI         

1.1.1 Krovna konstrukcija         

  

Izrada i montaža krovne konstrukcije od čeličnih 
profila - glavnih rešetkastih nosača i montažnih 
čeličnih sekundarnih nosača - rožnjača koje se 
oslanjaju na glavne nosače, u svemu prema 
statističkim proračunima i crtežima. 

        

  Obračun po 1 kg kg 5,550.00     
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Glavni nosač: 7 kom rešetki-pojas, gornji deo  □ 
120.120.4 donji deo□ 120.120.4 ispuna □ 50.50.3 

        

  Krovni spreg GAØ14         

  Rožnjače: 9 kom hladno oblikovanog [ 160.80.4         

1.1.2 Krovni pokrivač         

  

Nabavka i postavljanje sendvič krovnih 
aluminijumskih  panela - dvoslojne ploče od 
profilisanog Al - lima sa termoizolacionom ispunom 
od kamene vune 

        

  Obračun po 1 m² m² 312.00     

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO:   

1.6 LIMARSKI RADOVI         

1.6.1 Oluci         

  
Nabavka i ugradnja oluka od pocinkovanog lima 
15x15 cm. 

        

  Obračun po 1 m'         

  Vertikalni: m' 31.00     

  Horizontalni: m' 49.00     

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:   

1.7 OSTALI RADOVI         

1.7.1 PVC stolarija         

  

Nabavka, transport i ugradnja PVC prozora i vrata u u 
pogonsku zgradu u svemu prema dispozicionom 
crtežu. 

        

  Obračun po 1 kom         

  Prozori 150x150 kom 6     

  Prozori 100x100 kom 4     

  Prozori 70x70 kom 1     

  Prozori 50x50 kom 1     

  Vrata 90x200 kom 7     

  Vrata 80x200 kom 3     

  Vrata 70x200 kom 3     

  Vrata 100+50x200 kom 1     

1.7.2 Metalna vrata         

  

Nabavka, transport i ugradnja metalnih vrata 
dimenzija 300x300.       

  

  Obračun po 1 kom kom 2     

1.7.3 Stirodur ploče         
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Postavljanje podne termoizolacije od stirodur ploča 
d=5cm. U cenu uračunat materijal, dopremanje na 
gradilište i sav potreban rad.       

  

  Obračun po 1 m² m² 60.00     

1.7.4 Hidroizolacija         

  

Postavljanje hidroizolacije "KONDOR" debljine 
4mm.U cenu uračunat materijal, dopremanje na 
gradilište i sav potreban rad.       

  

  Obračun po 1 m² m² 276.00     

OSTALI RADOVI UKUPNO:   

REKAPITULACIJA RADOVA NA KOMANDNOJ ZGRADI 

  1. ZEMLJANI RADOVI         

  2. BETONSKI RADOVI         

  3. ARMIRAČKI RADOVI         

  4. ZIDARSKI RADOVI         

  5. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI         

  6. LIMARSKI RADOVI         

  7. OSTALI RADOVI         

UKUPNO:   

PDV 20%   

UKUPNO SA PDV:   

  I.2. ELEKTRO OBJEKAT         

2.1 ZEMLJANI RADOVI         

2.1.1 Iskop građevinske jame         

  

Mašinski iskop građevinske jame za fundiranje 
temeljnih stopa donje ploče objekta sa deponovanjem 
iskopanog materijala u stranu.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 29.00     

2.1.2 Zatrpavanje građevinske jame oko objekta         

  

Zatrpavanje zemljom iz iskopa oko objekta u 
slojevima od po 30 cm, sa mašinskim nabijanjem do 
zbijenosti od min 90% po standardnom Proktorovom 
postupku.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 6.00     

2.1.3 Tampon sloj šljunka         

  

Izrada tampona od šljunka d=15 cm kao podloga 
objektu. Tampon se nanosi sa tačnošću +/ - 1 cm sa 
mehaničkim nabijanjem.      

    

  Obračun po 1 m³  m³ 6.00     
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:   

2.2 BETONSKI RADOVI         
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2.2.1 Tampon sloj betona         

  

Izrada tampon sloja od nearmiranog betona marke 
C16/20 d=5cm, kao podloga donjoj ploči konstrukcije 
i temeljnim stopama.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 1.50     

2.2.2 
Betoniranje konstruktivnih elemenata objekta 
MB30     

    

  

Betoniranje konstruktivnih elemenata armiranim 
betonom  MB30 (C25/30) u svemu prema 
dispozicionim crtežima. U cenu je uračunata i oplata.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 9.50     

  Donja ploča:                   2.00         

  Temeljne stope:              2.50         

  Povezne grede:              3.00         
  Kanal za kablove:           2.00         

2.2.3 Betoniranje trotoara oko objekta         

  

Betoniranje trotoara oko objekta širine 1m 
nearmiranim betonom C16/20, debljina staze d=10cm 
na peščanoj podlozi d=10cm     

    

  Obračun po 1  m²  m² 27.50     

BETONSKI RADOVI UKUPNO:   

2.3 ARMIRAČKI RADOVI         

2.3.1 Armatura B500B(RA)         

  

Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža 
rebraste armature B500B(RA) u objekat, u potpunosti 
po planovima armature.      

    

  Obračun po 1 kg kg 558.00     

ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:   

2.4 RADOVI SA ČELIKOM         

2.4.1 Čelična konstrukcija         

  

Izgradnja čelične konstrukcije objekta nad prijemnom 
stanicom od kutijastih profila. Spojeve i varove 
idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Sve čelične površine 
antikoroziono zaštititi i obojiti bojom za metal. Pre 
ugradnje sve čelične profile očistiti od korozije i 
prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po 
izvršenoj montaži popraviti je. U cenu ulaze i ankeri, 
zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije 
i varova. Cenom je obuhvaćen materijal, dopremanje 
na gradilište i sav potreban rad.     

    

  Obračun po kg kg 1751.00     

  □ 120.120.5 -510.00kg         

  □ 80.80.4 -111.00kg         

  GAØ14 spreg - 72.50kg         
  ≠250.250.10 - 30.00kg         
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RADOVI SA ČELIKOM UKUPNO:   

2.5 POKRIVAČKI RADOVI         

2.5.1 Aluminijumski panel         

  

Nabavka i postavljanje aluminijumskih krovnih i zidnih  
panela, sa jezgrom od kamene vune, debljine d=80 
mm, t1/t2=0.6/0.6 мм. 

        

  Obračun se vrši po 1 m²  m² 96.00     

POKRIVAČKI RADOVI UKUPNO:   
2.6 LIMARSKI RADOVI         

2.6.1 Oluci         

  
Nabavka i ugradnja oluka od pocinkovanog lima 15 x 
15 cm. 

        

  Obračun po 1 m' m' 12.60     

  Vertikalni                             5.0         

  Horizontalni                         7.6         

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:   

2.7 OSTALI RADOVI         

2.7.1 PVC stolarija         

  

Nabavka, transport i ugradnja vrata i prozora u 
objekat prijemne stanice u svemu prema 
dispozicionom crtežu. 

        

  Obračun po 1 kom         

  puna vrata 100x220cm kom 1     

  dvokrilni prozori 102x150cm kom 2     
2.7.2. Cementna košuljica d=3cm         

  

Nabavka materijala i izrada cementne košuljice 
debljine 3cm sa perdašenjem. Pored cementa i 
frakcija No 1 u cenu su uračunati transport, ugradnja i 
finalna obrada. 

    

    

  Obračun po 1 m² m² 23.50     

OSTALI RADOVI UKUPNO:   

  
 REKAPITULACIJA RADOVA NA ELEKTRO 
OBJEKTU 

 
  

    

  1. ZEMLJANI RADOVI         

  2. BETONSKI RADOVI         

  3. ARMIRAČKI RADOVI         

  4. RADOVI SA ČELIKOM         

  5. POKRIVAČKI RADOVI         

  6. LIMARSKI RADOVI         

  7. OSTALI RADOVI         

UKUPNO:   

PDV 20%   
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UKUPNO SA PDV:   

REKAPITULACIJA RADOVA  - ARHITEKTURA 

1 KOMANDNA ZGRADA         

2 ELEKTRO OBJEKAT         

UKUPNO:   

PDV20%   

UKUPNO SA PDV:   
 

POS OPIS POZICIJE RADOVA 
jed. 

mere 
količina 

jedinična 
cena (din) 

Ukupno               
(din) 

II. KONSTRUKCIJE 

  
1. PRIPREMNI RADOVI 

        
1.1 PRIPREMNI RADOVI         

1.1.1 Pripremni radovi         

  
Upoznavanje sa projektno tehničkom dokumentacijom, otvaranje gradilišta 
dovoz i sortiranje alata i materijala.         

  Obračun  je dat paušalno pauš. 1     
1.1.2 Geodetski radovi         

  

Izrada geodetskog elaborata lokacije postrojenja sa kartiranjem podataka  
na situaciji i postavljanje poprečnih profila. Geodetsko prenošenje svih 
potrebnih podataka iz projekta na teren sa obeležavanjem objekata i trasa 
cevovoda,  kao i iskolčavanje istih uz stalnu visinsku kontrolu. Snimanje 
izvedenog stanja sa unošenjem podataka u KAT-KOM.          

   Obračun je po ha  ha 1.3     
1.1.3 Čišćenje terena od korova i rastinja         

  

Čišćenje terena od korova i rastinja sa utovarom i transportom materijala 
van lokacije prečistača na lokaciju koju odredi investitor i nazorni organ. 
Pod korovom se podrazumevaju: suvo granje i sve vrste žbunastih trava 
visine preko 1 m. Pod rastinjem se podrazumevaju zasadi drveća i 
samonikli zasadi do prečnika 5-10 cm.          

   Obračun je po ha očišćene površine. ha 1.27     
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   

  2. OBJEKAT ZA GRUBU REŠETKU         

2.1 ZEMLJANI RADOVI         
2.1.1. Iskop u okviru AB bunara         

  

Mašinski iskop u okviru armiranobetonske konstrukcije bunara sa 
istovremenim spuštanjem bunara na predviđenu kotu sa deponovanjem 
iskopanog materijala u stranu. Zemlja iz iskopa koristiće se za izgradnju 
nasipa.     

    

  Obračun po 1  m³  m³ 125.00     

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:   
2.2 BETONSKI RADOVI         

2.2.1 Betoniranje bunara MB30         
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Betoniranje noža bunara i zidova u III faze armiranim betonom C25/30 
(MB30), marke vodonepropusnosti V - 6 i klase otpornosti na dejstvo mraza 
M150  u svemu prema dispozicionom crtežu. U cenu je uračunata i 
dvostrana oplata.     

    

  Obračun po 1  m³  m³ 46.00     
2.2.2 Betoniranje čepa         

  

Betoniranje čepa (tampona) u armiranobetonskom bunaru vrši se pod 
vodom betonom sa min 350kg cementa na 1 m³ betona uz obavezan 
dodatak aditva za brzo vezivanje i vodonepropusnost (marke V - 6) i klase 
otpornosti na dejstvo mraza M150.Tek nakon njegovog očvršćavanja izvršiti 
crpljenje vode iz bunara.     

    

  Obračun po 1  m³  m³ 10.00     
2.2.3 Betoniranje AB ploče dna bunara.         

  

Betoniranje ploče bunara armiranim betonom C25/30 (MB30), marke 
vodonepropusnosti V - 6 i klase otpornosti na dejstvo mraza M150 u svmu 
prema dispozicionim crtežima. Debljina ploče d=30cm     

    

  Obračun po 1  m³  m³ 3.00     
2.2.4 Betoniranje kinete         

  

Betoniranje kinete u AB bunaru betonom C16/20 (MB20) uz obavezan 
dodatak aditva za brzo vezivanje i vodonepropusnost (marke V - 6) i klase 
otpornosti na dejstvo mraza M150. 

    

    

  Obračun po 1 m³  m³ 3.50     
2.2.5 Betoniranje konzole u bunaru         

  

Betoniranje konzole u bunaru armiranim betonom C25/30 (MB 30), marke 
vodonepropusnosti V - 6 i klase otpornosti na dejstvo mraza M150 u svemu 
prema dispozicionim crtežima. U cenu je uračunata i dvostrana oplata.     

    

  Obračun po 1  m³  m³ 1.00     

2.2.6 Betoniranje trotoara oko bunara         

  

Betoniranje trotoara oko bunara širine 1m nearmiranim betonom C16/20 
(MB20), debljina staze d=11cm na peščanoj podlozi d=10cm 

    
    

  Obračun po 1  m²  m² 19.00     
BETONSKI RADOVI UKUPNO:   

2.3 ARMIRAČKI RADOVI         
2.3.1 Armatura B500B(RA)         

  

Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža rebraste armature 
B500B(RA) u objekat, u potpunosti po planovima armature.      

    

  Obračun po 1 kg kg 5,700     
ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:   

2.4 OSTALI RADOVI         
2.4.1 Rešetka         

  Nabavka i ugradnja rešetke dimenzija 685x150cm         

  Obračun po 1 kom kom 1     
2.4.2 Zaštitna ograda         
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Nabavka materijala, izrada i montaža ograde visine 1.0 m od crnih čeličnih 
cevi Φ1½". Ograda je antikoroziono zaštićena i obojena i postavlja se na 
zid šahta, u svemu prema detalju iz projekta. Jediničnom cenom obuhvatiti 
osnovni i pomoćni materijal i rad.     

    

  Obračun po 1 m' m' 16.00     

2.4.3 Merdevine         

  

Nabavka i ugradnja čeličnih merdevina. Merdevine su antikoroziono 
zaštićene i obojene i postavljaju se na zid objekta, u svemu prema detalju iz 
projekta.      

    

  Obračun po 1 kom kom 1     

OSTALI RADOVI UKUPNO:   

REKAPITULACIJA RADOVA NA OBJEKTU ZA GRUBU REŠETKU 
  1. ZEMLJANI RADOVI         

  2. BETONSKI RADOVI         
  3. ARMIRAČKI RADOVI         

  4. OSTALI RADOVI         
UKUPNO:   
PDV 20%:   

UKUPNO SA PDV:   

  3. CRPNA STANICA         

3.1 ZEMLJANI RADOVI         

3.1.1 Iskop u okviru AB bunara         

  

Mašinski iskop u okviru armiranobetonske konstrukcije bunara sa 
istovremenim spuštanjem bunara na predviđenu kotu sa deponovanjem 
iskopanog materijala u stranu. Zemlja iz iskopa ce se koristiti za izgradnju 
nasipa.     

    

  Obračun po 1  m³  m³ 657.00     
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:   

3.2 BETONSKI RADOVI         
3.2.1 Betoniranje bunara C25/30 (MB30)         

  

Betoniranje noža bunara i zidova do visine 11.30m u III faze armiranim 
betonom C25/30 (MB30) klase vodonepropusnosti V - 6 i klase otpornosti 
na dejstvo mraza M150 u svmu prema dispozicionim crtežima. U cenu je 
uračunata i dvostruka oplata.     

    

  Obračun po 1  m³  m³ 187.00     

3.2.2 Betoniranje čepa         

  

Betoniranje čepa (tampona) u armiranobetonskom bunaru vrši se pod 
vodom betonom sa min 350kg cementa na 1 m³ betona uz obavezan 
dodatak aditva za brzo vezivanje i vodonepropusnost (marke V - 6) i klase 
otpornosti na dejstvo mraza M150. Tek nakon njegovog stvrdnjavanja 
izvršiti crpljenje vode iz bunara. 

    

    

  Obračun po 1  m³  m³ 78.50     
3.2.3 Betoniranje AB ploča bunara.         

  

Betoniranje gornje, ploče na koti 81.81 i ploče dna bunara armiranim 
betonom C25/30 (MB30) marke vodonepropusnosti V - 6 i klase otpornosti 
na dejstvo mraza M150 u svmu prema dispozicionim crtežima. 

    

    

  Obračun po 1  m³  m³ 33.00     
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3.2.4 Betoniranje kinete         

  

Betoniranje kinete u AB bunaru betonom C16/20 (MB20) uz obavezan 
dodatak aditva za brzo vezivanje i vodonepropusnost (marke V - 6) i klase 
otpornosti na dejstvo mraza M150. 

    

    

  Obračun po 1  m³  m³ 3.50     
3.2.5 Betoniranje trotoara oko  bunara         

  

Betoniranje trotoara oko bunara širine 1 m nearmiranim betonom C16/20 
(MB20), debljina staze d=11cm na pešcanoj podlozi d=10cm 

    
    

  Obračun po 1   m²  m² 35.50     

BETONSKI RADOVI UKUPNO:   

3.3 ARMIRAČKI RADOVI         
3.3.1 Armatura B500B(RA)         

  

Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža rebraste armature 
B500B(RA) u objekat, u potpunosti po planovima armature.  

    
    

  Obračun po 1 kg kg 15,218.00     
ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:   

3.4 OSTALI RADOVI         
3.4.1 Zaštitna ograda         

  

Nabavka materijala, izrada i montaža ograde visine 1.0 m od crnih čeličnih 
cevi Φ1½". Ograda je antikoroziono zaštićena i obojena i postavlja se na 
ploču u bunaru na koti 81.83m, u svemu prema detalju iz projekta. 
Jediničnom cenom obuhvatiti osnovni i pom 

    

    

  Obračun po 1 m' m' 6.20     
3.4.2 Merdevine         

  

Nabavka i ugradnja čeličnih merdevina sa leđobranom. Merdevine su 
antikoroziono zaštićene i obojene i postavljaju se na zid objekta, u svemu 
prema detalju iz projekta.      

    

  Obračun po 1 kom kom 1.00     

3.4.3 Ventilacione lule         

  

Nabavka i ugradnja ventilacionih lula od čeličnih cevi Ø 219mm. Lule su 
antikoroziono zaštićene i obojene i postavljaju se u otvore na gornjoj ploči 
objekta, u svemu prema detalju iz projekta.      

    

  Obračun po 1 m' m' 11.50     

3.4.4 Poklopac šahta         

  
Izrada poklopca od rebrastog lima d=4mm sa pripadajućim šarkama i 
mehanizmom za zaključavanje. Poklopac antikoroziono zaštititi i obojiti. U 
svemu prema detalju iz projekta. 

  

  

    

  Obračun po 1 kom kom 4.00     
OSTALI RADOVI UKUPNO:   

REKAPITULACIJA RADOVA ZA CRPNU STANICU 

  1. ZEMLJANI RADOVI         
  2. BETONSKI RADOVI         

  3. ARMIRAČKI RADOVI         
  4. OSTALI RADOVI         

UKUPNO:   
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PDV 20%:   
UKUPNO SA PDV:   

  4. PRIJEMNA STANICA         

4.1 ZEMLJANI RADOVI         
4.1.1 Iskop građevinske jame         

  

Mašinski iskop građevinske jame za prijemnu stanicu sa deponovanjem 
iskopanog materijala u stranu.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 478.00     

4.1.2 Zatrpavanje građevinske jame oko objekta         

  

Zatrpavanje zemljom iz iskopa oko prijemne stanice u slojevima od po 30 
cm, sa mašinskim nabijanjem do zbijenosti od min 90% po standardnom 
Proktorovom postupku. Visak zemlje iz iskopa koristiće se za izgradnju 
nasipa.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 249.00     
4.1.3 Tampon sloj šljunka         

  

Izrada tampona od šljunka d=15 cm kao podloga objektu. Tampon se 
nanosi sa tačnošću +/ - 1 cm sa mehaničkim nabijanjem.  

    
    

  Obračun po 1 m³  m³ 11.00     
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:   

4.2 BETONSKI RADOVI         
4.2.1 Tampon sloj betona         

  
Izrada tampon sloja od nearmiranog betona marke C16/20 (MB20) d=5cm, 
kao podloga donjoj ploči konstrukcije.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 3.50     
4.2.2 Betoniranje konstruktivnih elemenata objekta         

  

Betoniranje svih konstruktivnih elemenata konstrukcije armiranim betonom 
MB 40 (C30/37). Beton je vodonepropusan VDP i otporan na dejstvo mraza 
M150. Zaštitu betona od uticaja vode i agresivne sredine obezbediti 
upotrebom tehnologije kristalizacije (Sika WT-200P ili sl.) u obliku aditiva za 
beton. Vidljive površine betona izvesti u glatkoj oplati, a sve vidljive ivice 
izvesti lomljeno. Betoniranje izvesti stručno i u potpunosti prema tehničkim 
uslovima izvođenja radova i odredbama pravilnika za beton i armirani 
beton.U slučaju eventualnih nedostataka pri betoniranju da bi se dobila 
glatka ujednačena površina ispraviti je isključivo plastično-betonskom 
masom za izjednačenje.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 67.50     

  Donja ploča:                   24.50         
  Zidovi                              27.00         

  Gornja ploča:                  15.00         
  Grlo šahta:                      1.00         

4.2.3 Betoniranje postolja pogona za mešalicu         

  

Betoniranje postolja pogona za mešalicu nearmiranim betonom C16/20 
(MB20). Postolje je betonski blok dimenzija 57x57x30cm.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 0.10     
4.2.4 Sloj za pad         

  

Betoniranje sloja za pad u retenzionom bazenu nearmiranim betonom 
C16/20 (MB20). Betoniranje izvesti ručno, u potpunosti prema tehničkim 
uslovima izvođenja radova.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 23.00     
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4.2.5 Betoniranje trotoara oko prijemne stanice         

  
Betoniranje trotoara oko prijemne stanice širine 1m nearmiranim betonom 
C16/20 (MB20), debljina staze d=11cm na pešcanoj podlozi d=10cm.     

    

  Obračun po 1  m²  m² 35.00     
BETONSKI RADOVI UKUPNO:   

4.3 ARMIRAČKI RADOVI         
4.3.1 Armatura B500B(RA)         

  

Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža rebraste i mrežaste 
armature B500B(RA) i MAG500/560 u objekat, u potpunosti po planovima 
armature.      

    

  Obračun po 1 kg kg 7,591.00 135.00   
ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:   

4.4 RADOVI SA ČELIKOM         
4.4.1 Čelična konstrukcija         

  

Izgradnja čelične konstrukcije objekta nad prijemnom stanicom od kutijastih 
profila. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Sve čelične 
površine antikoroziono zaštititi i obojiti bojom za metal. Pre ugradnje sve 
čelične profile očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu 
boju, po izvršenoj montaži popraviti je. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, 
podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Cenom je 
obuhvaćen materijal, dopremanje na gradilište i sav potreban rad.     

    

  Obračun po kg kg 1,974.00     
  □ 120.120.5 -539.87kg         

  □ 80.80.3 -567.09kg         
  □ 100.80.5 - 489.85kg         

  □ 50.50.3 - 100.18         
  ≠250.250.10 - 30.00kg         
  spregovi  212.00 kg         

4.4.2 Poklopac šahta         

  

Izrada poklopca 100x170cm od rebrastog lima  d=4mm sa pripadajućim 
šarkama i mehanizmom za zaključavanje. Poklopac antikoroziono zaštititi i 
obojiti. U svemu prema detalju iz projekta.     

    

  Obračun po 1 kom. kom 1     

4.4.3 Merdevine         

  

Nabavka i ugradnja čeličnih merdevina sa leđobranom. Merdevine su 
antikoroziono zaštićene i obojene i postavljaju se na zid objekta, u svemu 
prema detalju iz projekta.      

    

  Obračun po 1 m' m' 4.00     
RADOVI SA ČELIKOM UKUPNO:   

4.5 POKRIVAČKI RADOVI         
4.5.1 Aluminijumski panel         

  

Nabavka i postavljanje aluminijumskih krovnih i zidnih  panela, sa jezgrom 
od kamene vune, debljine d=60 mm, t1/t2=0.6/0.6 мм. 

        

  Obračun se vrši po 1 m²  m² 103.00     

POKRIVAČKI RADOVI UKUPNO:   
4.6 LIMARSKI RADOVI         

4.6.1 Oluci         

  Nabavka i ugradnja oluka od pocinkovanog lima 15 x 15 cm.         
  Obračun po 1 m' m' 13.20     
  Vertikalni                             5.4         
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  Horizontalni                        7.8         

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:   
4.7 OSTALI RADOVI         

4.7.1 PVC stolarija         

  
Nabavka, transport i ugradnja vrata i prozora u objekat prijemne stanice u 
svemu prema dispozicionom crtežu. 

        

  Obračun po 1 kom         

  puna dvokrilna vrata 240x200cm kom 1     
  vrata 100x200cm kom 1     

  dvokrilni prozori 102x150cm kom 4     
4.7.2 Ventilaciona cev s kapom         

  

Nabavka i ugradnja  ventilacione kanalizacione cevi Ø 160 mm sa vent. 
Kapom KADH 160 u objekat prijemne stanice, u svemu prema 
dispozicionom crtežu.      

    

  
PVC cev Ø 160 mm I=430 cm + ventilaciona kapa KADH 160. 

kom 1     
4.7.3. Cementna košuljica d=3cm         

  

Nabavka materijala i izrada cementne košuljice debljine 3 cm sa 
perdašenjem. Pored cementa i frakcija No 1 u cenu su uračunati transport, 
ugradnja i finalna obrada.     

    

  Obračun po 1 m² m² 30.00     
4.7.4. Podne keramičke pločice         

  

Postavljanje podnih protikliznih keramičkih pločica prve klase, kao i izrada 
jednoredne sokle (visina sokle 15cm). Pločice se postavljaju lepljenjem na 
cementnoj košuljici, spojnica na spojnicu. 

    

    

  Obračun po 1 m² m² 30.00     
4.7.5 Crpljenje vode iz temeljne jame         

  

Crpljenje podzemne vode iz temeljne jame za obezbeđenje rada u suvom. 
Crpljenje se vrši iglofilterima, a u jediničnu cenu ulazi sva neophodna 
oprema i rad. 

        

  Obračun je dat po satu час 550.00     

OSTALI RADOVI UKUPNO:   

REKAPITULACIJA RADOVA NA PRIJEMNOJ STANICI ZA SEPTIČKI MULJ 

  1. ZEMLJANI RADOVI         
  2. BETONSKI RADOVI         

  3. ARMIRAČKI RADOVI         
  4. RADOVI SA ČELIKOM         

  5. POKRIVAČKI RADOVI         
  6. LIMARSKI RADOVI         

  7. OSTALI RADOVI         
UKUPNO:   
PDV 20%:   

UKUPNO SA PDV:   

  5. SB REAKTORI I SILOS ZA MULJ          

5.1 ZEMLJANI RADOVI         
6.1.1 Mašinski iskop zemlje         
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Mašinski iskop građevinske jame sa nagibom kosina 2:1 za fundiranje 
konstrukcije. Jama se kopa do kote 86.25m.n.m. Zemlju iz iskopa 
deponovati u stranu i kasnije koristiti za zatrpavanje i izradu nasipa. 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 3,396.00     
5.1.2 Zatrpavanje građevinske jame         

  
Zatrpavanje zemljom iz iskopa oko objekta u slojevima od po 30 cm, sa 
mašinskim nabijanjem do zbijenosti od min 90% po standardnom 
Proktorovom postupku. 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 529.00     
5.1.3 Tampon sloj šljunka          

  
Izrada tampona od šljunka d=20 cm kao podloga objektu. Tampon se 
nanosi sa tačnošću +/ - 1 cm sa mehaničkim nabijanjem.  

        

  Obračun po 1 m³  m³ 230.50     
5.1.4 Tampon sloj šljunka za izradu šahtova za kablove         

  
Izrada tampona od šljunka d=15 cm kao podloga šahtovima za kablove. 
Tampon se nanosi sa tačnošću +/ - 1 cm sa mehaničkim nabijanjem.  

        

  Obračun po 1 m³  m³ 1.50     
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:   

5.2 BETONSKI RADOVI         
5.2.1 Tampon sloj betona         

  

Nabavka, doprema i nanošenje tampon sloja betona kvaliteta C16/20 
(MB20) kao podloga donjoj ploči objekta. Projektovana debljina 
izravnavajućeg sloja je 5 cm a u jediničnu cenu ulaze sav potreban rad i 
materijal na izradi sloja. 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 57.00     
5.2.2 Betoniranje AB konstrukcije reaktora i silosa         

  

Betoniranje svih konstruktivnih elemenata konstrukcije armiranim betonom 
MB 40 (C30/37). Beton je vodonepropusan VDP i otporan na dejstvo mraza 
M150. Zaštitu betona od uticaja vode i agresivne sredine obezbediti 
upotrebom tehnologije kristalizacije (Sika WT-200P ili sl.) u obliku aditiva za 
beton. Vidljive površine betona izvesti u glatkoj oplati, a sve vidljive ivice 
izvesti lomljeno. Betoniranje izvesti stručno i u potpunosti prema tehničkim 
uslovima izvođenja radova i odredbama pravilnika za beton i armirani 
beton.U slučaju eventualnih nedostataka pri betoniranju da bi se dobila 
glatka ujednačena površina ispraviti je isključivo plastično-betonskom 
masom za izjednačenje. 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 1,423.80     
  Donja ploča:                               574.60         
  Zidovi:                                        756.00         
  Gornja ploča:                              84.70         
  Podvlake:                                     8.50         

5.2.6 Tampon sloj betona u šahtovima za kablove         

  

Nabavka, doprema i nanošenje tampon sloja betona kvaliteta MC16/20 
(MB20) kao podloga donjoj ploči šahtu za kablove. Projektovana debljina 
izravnavajućeg sloja je 5cm a u jediničnu cenu ulaze sav potreban rad i 
materijal na izradi sloja. 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 0.50     
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5.2.7 Betoniranje šahtova za kablove         

  
Betoniranje šahtova za kablove armiranim betonom marke C25/30 (MB30).  
sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost V-6 i klase otpornoosti prema 
dejstvu mraza M-150.  

        

  Obračun po 1 m³  m³ 5.50     
5.2.8 Betoniranje stepeništa         

  Betoniranje stepeništa armiranim betonom marke C25/30 (MB30).         

  Obračun po 1 m³  m³ 2.50     
BETONSKI RADOVI UKUPNO:   

5.3 ARMIRAČKI RADOVI         
5.3.1 Rebrasta armatura  B500B(RA)         

  
Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža rebraste armature 
B500B(RA) u objekat, u potpunosti po planovima armature.  

        

  Obračun po 1 kg kg 144,518.00     
ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:   

5.4 BRAVARSKI RADOVI         
5.4.1 Čelična konstrukcija         

  

Izrada nadzemnog objekta od čeličnih profila. Ram □150.150.6,  fasadne 
grede i rožnjače  

□100.100.4.  Sve čelične površine antikoroziono zaštititi i obojiti bojom za 
metal.  

Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje sve čelične 
profile očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po 
izvršenoj montaži popraviti je.  

U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje 
konstrukcije i varova. Cenom je obuhvaćen materijal, dopremanje na 
gradilište i sav potreban rad. 

        

  Obračun po 1kg kg 5,878.00     
  Ram□150.150.6                                                      
  Fasadne grede i rožnjače □100.100.4.                  
  Ploče≠250.250.10                                                       
  spregovi                                                                    

BRAVARSKI UKUPNO:   
5.5 POKRIVAČKI RADOVI         

5.5.1 Aluminijumski panel         

  
Nabavka i postavljanje aluminijumskih krovnih  i zidnih panela, sa jezgrom 
od kamene vune, debljine d=60 mm, t1/t2=0.6/0.6 mm. 

        

  Obračun se vrši po 1 m²  m² 322.00     
POKRIVAČKI RADOVI UKUPNO:   

5.6 LIMARSKI RADOVI         
5.6.1 Oluci         

  Nabavka i ugradnja oluka od pocinkovanog lima 15x15 cm.         

  Obračun po 1 m'         
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  Vertikalni: m' 10.60     
  Horizontalni: m' 16.00     

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:   
5.7 OSTALI RADOVI         

5.7.1 PVC stolarija         

  
Nabavka, transport i ugradnja PVC prozora dimenzija 370x150 cm u 
stanicu za primarni tretman u svemu prema dispozicionom crtežu. 

        

  Obračun po 1 kom kom 4     
5.7.2 Rolo vrata         

  
Nabavka, transport i ugradnja rolo vrata dimenzija 450x400 cm u stanicu za  
primarni tretman u svemu prema dispozicionom crtežu. 

        

  Obračun po 1 kom kom 1     
5.7.3 Čelična ograda         

  

Nabavka materijala, izrada i montaža ograde visine 100 cm. Ograda se 
sastoji od dva reda horizontalnih pregrada i stubova na 1 m međusobnog 
rastojanja. Materijal za izradu su čelične cevi Ø 40 mm. Pre završnog 
premaza za metal izvršiti antikorozionu zaštitu. jediničnom cenom 
obuhvatiti sav osnovni i dopunski materijal i rad. Posebnom stavkom 
pozicije obuhvaćena je ograda nad izlivnim šahtovima ukupne visine 20 cm 
- čine je horizontalno postavljena cev Ø 40 mm. i na po 6 kom stubića 
visine 15 cm. 

        

  Obračun po 1 m' m' 128.00     
5.7.5 Plastične trake za radne prekide u betoniranju         

  

Nabavka i ugradnja namenske agresivnootporne hidroizolacione plastične 
trake u prekide betoniranja. Širina predviđene plastične trake je 25 cm. 
Traka se polaže upravno na prekid betoniranja tako da se polovina trake 
obuhvati prvim betoniranjem a druga polovina prelazi u deo nastavka 
betoniranja. 

        

  Obračun po 1 m² m² 420.00     
5.7.6 Poklopci od rebrastog lima          

  
Izrada poklopca od rebrastog lima d=4mm sa pripadajućim šarkama i 
mehanizmom za zaključavanje. Poklopac antikoroziono zaštititi i obojiti. U 
svemu prema detalju iz projekta. 

        

  Obračun po 1 kom         
  80x80 kom 2     
  210x100 kom 2     

5.7.7 Penjalice         
  Ugradnja liveno-gvozdenih penjalica u zid šahta.         

  Obračun po 1 kom kom 12     
5.7.8 Merdevine         

  

Nabavka i ugradnja čeličnih merdevina sa leđobranom dužine 9.00m. 
Težine cca 150kg Merdevine su antikoroziono zaštićene i obojene i 
postavljaju se na zid objekta, u svemu prema detalju iz projekta.  

    

    

  Obračun po kom kom 4.00     
OSTALI RADOVI UKUPNO:   
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REKAPITULACIJA RADOVA NA SBR REAKTORIMA I SILOSIMA ZA MULJ 

  1. ZEMLJANI RADOVI         
  2. BETONSKI RADOVI         
  3. ARMIRAČKI RADOVI         
  4. BRAVARSKI RADOVI         
  5. POKRIVAČKI RADOVI         
  6. LIMARSKI RADOVI         
  7. OSTALI RADOVI         

SVEGA:   
PDV20%   

UKUPNO SA PDV:   

  6. ŠAHT ZA UZORKOVANJE VODE         

6.1 ZEMLJANI RADOVI         
6.1.1 Mašinski iskop zemlje         

  
Mašinski iskop građevinske jame za izradu šahta, sa odbacivanjem zemlje 
u stranu. Nagib kosina 2:1. Zemlju iz iskopa kasnije koristiti za zatrpavanje.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 27.50     

6.1.2 Zatrpavanje oko šahta         

  

Zatrpavanje zemljom iz iskopa oko šahta u slojevima od po 30 cm, sa 
mašinskim nabijanjem do zbijenosti od min 90% po standardnom 
Proktorovom postupku. Višak zemlje iz iskopa koristi se za izgradnju 
nasipa.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 20.50     
6.1.3 Tampon šljunak         

  

Izrada tampona od šljunka d=20 cm kao podloga šahtnom objektu. Tampon 
se nanosi sa tačnošću +/ - 1 cm sa mehaničkim nabijanjem.  

    
    

  Obračun po 1 m³  m³ 1.00     

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:   
6.2 BETONSKI RADOVI         

6.2.1 Tampon sloj betona MB 20         

  

Izrada tampon sloja od nearmiranog betona marke C16/20 (MB20) d=5cm, 
kao podloga donjoj ploči konstrukcije šahta. 

    

    

  Obračun po 1 m³  m³ 0.20     
6.2.2 Betoniranje kinete MB 20         

  Betoniranje kinete nearmiranim betonom C16/20         

  Obračun po 1 m³  m³ 0.50     
6.2.3 Betoniranje AB konstrukcije šahta         

  
Betoniranje šahta armiranim betonom  C25/30 (MB30). U cenu je uračunata 
dvostrana oplata.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 4.50     

BETONSKI RADOVI UKUPNO:   
6.3 ARMIRAČKI RADOVI         

6.3.1 Armatura B500B(RA)         
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Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža rebraste armature 
B500B(RA) u šaht, u potpunosti po planovima armature.  

    
    

  Obračun po 1 kg kg 356.00     
ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:   

6.4 OSTALI RADOVI         
6.4.1 Penjalice         

  Ugradnja liveno-gvozdenih penjalica u zid šahta.         

  Obračun po 1 kom kom 8     
6.4.2 Zaštitna ograda         

  

Nabavka materijala, izrada i montaža ograde visine 0.5 m od čeličnih cevi 
Φ1½". Ograda je antikoroziono zaštićena i obojena i postavlja se na zid 
šahta, u svemu prema detalju iz projekta. Jediničnom cenom obuhvatiti 
osnovni i pomoćni materijal i rad. 

    

    

  Obračun po 1 m' m' 7.20     
OSTALI RADOVI UKUPNO:   

REKAPITULACIJA RADOVA NA ŠAHTU ZA UZORKOVANJE VODE 

  1. ZEMLJANI RADOVI         

  2. BETONSKI RADOVI         
  3. ARMIRAČKI RADOVI         

  4. OSTALI RADOVI         
UKUPNO:   
PDV 20%:   

UKUPNO SA PDV:   

  
7. VODOMERNI ŠAHT 

    
    

7.1 ZEMLJANI RADOVI         
7.1.1 Mašinski iskop zemlje         

  
Mašinski iskop građevinske jame za izradu šahta, sa odbacivanjem zemlje 
u stranu. Nagib kosina 2:1. Zemlju iz iskopa kasnije koristiti za zatrpavanje.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 26.50     

7.1.2 Zatrpavanje oko šahta         

  

Zatrpavanje zemljom iz iskopa oko šahta u slojevima od po 30 cm, sa 
mašinskim nabijanjem do zbijenosti od min 90% po standardnom 
Proktorovom postupku. Višak zemlja iz iskopa koristiće se za izgradnju 
nasipa.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 18.50     
7.1.3 Tampon šljunak         

  

Izrada tampona od šljunka d=20 cm kao podloga šahtnom objektu. Tampon 
se nanosi sa tačnošću +/ - 1 cm sa mehaničkim nabijanjem.      

    

  Obračun po 1 m³  m³ 1.50     
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:   

7.2 BETONSKI RADOVI         
7.2.1 Tampon sloj betona C10/16 (MB20)         

  
Izrada tampon sloja od nearmiranog betona marke C8/10 (MB20) d=5cm, 
kao podloga donjoj ploči konstrukcije šahta.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 0.50     
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7.2.2 Anker blokovi C16/20 (MB20)         

  
Izrada anker blokova od nearmiranog betona C16/20 (MB20) u šahtu. 

    
    

  Obračun po 1 kom  m³ 2     
7.2.3 Betoniranje AB konstrukcije šahta         

  
Betoniranje šahta armiranim betonom  C25/30 (MB30). U cenu je uračunata 
dvostrana oplata.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 4.00     

BETONSKI RADOVI UKUPNO:   
7.3 ARMIRAČKI RADOVI         

7.3.1 Armatura B500B (RA)         

  

Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža rebraste armature 
B500B(RA) u šaht, u potpunosti po planovima armature.  

    
    

  Obračun po 1 kg kg 315.00     
ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:   

7.4 OSTALI RADOVI         
7.4.1 Penjalice         

  Ugradnja liveno-gvozdenih penjalica u zid šahta.         
  Obračun po 1 kom kom 5     

7.4.2 Poklopac šahta         

  Nabavka i ugradnja liveno-gvozdenih poklopaca Ø600.          

  Obračun po 1 kom kom 1     
OSTALI RADOVI UKUPNO:   

REKAPITULACIJA RADOVA ZA VODOMERNI ŠAHT 

  1. ZEMLJANI RADOVI         

  2. BETONSKI RADOVI         
  3. ARMIRAČKI RADOVI         

  4. OSTALI RADOVI         
UKUPNO:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   

  8. IZLIVNA GRAĐEVINA         

8.1 ZEMLJANI RADOVI         

8.1.1 Mašinski iskop zemlje         

  
Mašinski iskop zemlje za izradu izlivne građevine, sa odbacivanjem zemlje 
u stranu. Nagib kosina 2:1. Zemlju iz iskopa kasnije koristiti za zatrpavanje.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 48.00     

10.1.2 Zatrpavanje oko izlivne građevine         

  

Zatrpavanje zemljom iz iskopa oko izlivne građevine u slojevima od po 30 
cm, sa mašinskim nabijanjem do zbijenosti od min 90% po standardnom 
Proktorovom postupku. Visak zemlje iz iskopa koristiće se za izgradnju 
nasipa.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 12.00     
8.1.3 Tampon šljunak         

  

Izrada tampona od šljunka d=15 cm kao podloga objektu. Tampon se 
nanosi sa tačnošću +/ - 1 cm sa mehaničkim nabijanjem.      
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  Obračun po 1 m³  m³ 1.00     

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:   
8.2 BETONSKI RADOVI         

8.2.1 Betoniranje AB konstrukcije građevine         

  

Betoniranje izlivne građevine armiranim betonom marke C25/30 (MB30).  
sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost V-6 i klase otpornoosti prema 
dejstvu mraza M-150.      

    

  Obračun po 1 m³  m³ 2.00     

BETONSKI RADOVI UKUPNO:   
8.3. ARMIRAČKI RADOVI         

8.3.1 Armatura B500B(RA)         

  

Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža rebraste armature B500B 
(RA) u građevinu, u potpunosti po planovima armature.  

    
    

  Obračun po 1 kg kg 150.00     
ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:   

8.4 OSTALI RADOVI         
8.4.1 Izrada obloge kanala Krivaja          

  

Izrada obloge kanala Krivaja oko izlivne građevine od nabijenog betona 
C25/30 (MB30) d=10cm na sloju šljunka d=15cm zajedno sa ivičnim 
gredama     

    

  Obračun po 1 m² m² 153.00     
OSTALI RADOVI UKUPNO:   

REKAPITULACIJA RADOVA ZA IZLIVNU GRAĐEVINU 

  1. ZEMLJANI RADOVI         

  2. BETONSKI RADOVI         
  3. ARMIRAČKI RADOVI         

  4. OSTALI RADOVI         
UKUPNO:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   

  9. SABIRNI ŠAHT         

9.1 ZEMLJANI RADOVI         

9.1.1 Mašinski iskop zemlje         

  
Mašinski iskop građevinske jame za izradu šahta, sa odbacivanjem zemlje 
u stranu. Nagib kosina 2:1. Zemlju iz iskopa kasnije koristiti za zatrpavanje.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 35.00     

9.1.2 Zatrpavanje oko šahta         

  

Zatrpavanje zemljom iz iskopa oko šahta u slojevima od po 30 cm, sa 
mašinskim nabijanjem do zbijenosti od min 90% po standardnom 
Proktorovom postupku. Višak zemlje iz iskopa koristiće se za izgradnju 
nasipa.     

    

  Obračun po 1  m³  m³ 26.00     
9.1.3 Tampon šljunak         

  

Izrada tampona od šljunka d=20 cm kao podloga šahtnom objektu. Tampon 
se nanosi sa tačnošću +/ - 1 cm sa mehaničkim nabijanjem.      

    

  Obračun po 1  m³  m³ 1.20     

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:   
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9.2 BETONSKI RADOVI         

9.2.1 Tampon sloj betona C16/20 (MB30)         

  
Izrada tampon sloja od nearmiranog betona marke C8/10 d=5cm, kao 
podloga donjoj ploči konstrukcije šahta.     

    

  Obračun po 1  m³  m³ 0.30     

9.2.2 Betonski oslonac MB20         

  
Izrada postolja za cev od nearmiranog betona C16/20 (MB20) u šahtu. 

    
    

  Obračun po 1  m³  m³ 0.30     
9.2.3 Betoniranje AB konstrukcije šahta MB30         

  

Betoniranje šahta armiranim betonom marke C25/30 (MB30).  sa dodatkom 
aditiva za vodonepropusnost V-6 i klase otpornoosti prema dejstvu mraza 
M-150.      

    

  Obračun po 1  m³  m³ 4.50     

BETONSKI RADOVI UKUPNO:   
9.3 ARMIRAČKI RADOVI         

9.3.1 Armatura B500B(RA)         

  
Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža rebraste armature 
B500B(RA) u šaht, u potpunosti po planovima armature.      

    

  Obračun po 1 kg kg 448.00     
ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:   

9.4 OSTALI RADOVI         
9.4.1 Penjalice         

  Ugradnja liveno-gvozdenih penjalica u zid šahta.         
  Obračun po 1 kom. kom 6     

9.4.2 Poklopac šahta         

  
Nabavka i ugradnja liveno-gvozdenih poklopaca Ø600 nosivosti 400kN. 

    
    

  Obračun po 1 kom kom 1     
OSTALI RADOVI UKUPNO:   

REKAPITULACIJA RADOVA NA SABIRNOM ŠAHTU 

  1. ZEMLJANI RADOVI         
  2. BETONSKI RADOVI         
  3. ARMIRAČKI RADOVI         
  4. OSTALI RADOVI         

UKUPNO:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   

  10. ŠAHT ZA ODLAGANJE MASTI         

10.1 ZEMLJANI RADOVI         
10.1.1 Mašinski iskop zemlje         

  
Mašinski iskop građevinske jame za izradu šahta, sa odbacivanjem zemlje 
u stranu. Nagib kosina 2:1. Zemlju iz iskopa kasnije koristiti za zatrpavanje.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 127.00     
10.1.2 Zatrpavanje oko šahta         

  

Zatrpavanje zemljom iz iskopa oko šahta u slojevima od po 30 cm, sa 
mašinskim nabijanjem do zbijenosti od min 90% po standardnom 
Proktorovom postupku..     

    

  Obračun po 1  m³  m³ 97.00     
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10.1.3 Tampon šljunak         

  

Izrada tampona od šljunka d=20 cm kao podloga šahtnom objektu. Tampon 
se nanosi sa tačnošću +/- 1 cm sa mehaničkim nabijanjem.      

    

  Obračun po 1  m³  m³ 2.50     

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:   
10.2 BETONSKI RADOVI         

10.2.1 Tampon sloj betona MB20         

  
Izrada tampon sloja od nearmiranog betona marke C16/20 (MB20) d=5cm, 
kao podloga donjoj ploči konstrukcije šahta.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 0.60     
10.2.2 Betoniranje AB konstrukcije šahta MB30         

  

Betoniranje šahta armiranim betonom marke C25/30 (MB30).  sa dodatkom 
aditiva za vodonepropusnost V-6 i klase otpornoosti prema dejstvu mraza 
M-150.      

    

  Obračun po 1 m³  m³ 12.00     

BETONSKI RADOVI UKUPNO:   
10.3 ARMIRAČKI RADOVI         

10.3.1 Armatura B500B(RA)         

  

Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža rebraste armature 
B500B(RA) u šaht, u potpunosti po planovima armature.  

    
    

  Obračun po 1 kg kg 715.00     

ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:   
10.4 OSTALI RADOVI         

10.4.1 Poklopac šahta         
  Nabavka i ugradnja liveno-gvozdenih poklopaca Ø600.          

  Obračun po 1 kom kom 3     
OSTALI RADOVI UKUPNO:   

REKAPITULACIJA RADOVA ZA ŠAHT ZA ODLAGANJE MASTI 

  1. ZEMLJANI RADOVI         
  2. BETONSKI RADOVI         

  3. ARMIRAČKI RADOVI         
  4. OSTALI RADOVI         

UKUPNO:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   

  
11. ŠAHT ZA MONO PUMPU 

    
    

11.1 ZEMLJANI RADOVI         
11.1.1 Mašinski iskop zemlje         

  
Mašinski iskop građevinske jame za izradu šahta, sa odbacivanjem zemlje 
u stranu. Nagib kosina 2:1. Zemlju iz iskopa kasnije koristiti za zatrpavanje.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 112.00     
11.1.2 Zatrpavanje oko šahta         

  

Zatrpavanje zemljom iz iskopa oko šahta u slojevima od po 30 cm, sa 
mašinskim nabijanjem do zbijenosti od min 90% po standardnom 
Proktorovom postupku..     
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  Obračun po 1  m³  m³ 12.50     

11.1.3 Tampon šljunak         

  

Izrada tampona od šljunka d=20 cm kao podloga šahtnom objektu. Tampon 
se nanosi sa tačnošću +/- 1 cm sa mehaničkim nabijanjem.      

    

  Obračun po 1  m³  m³ 2.50     
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:   

11.2 BETONSKI RADOVI         
11.2.1 Tampon sloj betona MB20         

  
Izrada tampon sloja od nearmiranog betona marke C16/20 d=5cm, kao 
podloga donjoj ploči konstrukcije šahta.     

    

  Obračun po 1 m³  m³ 0.50     
11.2.2 Betoniranje AB konstrukcije šahta MB30         

  

Betoniranje šahta armiranim betonom marke C25/30 (MB30).  sa dodatkom 
aditiva za vodonepropusnost V-6 i klase otpornoosti prema dejstvu mraza 
M-150.      

    

  Obračun po 1 m³  m³ 12.50     
BETONSKI RADOVI UKUPNO:   

11.3 ARMIRAČKI RADOVI         
11.3.1 Armatura B500B (RA)         

  

Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža rebraste armature 
B500B(RA) u šaht, u potpunosti po planovima armature.  

    
    

  Obračun po 1 kg kg 709.00     
ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:   

11.4 OSTALI RADOVI         
11.4.1 Poklopac šahta         

  Nabavka i ugradnja liveno-gvozdenih poklopaca Ø600.          
  Obračun po 1 kom kom 1     

11.4.2 Poklopac od rebrastog lima         

  
Izrada poklopca 70x200cm od rebrastog lima d=4mm sa pripadajućim 
šarkama i mehanizmom za zaključavanje. Poklopac antikoroziono zaštititi i 
obojiti. U svemu prema detalju iz projekta. 

  

  

    

  Obračun po 1 kom kom 2     
11.4.3 Merdevine         

  

Nabavka i ugradnja čeličnih merdevina dužine 2.9m težine cca 30kg. 
Merdevine su antikoroziono zaštićene i obojene i postavljaju se na zid 
objekta, u svemu prema detalju iz projekta.      

    

  Obračun po 1 kom kom 1     

OSTALI RADOVI UKUPNO:   

REKAPITULACIJA RADOVA ZA ŠAHT ZA MONO PUMPU 

            

  1. ZEMLJANI RADOVI         
  2. BETONSKI RADOVI         

  3. ARMIRAČKI RADOVI         
  4. OSTALI RADOVI         

UKUPNO:   

PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
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REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI POSTROJENJA - FAZA 1 

1 PRIPREMNI RADOVI I UREĐENJE LOKACIJE         
2 OBJEKAT ZA GRUBU REŠETKU         
3 CRPNA STANICA         
4 PRIJEMNA STANICA         
5 SB REAKTORI I SILOS ZA MULJ          
6 ŠAHT ZA UZORKOVANJE VODE         
7 VODOMERNI ŠAHT         
8 IZLIVNA GRAĐEVINA         
9 SABIRNI ŠAHT         

10 ŠAHT ZA ODLAGANJE MASTI         
11 ŠAHT ZA MONO PUMPU         

UKUPNO:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   

  12. SB REAKTORI - FAZA 2         

12.1 ZEMLJANI RADOVI         
12.1.1 Mašinski iskop zemlje         

  
Mašinski iskop građevinske jame sa nagibom kosina 2:1 za fundiranje 
konstrukcije do kote 86.25m.n.m. Zemlju iz iskopa deponovati u stranu i 
kasnije koristiti za zatrpavanje. 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 5,586.00     
12.1.2 Zatrpavanje građevinske jame         

  
Zatrpavanje zemljom iz iskopa oko objekta u slojevima od po 30 cm, sa 
mašinskim nabijanjem do zbijenosti od min 90% po standardnom 
Proktorovom postupku. 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 1,119.00     
12.1.3 Tampon sloj šljunka          

  
Izrada tampona od šljunka d=20 cm kao podloga objektu. Tampon se 
nanosi sa tačnošću +/ - 1 cm sa mehaničkim nabijanjem.  

        

  Obračun po 1 m³  m³ 148.00     
12.1.4 Tampon sloj šljunka za revizioni šaht         

  
Izrada tampona od šljunka d=15 cm kao podloga revizionim šahtovima. 
Tampon se nanosi sa tačnošću +/ - 1 cm sa mehaničkim nabijanjem.  

        

  Obračun po 1 m³  m³ 0.50     
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:   

12.2 BETONSKI RADOVI         
12.2.1 Tampon sloj betona         

  

Nabavka, doprema i nanošenje tampon sloja betona kvaliteta C16/20 
(MB20) kao podloga donjoj ploči objekta. Projektovana debljina 
izravnavajućeg sloja je 5 cm a u jediničnu cenu ulaze sav potreban rad i 
materijal na izradi sloja. 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 37.00     
12.2.2 Betoniranje AB konstrukcije reaktora i silosa         
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Betoniranje svih konstruktivnih elemenata konstrukcije armiranim betonom 
MB 40 (C30/37). Beton je vodonepropusan VDP i otporan na dejstvo mraza 
M150. Zaštitu betona od uticaja vode i agresivne sredine obezbediti 
upotrebom tehnologije kristalizacije (Sika WT-200P ili sl.) u obliku aditiva za 
beton. Vidljive površine betona izvesti u glatkoj oplati, a sve vidljive ivice 
izvesti lomljeno. Betoniranje izvesti stručno i u potpunosti prema tehničkim 
uslovima izvođenja radova i odredbama pravilnika za beton i armirani 
beton.U slučaju eventualnih nedostataka pri betoniranju da bi se dobila 
glatka ujednačena površina ispraviti je isključivo plastično-betonskom 
masom za izjednačenje. 

        

  Obračun po 1 m³  m³ 895.10     
  Donja ploča:                     366.50         
  Zidovi:                              468.90         
  Staze:                              53.20         
  Podvlake:                          6.50         

12.2.3 Betoniranje šahtova za kablove         

  
Betoniranje šahtova za kablove armiranim betonom marke C25/30 (MB30).  
sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost V-6 i klase otpornoosti prema 
dejstvu mraza M-150.  

        

  Obračun po 1 m³  m³ 2.00     
BETONSKI RADOVI UKUPNO:   

12.3 ARMIRAČKI RADOVI         
12.3.1 Rebrasta armatura  B500B(RA)         

  
Nabavka, transport, sečenje, savijanje i montaža rebraste armature 
B500B(RA) u objekat, u potpunosti po planovima armature.  

        

  Obračun po 1 kg kg 93,052     
ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:   
12.4 OSTALI RADOVI         

12.4.1 Čelična ograda         

  

Nabavka materijala, izrada i montaža ograde visine 100 cm. Ograda se 
sastoji od dva reda horizontalnih pregrada i stubova na 1 m međusobnog 
rastojanja. Materijal za izradu su čelične cevi Ø 40 mm. Pre završnog 
premaza za metal izvršiti antikorozionu zaštitu. jediničnom cenom 
obuhvatiti sav osnovni i dopunski materijal i rad. Posebnom stavkom 
pozicije obuhvaćena je ograda nad izlivnim šahtovima ukupne visine 20 cm 
- čine je horizontalno postavljena cev Ø 40 mm. i na po 6 kom stubića 
visine 15 cm. 

        

  Obračun po 1m' m' 155.00     
12.4.2 Poklopac od rebrastog lima          

  
Izrada poklopca od rebrastog lima d=4mm sa pripadajućim šarkama i 
mehanizmom za zaključavanje. Poklopac antikoroziono zaštititi i obojiti. U 
svemu prema detalju iz projekta. 

        

  Obračun po 1 kom         
  220x100 kom 1     

12.4.3 Plastične trake za radne prekide u betoniranju         
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Nabavka i ugradnja namenske agresivnootporne hidroizolacione plastične 
trake u prekide betoniranja. Širina predviđene plastične trake je 25 cm. 
Traka se polaže upravno na prekid betoniranja tako da se polovina trake 
obuhvati prvim betoniranjem a druga polovina prelazi u deo nastavka 
betoniranja. 

        

  Obračun po 1 m² m² 260.00     
12.4.4 Merdevine         

  

Nabavka i ugradnja čeličnih merdevina sa leđobranom dužine 9.00m. 
Težine cca 150kg Merdevine su antikoroziono zaštićene i obojene i 
postavljaju se na zid objekta, u svemu prema detalju iz projekta.  

    

    

  Obračun po kom kom 2.00     
OSTALI RADOVI UKUPNO:   

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI POSTROJENJA - FAZA 2 

            
  1. ZEMLJANI RADOVI         
  2. BETONSKI RADOVI         
  3. ARMIRAČKI RADOVI         
  4. OSTALI RADOVI         

SVEGA:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZGRADNJI POSTROJENJA  

  1. FAZA 1         
  2. FAZA 2         

SVEGA:   
PDV20%:   

UKUPNO ASA PDV:   
 

br. OPIS POZICIJE RADOVA 
jed. 
mer

e 
količina 

jedinična 
cena (din) 

Ukupno               
(din) 

III. SAOBRAĆAJNICE 

  1. PRIPREMNI RADOVI         

1 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata m1 340.00     

2 
Šlicovanje za otkrivanje podzemnih 
instalacija  m3 5.00     

3 Izrada projekta izvedenog stanja kom. 1.00     

 PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   

  2. ZEMLJANI RADOVI         

4 Čišćenje terena d=30cm                                         

  
iskop sa utovarom i transportom na daljinu do 
5km         

   - od profila 1 do profila 14 m3 1,780.00     
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5 Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa sa 
odlaganjem na lokaciji         

   - na delu saobraćajnica do kote zamene i 
platou do kote temelja m3 7,650.00     

6 Nasip od zemlje          

   - nasip od zemlje iz iskopa m3 7650.00     

   - nasip iz pozajmišta m3 3628.00     

7 Nasip od peska         

  d = 4cm pesak ispod betonskih ploča m3 55.00     

8 Nabijanje podtla m2 2,700.00     

9 Planiranje i valjanje posteljice         

  kolovoz m2 2,580.00     

  parking m2 100.00     

  plato m2 1,236.00     

10 
Humuziranje bankina, ravnih i kosih 
površina, d=20cm m2 1,850.00     

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:   

  3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA         

11 
Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog 
zrnastog kamenog materijala         

  - drobljeni kameni agregat 0/31.5mm          

  d=15cm na delu kolovoza m3 335.00     

  d=20cm na delu parkinga m3 19.00     

  d=20cm na delu platoa m3 250.00     

  
- drobljeni kameni agregat 0/63mm d=20cm 
na delu kolovoza m3 500.00     

  
 - nasip od prirodnog šljunka do posteljice,  
d=20cm m3 530.00     

12 Izrada donjeg bitumeniziranog nosivog 
sloja  (BNS)         

  BNS 22  d =8.00cm  m2 1,497.50     

13 Izrada habajućeg sloja od asfalt betona (HS)         

   asfalt beton  АB 11   d = 4cm   m2 1497.50     

14 Izrada staze od betonskih ploča         

  
ploče 30x30x8cm na platou I parkingu, sive 
boje m2 1,297.50     

15 Polaganje betonskih ivičnjaka           

  - ivičnjaci 12/18cm  m1 721.50     

  - kanaleta 40x40x12cm m1 10.00     

KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA UKUPNO:    

REKAPITULACIJA RADOVA 

  1. PRIPREMNI RADOVI         
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  2. ZEMLJANI RADOVI         

  3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA         

UKUPNO:   

PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
 

broj 
O P I S   R A D O V A 

 Jed. Količin
a 

Jedinična Ukupno 

poz mera   cena  din. dinara 

IV. HIDROTEHNIKA 
IV.1. SPOLJAŠNJI CEVOVODI 

  1. CEVOVODI OTPADNE VODE 

  
 1.1. Cevovod od šahta za grubu rešetku do crpne stanice i cevovod od crpne stanice do 

predtretmanske stanice  

1 Geodetski radovi         
1.1. Iskolčavanje i obeležavanje trase cevovoda       

  
Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka radova) sa 
izdavanjem protokola. Cenom pozicije je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal. 

  

      
  Obračun se vrši po m dužnom. m       

1.2. Geodetsko snimanje i kartiranje cevovoda        

  

Geodetsko snimanje i kartiranje kolektora. Jediničnom 
cenom obuhvaćeno horizontalno i vertikalno snimanje 
kolektora i šahtova i unošenje u katastar podzemnih 
instalacija.  Snimanje izvodi ovlašćena ustanova. Izvođač 
radova za tehnički prijem prilaže snimak izvršenih radova sa 
obrazloženjem eventualnih odstupanja i saglasnošću 
projektanta.  

  

      
  Obračun se vrši po m dužnom. m       

UKUPNO GEODETSKI RADOVI:   

2 Zemljani radovi         

2.1. Mašinski i ručni iskop rova za polaganje cevi                      
  Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda sa 

odbacivanjem iskopanog materijala na min. 1 m od ivice 
rova. Jediničnom cenom je obuhvaćen iskop i planiranje dna 
rova. Širina rova za cevovod od rešetke do crpne stanice je 
1.5 m, a za cevovod od crpne stanice do predtretmanske 
stanice je 1.20 m. Dubina iskopa se kreće od je 1.7-6.6 m, 
prosečno 1.99 m. 

  

      
  Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala.         
  ručni iskop 20% m3 54.50     
  mašinski iskop m3 289.20     
2.2. Planiranje i nabijanje dna rova         
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  Planiranje dna rova po trasi cevovoda vrši se ručno sa 
tačnošću od (+,-) 1 cm prema projektovanim kotama i 
padovima sa obacivanjem materijala van rova. Rad na 
planiranju obavlja se pod zaštitom podgrade. 

  

      
  Nakon završenog planiranja dna rova vrši se nabijanje podtla 

mehaničkim sredstvima do potrebne zbijenosti koja iznosi 
min. 15 MPa. Obračun se vrši po m2 isplaniranog i nabijenog 
dna rova.  

  

      
    m2 184.45     
2.3. Izrada posteljice od peska        
  Izrada posteljice od peska po trasi cevovoda sa tačnošću 

palniranja +- 1 cm prema projektovanim kotama i padovima. 
Cenom je obuhvaćena nabavka, transport, razvoženje duž 
rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje. Nosivost 
posteljice treba da je Me >1.5 kN/cm2. Debljina posteljice je  
18, 16 i 10 cm. 

  

      
  Obračun se vrši po m3 posteljice. m3 18.63     
2.4. Zatrpavanje rova peskom         
  Zatrpavanje rova peskom vršiti pored cevi i 30 cm iznad 

temena cevi. Pri ugradnji pesak se ručno zbija u slojevima po 
10 cm do MSmin=2.5 kN/cm2. Cenom je obuhvaćena 
nabavka, transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, 
planiranje i nabijanje.  

  

      
  Obračun je po m3 zatrpanog rova. m3 151.70     
2.5. Transport viška zemlje iz iskopa       

  Zahvatanje viška materijala iz iskopa i odvoz na deponiju. 
Jediničnom cenom je obuhvaćen utovar i transport. 

  
      

  Oračun je po m3 materijala. m3 222.20     
2.6. Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa          
  Zahvatanje materijalom iz iskopa i zatrpavanje rova nakon 

montaže cevi. Zatrpavanje rova se vrši u slojevima po 20 cm. 
Zbijanje vršiti do 95% od lab. zbijenosti po Proktorovom 
postupku. 

  

      
  Oračun je po m3 zatrpanog rova. m3 121.50     

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:SVEGA:   

3 Tesarski radovi         
3.1. Razupiranje rova .         

  

Iskopani rov osigurati odgovarajućom  oplatom na 100% 
pokrivenosti stranica rova. Za silaz u rov i izlazak iz njega 
koristiti odgovarajuće merdevine. Iskopani rov se nesme 
ostaviti neosiguran za vreme prekida radova ( praznici, preko 
noći, za vreme odmora u toku radnog vremena). Obračun se 
vrši po m2 podgrađenih površina za sav rad i materijal. m2 542.80     

UKUPNO TESARSKI RADOVI:   
4 Betonski radovi         

4.1. Izrada ankernih blokova         

  

Izrada anker bloka od nabijenog betona MB 20. Dimenzije 
bloka su 0.85x0.65x0.80. Jediničnom cenom je obuhvaćena 
izrada tamponskog sloja debljine 20 cm (0.10 m3), oplata, 
podupirači, nabavka, ugrađivanje i nega betona. 
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  Oračun je po komadu. kom 5.00     
UKUPNO BETONSKI RADOVI:   

5 Montažni radovi         

5.1. 
Nabavka, transport i montaža PE cevi i fazonskih 
komada 

  
      

  

Nabavka, utovar i transport do gradilišta, razvoženje duž 
rova i ugradnja PEHD cevi. Montažu cevi vršiti po uputstvu 
proizvođača cevi. Jediničnom cenom je obuhvaćena i izrada 
lukova. 

  

      

  
Obračun po m' nabavljene i montirane cevi za sav rad i 
materijal. 

  
      

  PEHD OD400 m' 143.60     
  PEHD koleno 90o OD400 kom 2.00     
  PEHD koleno 30o OD400 kom 2.00     
  PE vanac OD400 sa slob. prirubnicom DN 350 kom 4.00     

5.2. 
Nabavka, transport i montaža PVC cevi i fazonskih 
komada 

  
      

  

Nabavka, utovar i transport do gradilišta, razvoženje duž 
rova i ugradnja PVC cevi. Montažu cevi vršiti po uputstvu 
proizvođača cevi. Jediničnom cenom je obuhvaćena i izrada 
lukova. 

  

      

  
Obračun po m' nabavljene i montirane cevi za sav rad i 
materijal. 

  
      

  PVC DN 500 m' 2     

5.3. Liveno gvozdeni fazonski komadi         

  
Nabavka isporuka i ugradnja livenogvozdenih fazonskih 
komada za pritisak 10 bara. Jediničnom cenom je 
obuhvaćen sav spojni i zaptivni materijal. 

  

      
  ogranak sa prirubnicama -T DN350/200 kom 1.00     

  redukcija sa prirubnicama RP DN200/150 kom 1.00     

  spojnica sa prirubnicama FF DN350 L=800 mm kom 3.00     

  spojnica sa prirubnicama FF DN150 L=600 mm kom 1.00     

5.4. Armature         

  

Nabavka i isporuka armatura prema specifikaciji za radni 
pritisak do 6 bara, u svemu prema opštim uslovima 
izgradnje. Jediničnom cenom je obuhvaćen celokupni spojni i 
zaptivni materijal.  

  

      
  Obračun po komadu         
  pljosnati zatvarač na ručni pogon DN150 kom 1.00     

  pljosnati zatvarač na ručni pogon DN350 kom 2.00     
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:   

6 Ostali radovi         

6.1. Ispitivanje vodonepropusnosti spojeva  prema uslovima 
izvođenja radova. m' 156.00     

OSTALI RADOVI:   
5 REKAPITULACIJA         
  Geodetski radovi         

  Zemljani radovi         
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  Tesarski radovi         

  Betonski radovi         

  Montažerski radovi         

  Ostali radovi         

UKUPNO:   
PDV20%   

UKUPNO SA PDV:   
  1.2. Cevovod od stanice za prihvat septičkog mulja do sabirnog šahta 

1 Geodetski radovi         
1.1. Iskolčavanje i obeležavanje trase cevovoda       

  Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka radova) sa 
izdavanjem protokola. 

  
      

  Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.         
  Obračun se vrši po m dužnom. m 8.50     

1.2. Geodetsko snimanje i kartiranje cevovoda        

  

Geodetsko snimanje i kartiranje kolektora. Jediničnom 
cenom obuhvaćeno horizontalno i vertikalno snimanje 
kolektora i šahtova i unošenje u katastar podzemnih 
instalacija.  Snimanje izvodi ovlašćena ustanova. Izvođač 
radova za tehnički prijem prilaže snimak izvršenih radova sa 
obrazloženjem eventualnih odstupanja i saglasnošću 
projektanta.  

  

      
  Obračun se vrši po m dužnom. m 8.50     

UKUPNO GEODETSKI RADOVI:   
2 Zemljani radovi         

2.1. Mašinski i ručni iskop rova za polaganje cevi                      
  Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda sa 

odbacivanjem iskopanog materijala na min. 1 m od ivice 
rova. Jediničnom cenom je obuhvaćen iskop i planiranje dna 
rova. Širina rova je 1.0 m, dubina od 1.1-1.28 m. 

  

      
  Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala.         
  ručni iskop 20% m3 4.20     
  mašinski iskop m3 6.64     
2.2. Planiranje i nabijanje dna rova         
  Planiranje dna rova po trasi cevovoda vrši se ručno sa 

tačnošću od (+,-) 1 cm prema projektovanim kotama i 
padovima sa obacivanjem materijala van rova. Rad na 
planiranju obavlja se pod zaštitom podgrade. 

  

      
  Nakon završenog planiranja dna rova vrši se nabijanje podtla 

mehaničkim sredstvima do potrebne zbijenosti koja iznosi 
min. 15 MPa. Obračun se vrši po m2 isplaniranog i nabijenog 
dna rova.  

  

      
    m2 7.60     
2.3. Izrada posteljice od peska debljine 10 cm.                                                                      
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  Izrada posteljice od peska po trasi cevovoda sa tačnošću 
palniranja +- 1 cm prema projektovanim kotama i padovima. 
Cenom je obuhvaćena nabavka, transport, razvoženje duž 
rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje. Nosivost 
posteljice treba da je Me >1.5 kN/cm2 

  

      
  Obračun se vrši po m3 posteljice. m3 0.92     
2.4. Zatrpavanje rova peskom         
  Zatrpavanje rova peskom vršiti pored cevi i 30 cm iznad 

temena cevi. Pri ugradnji pesak se ručno zbija u slojevima po 
10 cm do MSmin=2.5 kN/cm2. Cenom je obuhvaćena 
nabavka, transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, 
planiranje i nabijanje.  

  

      
  Obračun je po m3 zatrpanog rova. m3 3.80     
2.5. Transport viška zemlje iz iskopa i vraćanje pri izradi 

nasipa za postrojenje PPOV 
  

      
  Zahvatanje viška materijala iz iskopa i horizontalni transport 

unutar gradilišta. Jediničnom cenom je obuhvaćen utovar i 
transport. 

  

      
  Oračun je po m3 materijala. m3 4.70     

2.6. Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa          
  Zahvatanje materijalom iz iskopa i zatrpavanje rova nakon 

montaže cevi. Zatrpavanje rova se vrši u slojevima po 20 cm. 
Zbijanje vršiti do 95% od lab. zbijenosti po Proktorovom 
postupku. 

  

      
  Oračun je po m3 zatrpanog rova. m3 6.10     

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:   
3 Montažni radovi         

2.1. 
Nabavka, transport i montaža PE cevi i fazonskih 
komada 

  
      

  

Nabavka, utovar i transport do gradilišta, razvoženje duž 
rova i ugradnja PEHD cevi. Montažu cevi vršiti po uputstvu 
proizvođača cevi. Jediničnom cenom je obuhvaćena i izrada 
lukova. 

  

      

  
Obračun po m' nabavljene i montirane cevi za sav rad i 
materijal. 

  
      

  PEHD DN 160 m' 8.50     
  PE vanac sa slobodnom prirubnicom DN 160 kom 2.00     

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:   
3 Ostali radovi         

3.1. Ispitivanje vodonepropusnosti spojeva  prema uslovima 
izvođenja radova.         

  Obračun po m. m' 8.50 75.0   
UKUPNO OSTALI RADOVI:   

4 REKAPITULACIJA         
  Geodetski radovi         

  Zemljani radovi         
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  Montažerski radovi         

  Ostali radovi         
UKUPNO:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
  2. CEVOVOD PREČIŠĆENE VODE 

1 Geodetski radovi         
1.1. Iskolčavanje i obeležavanje trase cevovoda       

  
Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka radova) sa 
izdavanjem protokola. 

  

      
  Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.         
  Obračun se vrši po m dužnom. m 220.10     

1.2. Geodetsko snimanje i kartiranje cevovoda        

  

Geodetsko snimanje i kartiranje kolektora. Jediničnom 
cenom obuhvaćeno horizontalno i vertikalno snimanje 
kolektora i šahtova i unošenje u katastar podzemnih 
instalacija.  Snimanje izvodi ovlašćena ustanova. Izvođač 
radova za tehnički prijem prilaže snimak izvršenih radova sa 
obrazloženjem eventualnih odstupanja i saglasnošću 
projektanta.  

  

      
  Obračun se vrši po m dužnom. m 220.10     

UKUPNO GEODETSKI RADOVI:   
2 Zemljani radovi         

2.1. Mašinski i ručni iskop rova za polaganje cevi                  

      
  Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda sa 

odbacivanjem iskopanog materijala na min. 1 m od ivice 
rova. Jediničnom cenom je obuhvaćen iskop i planiranje dna 
rova. Širina rova je 1.0 m, dubina od 4.06-1.35 m. 

  

      
  Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala.         
  ručni iskop 20% m3 145.83     
  mašinski iskop m3 659.90     
2.2. Planiranje i nabijanje dna rova         
  Planiranje dna rova po trasi cevovoda vrši se ručno sa 

tačnošću od (+,-) 1 cm prema projektovanim kotama i 
padovima sa obacivanjem materijala van rova. Rad na 
planiranju obavlja se pod zaštitom podgrade. 

  

      
  Nakon završenog planiranja dna rova vrši se nabijanje podtla 

mehaničkim sredstvima do potrebne zbijenosti koja iznosi 
min. 15 MPa. Obračun se vrši po m2 isplaniranog i nabijenog 
dna rova.  

  

      
    m2 302.80     
2.3. Izrada posteljice od peska debljine 18 cm.                                                                      
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  Izrada posteljice od peska po trasi cevovoda sa tačnošću 
palniranja +- 1 cm prema projektovanim kotama i padovima. 
Cenom je obuhvaćena nabavka, transport, razvoženje duž 
rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje. Nosivost 
posteljice treba da je Me >1.5 kN/cm2 

  

      
  Obračun se vrši po m3 posteljice. m3 72.78     
2.4. Zatrpavanje rova peskom         
  Zatrpavanje rova peskom vršiti pored cevi i 30 cm iznad 

temena cevi. Pri ugradnji pesak se ručno zbija u slojevima po 
10 cm do MSmin=2.5 kN/cm2. Cenom je obuhvaćena 
nabavka, transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, 
planiranje i nabijanje.  

  

      
  Obračun je po m3 zatrpanog rova. m3 257.60     
2.5. Transport viška zemlje iz iskopa        

  Zahvatanje viška materijala iz iskopa i odvoz na deponiju. 
Jediničnom cenom je obuhvaćen utovar i transport. 

  
      

  Oračun je po m3 materijala. m3 411.70     
2.6. Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa          
  Zahvatanje materijalom iz iskopa i zatrpavanje rova nakon 

montaže cevi. Zatrpavanje rova se vrši u slojevima po 20 cm. 
Zbijanje vršiti do 95% od lab. zbijenosti po Proktorovom 
postupku. 

  

      
  Oračun je po m3 zatrpanog rova. m3 393.50     

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:   
3 Tesarski radovi         

3.1. Razupiranje rova .         

  

Iskopani rov osigurati odgovarajućom  oplatom na 100% 
pokrivenosti stranica rova. Za silaz u rov i izlazak iz njega 
koristiti odgovarajuće merdevine. Iskopani rov se nesme 
ostaviti neosiguran za vreme prekida radova ( praznici, preko 
noći, za vreme odmora u toku radnog vremena). Obračun se 
vrši po m2 podgrađenih površina za sav rad i materijal. 

  

      
    m2 1,128.66     

UKUPNO TESARSKI RADOVI:   
4 Montažni radovi         
            

4.1. 
Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi od 
tvrdog PVCa klase S-20 sa zaptivnim prstenovima 

  
      

  

Nabavka, utovar i transport do gradilišta, razvoženje duž 
rova i ugradnja kanalizacionih PVC cevi klase S-20 sa 
odgovarajućim gumenim zaptivnim prstenovima. Montažu 
cevi vršiti po uputstvu proizvođača cevi.  

  

      

  Obračun po m' nabavljene i montirane cevi za sav rad i 
materijal. 

  
      

   PVC OD315 S-20 m 6.00     
   PVC OD500 S-20 m 209.10     

4.2. 
Nabavka, transport i montaža kratkih kanalizacionih cevi 
od tvrdog PVC-a sa zaptivnim prstenovima. 
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Nabavka, utovar i transport do gradilišta, razvoženje duž 
rova i ugradnja kratkih kanalizacionih cevi L = 1.0 m sa 
odgovarajućim gumenim zaptivnim prstenovima. Montažu 
cevi vršiti po uputstvu proizvođača cevi.  STD je 10 km. 
Obračun po komadu nabavljene i montirane cevi za sav rad i 
materijal. 

  

      
  PVC cev klase S-20 OD500  kom 11     

4.4. Nabavka i montaža KGF uloška za šaht       

  

Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja KGF uložaka za 
šaht sa odgovarajućim gumenim zaptivnim prstenom. 
Montažu uloška vršiti po uputstvu proizvođača.  STD je 10 
km. Obračun po komadu nabavljenog i ugrađenog uloška za 
sav rad i materijal. 

  

      
  Obračun po komadu.         
   Prečnik Ø 300 mm kom 2     
   Prečnik Ø 500 mm kom 10     

4.5. 
Nabavka, transport i montaža fazonskih komada od 
duktilnog liva  

  
      

  

Nabavka transport i montaža fazonskih komada od duktilnog 
liva sa prirubničkim spojevima i epoksidnom antikorozivnom 
zaštitom za otpadne vode. Fazonski komadi treba da su za 
cevovode sa gravitacionim tečenjem, medij: otpadna voda. U 
cenu je uračunat zaptivni matrijal (dihtunzi) sa standardnim 
spojnim materijalom ( zavrtnji, navrtke i podloške ). Obračun 
po komadu nabavljenog i ugrađenog fazonskog komada za 
sav rad i materijal. 

  

      

  FFG komad - spojnica sa prirubnicama L=800 mm 
DN500PN6 kom 1     

  
E-KS komad - spojnica sa kolčakom i prirubnicom 
DN500PN6 kom 3     

  Žablji poklopac DN500 
kom 1     

4.6. Šahtni poklopci         

  Nabavka, dopremanje i ugradnja livenogvozdenih 
kanalizacionih poklopaca i okvira. 

  
      

  Obračun po komadu.         
  opitno opterećenje 25 Mp JUS M.J6.226.  kom 4     

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:   
5 Betonski radovi         

5.1. 
Izrada revizionih šahtova F 1000 mm od armiranog 
vodonepropusnog betona MB 30. 

  
      

  

Nabavka materijala i izrada polumontažnih betonskih 
šahtova od betona MB 30. Šaht treba da je konstruktivno 
stabilan u uslovima pritiska tla. Izgradnja šahta podrazumeva 
sledeće:  

  

      

  
* Nabavka materijala i izrada tampona od šljunka, debljine 10 
cm, kružnog oblika prečnika 130 cm. 

  

      

  

* nabavku, montažu i demontažu tipske oplate i nabavku i 
ugradnju betona MB 30 i izradu donjeg prstena šahta-kade h 
= 50 cm sa donjom pločom debljine 20 cm, spoljašnjeg 
prečnika 130 cm.  
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* Nabavka, dopremanje i ugradnja prefabrikovanih 
armiranobetonskih prstenova za šaht. Unutrašnji prečnik 
prstena je 100 cm, visina 25 cm, 50 cm i 100 cm. Debljina 
zida prstena je 15 cm.  

  

      

  

* Nabavka, dopremanje i ugradnja prefabrikovanog završnog 
konusnog elementa šahta h = 60 cm, okruglog oblika 
prečnika 100 cm, debljine zidova 15 cm sa otvorom 60 cm za 
silaz u šaht.  

  

      

  

* nabavka, montaža i demontaža tipske oplate i nabavka i 
ugradnja armiranog betona MB 30 i izrada završnog prstena 
šahta visine 20 cm za prihvat okvira odgovarajućeg šahtnog 
poklopca.  

  

      

  

* nabavka dopremanje i ugradnja livenogvozdenih penjalica 
u šaht. Ostavlja se mogućnost izbora tipa penjalica s tim da 
se tipu prilagođava razmak (penjalice JUS M.J6.285 se 
ugrađuju na razmaku 25 cm)  

  

      

  

* Umesto predviđenih, mogu se primeniti i dragačiji rešenja 
uz uslov da se pribavi saglasnost projektanta, ispoštuju 
unutrašnje dimenzije i obezbede statička stabilnost i 
vodonepropusnost šahta.  

  

      

  * Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal.    
      

  Obračun po komadu. kom 4.00     
UKUPNO BETONSKI RADOVI:   

6 Ostali radovi         
6.1. Ispitivanje vodonepropusnosti spojeva  prema uslovima 

izvođenja radova. m 220.10     
UKUPNO OSTALI RADOVI:   

7 REKAPITULACIJA         
  Geodetski radovi         

  Zemljani radovi         

  Tesarski radovi         

  Montažerski radovi         

  Betonski radovi         

  Ostali radovi         

UKUPNO:   

PDV20%:   
UKUPNO SA PDV:   

3. CEVOVOD ZA ODVOD MULJA NA DEHIDRATACIJU 

1 Geodetski radovi         

1.1. Iskolčavanje i obeležavanje trase cevovoda         

  
Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka radova) sa 
izdavanjem protokola. 

  
      

  Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.         
  Obračun se vrši po m dužnom. m 77.10     

1.2. Geodetsko snimanje i kartiranje cevovoda          
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Geodetsko snimanje i kartiranje kolektora. Jediničnom 
cenom obuhvaćeno horizontalno i vertikalno snimanje 
kolektora i šahtova i unošenje u katastar podzemnih 
instalacija.  Snimanje izvodi ovlašćena ustanova. Izvođač 
radova za tehnički prijem prilaže snimak izvršenih radova sa 
obrazloženjem eventualnih odstupanja i saglasnošću 
projektanta.  

  

      
  Obračun se vrši po m dužnom. m 77.10     

UKUPNO GEODETSKI RADOVI:   

2 Zemljani radovi         
2.1. Mašinski i ručni iskop rova za polaganje cevi                        
  Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda sa 

odbacivanjem iskopanog materijala na min. 1 m od ivice 
rova. Širina rova je 0.6 m, srednja dubina 2.72-3.72 mm. 

  

      
  Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala.         
  ručni iskop  m3 74.70     
  mašinski iskop m3 154.35     
2.2. Planiranje i nabijanje dna rova         
  Planiranje dna rova po trasi kolektora vrši se ručno sa 

tačnošću od (+,-) 1 cm prema projektovanim kotama i 
padovima sa obacivanjem materijala van rova.  

  

      
  Nakon završenog planiranja dna rova vrši se nabijanje podtla 

mehaničkim sredstvima do potrebne zbijenosti koja iznosi 
min. 15 MPa. Obračun se vrši po m2 isplaniranog i nabijenog 
dna rova.  

  

      
    m2 77.10     
2.3. Izrada posteljice od peska debljine 10cm         
  Izrada posteljice od peska po trasi cevovoda sa tačnošću 

palniranja +- 1 cm prema projektovanim kotama i padovima. 
Cenom je obuhvaćena nabavka, transport, razvoženje duž 
rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje. Nosivost 
posteljice treba da je Me >1.5 kN/cm2 

  

      
  Obračun se vrši po m3 posteljice. m3 8.63     
2.4. Zatrpavanje rova peskom         
  Zatrpavanje rova peskom vršiti oko cevi i 30 cm iznad 

temena cevi. Pri ugradnji pesak se ručno zbija u slojevima po 
10 cm do MSmin=2.5 kN/cm2. Cenom je obuhvaćena 
nabavka, transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, 
planiranje i nabijanje.  

  

      
  Oračun je po m3 zatrpanog rova. m3 79.10     
2.5. Transport viška zemlje iz iskopa i odvoz na deponiju         

  Zahvatanje viška materijala iz iskopa i  transport van 
gradilišta. Jediničnom cenom je obuhvaćen utovar, 
transport,razastiranje i planiranje materijala. 

  

      
  Oračun je po m3 materijala. m3 91.50     

2.6. Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa          
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  Zahvatanje materijalom iz iskopa i zatrpavanje rova nakon 
montaže cevi. Zatrpavanje rova se vrši u slojevima po 20 cm. 
Zbijanje vršiti do 95% od lab. zbijenosti po Proktorovom 
postupku. 

  

      
  Oračun je po m3 zatrpanog rova. m3 142.30     

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:   
3 Tesarski radovi         

3.1. Razupiranje rova drvenom građom.         

  

Iskopani rov osigurati odgovarajućom  oplatom na 100% 
pokrivenosti stranica rova. Za silaz u rov i izlazak iz njega 
koristiti odgovarajuće merdevine. Iskopani rov se nesme 
ostaviti neosiguran za vreme prekida radova ( praznici, preko 
noći, za vreme odmora u toku radnog vremena). Obračun se 
vrši po m2 podgrađenih površina za sav rad i materijal. 

  

      
    m2 467.51     

UKUPNO TESARSKI RADOVI:   
4 Montažni radovi         

4.1. 
Nabavka, transport i montaža PE cevi i fazonskih 
komada 

  

      

  

Nabavka, utovar i transport do gradilišta, razvoženje duž 
rova i ugradnja HDPE-100 cevi za radni pritisak do 6 bari. 
Montažu cevi vršiti po uputstvu proizvođača cevi. Jediničnom 
cenom je obuhvaćena i izrada lukova. 

  

      

  Obračun po m' nabavljene i montirane cevi za sav rad i 
materijal. 

  
      

  HDPE-100 OD90PN6 m 80.80     
  luk 90˚ kom 5.00     

  T komad DN90/90 
kom 1.00     

  PE vanac OD90 sa slobodnom prirubnicom DN80 
kom 5.00     

4.2. Čelične cevi          

  

Nabavka isporuka i ugradnja bešavnih čeličnih cevi na 
mestima prolaza kanalizacije kroz temelj ili podnu ploču 
objektaobjekta. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal. 

  

      
  Obračun po m.         
  ČC 133/4 m 0.80     

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:   
5 Ostali radovi         

5.1. Ispitivanje vodonepropusnosti spojeva  prema uslovima 
izvođenja radova. 

  

      
  Obračun po m. m 80.80     

UKUPNO OSTALI RADOVI:   
6 REKAPITULACIJA         

  Geodetski radovi         
  Zemljani radovi         
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  Tesarski radovi         
  Montažerski radovi         
  Ostali radovi         

UKUPNO:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   

4. HIDRANTSKA MREŽA 

1 Geodetski radovi         
1.1. Iskolčavanje i obeležavanje trase        

  Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka radova) sa 
izdavanjem protokola. 

  
      

  Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.         
  Obračun se vrši po m dužnom. m 260.20     

1.2. Geodetsko snimanje i kartiranje trase         

  

Geodetsko snimanje i kartiranje kolektora. Jediničnom 
cenom obuhvaćeno horizontalno i vertikalno snimanje 
kolektora i šahtova i unošenje u katastar podzemnih 
instalacija.  Snimanje izvodi ovlašćena ustanova. Izvođač 
radova za tehnički prijem prilaže snimak izvršenih radova sa 
obrazloženjem eventualnih odstupanja i saglasnošcu 
projektanta.  

  

      
  Obračun se vrši po m dužnom. m 260.20     

UKUPNO GEODETSKI RADOVI:   
2 Zemljani radovi         

2.1. Mašinski i ručni iskop rova za polaganje cevi                        
  Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda hidrantske 

mreže i internog vodovoda sa odbacivanjem iskopanog 
materijala na min. 1 m od ivice rova. Jediničnom cenom je 
obuhvaćen i dodatni iskop za postavljanje hidranata.  širina 
rova 0.6 m, prosečna dubina 1.30m 

  

      
  Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala.         
  ručni iskop  m3 41.60     
  mašinski iskop m3 213.50     
2.2. Planiranje i nabijanje dna rova         
  Planiranje dna rova po trasi kolektora vrši se ručno sa 

tačnošću od (+,-) 1 cm prema projektovanim kotama i 
padovima sa obacivanjem materijala van rova.  

  

      
  Nakon završenog planiranja dna rova vrši se nabijanje podtla 

mehaničkim sredstvima do potrebne zbijenosti koja iznosi 
min. 15 MPa. Obračun se vrši po m2 isplaniranog i nabijenog 
dna rova.  

  

      
    m2 208.20     
2.3. Izrada posteljice od peska debljine 10 cm.                                                                    
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  Izrada posteljice od peska po trasi cevovoda sa tačnošću 
palniranja +- 1 cm prema projektovanim kotama i padovima. 
Cenom je obuhvaćena nabavka, transport, razvoženje duž 
rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje. Nosivost 
posteljice treba da je Me >1 kN/m2 

  

      
  Obračun se vrši po m3 posteljice. m3 23.90     
2.4. Zatrpavanje rova peskom         
  Zatrpavanje rova peskom vršiti oko cevi i 30 cm iznad 

temena cevi. Pri ugradnji pesak se ručno zbija u slojevima po 
10 cm do MS min=2 kN/m2. Cenom je obuhvaćena nabavka, 
transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i 
nabijanje.  

  

      
  Oračun je po m3 zatrpanog rova. m3 99.90     
2.5. Transport viška zemlje iz iskopa na deponiju         

  Zahvatanje viška materijala iz iskopa i  transport van 
gradilišta. Jediničnom cenom je obuhvaćen utovar, 
transport,razastiranje i planiranje materijala. 

  

      
  Oračun je po m3 materijala. m3 127.90     

2.6. Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa          
  Zahvatanje materijalom iz iskopa i zatrpavanje rova nakon 

montaže cevi. Zatrpavanje rova se vrši u slojevima po 20 cm. 
Zbijanje vršiti do MSmin=2 KN/cm2 , što se na zahtev 
Nadzornog organa dokazuje opitima pločom.  

  

      
  Oračun je po m3 zatrpanog rova. m3 127.20     

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:   
3 Tesarski radovi         

3.1. Razupiranje rova .         

  

Iskopani rov osigurati odgovarajućom  oplatom na 100% 
pokrivenosti stranica rova. Za silaz u rov i izlazak iz njega 
koristiti odgovarajuće merdevine. Iskopani rov se nesme 
ostaviti neosiguran za vreme prekida radova ( praznici, preko 
noći, za vreme odmora u toku radnog vremena). Obračun se 
vrši po m2 podgrađenih površina za sav rad i materijal. 

  

      

    m2 637.60     
UKUPNO TESARSKI RADOVI:   

4 Betonski radovi         
4.1. Izrada anker blokova od nabijenog betona MB20.         

  

Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka materijala, 
spravljanje, transport, ugradnja i nega betona, potrebna 
oplata i iskop. Obračun po komadu izvedenog anker bloka za 
sav rad i materijal. 

  

      

  na račvama cevovoda i lukovima dim.35x35/30 cm  
kom 7     

  idspod hidranta dim. 30x30/30 cm  
kom 3     

4.2. 
Izrada betonskih ploča od nabijenog betona MB20 oko 
hidranata i okruglih kapa zatvarača. 
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  Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka materijala, 
spravljanje, transport, ugradnja i nega betna, potrebna oplata 
i iskop. Obračun po komadu izvedene ploče za sav rad i 
materijal. 

  

      
  Oko hidranata  dim. 80x50/40cm   kom 3     
  Oko zatvarača dim. 30x30x20 cm   kom 3     

UKUPNO BETONSKI RADOVI:   
5 Montažni radovi         

5.1. Nabavka, transport i montaža HDPE-100 cevi    
      

  

Nabavka, utovar, transport do gradilišta, razvoženje duž rova 
i ugradnja HDPE-100 cevi. Montažu cevi vršiti po uputstvu 
proizvođača cevi. 

  

      
  Obračun po m nabavljene i montirane cevi.         
  HDPE-100 OD110PN10 m 260.00     
  luk HDPE-100 OD110PN10 90˚ kom 7.00     
  PE venac OD110 sa slobodnom prirubnicom DN100 kom 9.00     

5.2. Fazonski komadi od duktilnog liva         

  

Nabavka, isporuka i ugradnja fazonskih komada od duktilnog 
liva . Radni pritisak do  10 bara, u svemu prema Opštim 
uslovima izgradnje. Jediničnom cenom je obuhvaćen i 
kompletan spojni i zaptivni materijal i antikorozivna zaštita. 
Medij: pijaća voda 

  

      

  Obračun po komadu.         

  ogranak sa prirubnicama T DN100/100 PN10 kom 1.00     

  luk sa stopom N DN80PN10 kom 3.00     

  spojnica sa prirubnicama FFG DN80 PN10 L=200 mm kom 3.00     

  ogranak sa prirubnicama T DN100/80PN10 kom 3.00     

  spojnica sa prirubnicama FFG DN80 PN10 L=100 mm kom 1.00     
5.3. Armature          

  

Nabavka i isporuka armatura prema specifikaciji, u svemu 
prema opštim uslovima izgradnje. Jediničnom cenom je 
obuhvaćen celokupni spojni i zaptivni materijal.  

  

      
  Obračun po komadu         
  pljosnati zatvarač DN80PN10 sa teleskoposkom 

ugradbenom garniturom h=0,75-1,0  kom 3.00     

  protivpožarni nadzemni hidrant DN80PN10 Rd=1000 mm 
kom 3.00     

  ovalna kapa za zatvarač kom 3.00     
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI   

6 Ostali radovi         
6.1. Ispitivanje vodonepropusnosti spojeva  prema uslovima 

izvođenja radova.         
  Obračun po m m 260.00     

6.2. Ispiranje i dezinfekcija cevovoda m 260.00     
UKUPNO OSTALI RADOVI:   

7 REKAPITULACIJA         
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  Geodetski radovi         
  Zemljani radovi         
  Tesarski radovi         
  Betonski radovi         
  Montažerski radovi         
  Ostali radovi         

UKUPNO:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
5. INTERNI VODOVOD 

1 Geodetski radovi         
1.1. Iskolčavanje i obeležavanje trase cevovoda       

  
Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka radova) sa 
izdavanjem protokola. 

  

      

  Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.   
      

  Obračun se vrši po m dužnom. m 112.30     
1.2. Geodetsko snimanje i kartiranje kolektora.          

  

Geodetsko snimanje i kartiranje kolektora. Jediničnom 
cenom obuhvaćeno horizontalno i vertikalno snimanje 
kolektora i šahtova i unošenje u katastar podzemnih 
instalacija.  Snimanje izvodi ovlašćena ustanova. Izvođač 
radova za tehnički prijem prilaže snimak izvršenih radova sa 
obrazloženjem eventualnih odstupanja i saglasnošcu 
projektanta.  

  

      
  Obračun se vrši po m dužnom.         
    m 112.30     

UKUPNO GEODETSKI RADOVI:   
2 Zemljani radovi         

2.1. Mašinski i ručni iskop rova za polaganje cevi                        
  Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda sa 

odbacivanjem iskopanog materijala na min. 1 m od ivice 
rova. Širina rova je 0.6 m prosečna dubina 1.0 m 

  

      
  Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala.         
  ručni iskop  m3 21.00     
  mašinski iskop  m3 69.54     
2.2. Planiranje i nabijanje dna rova         
  Planiranje dna rova po trasi kolektora vrši se ručno sa 

tačnošću od (+,-) 1 cm prema projektovanim kotama i 
padovima sa obacivanjem materijala van rova.  

  

      
  Nakon završenog planiranja dna rova vrši se nabijanje podtla 

mehaničkim sredstvima do potrebne zbijenosti koja iznosi 
min. 15 MPa. Obračun se vrši po m2 isplaniranog i nabijenog 
dna rova.  

  

      
    m2 67.42     
2.3. Izrada posteljice od peska debljine 10cm         
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  Izrada posteljice od peska po trasi cevovoda sa tačnošću 
palniranja +- 1 cm prema projektovanim kotama i padovima. 
Cenom je obuhvaćena nabavka, transport, razvoženje duž 
rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje. Nosivost 
posteljice treba da je Me >1 kN/m2 

  

      
  Obračun se vrši po m3 posteljice. m3 7.28     
2.4. Zatrpavanje rova peskom         
  Zatrpavanje rova peskom vršiti ok  cevi i 30 cm iznad temena 

cevi. Pri ugradnji pesak se ručno zbija u slojevima po 10 cm 
do MS min=2 kN/m2. Cenom je obuhvaćena nabavka, 
transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i 
nabijanje.  

  

      
  Oračun je po m3 zatrpanog rova.         
    m3 37.36     
2.5. Transport viška zemlje iz iskopa i odvoz na deponiju         

  Zahvatanje viška materijala iz iskopa i  transport van 
gradilišta. Jediničnom cenom je obuhvaćen utovar, 
transport,razastiranje i planiranje materijala. 

  

      
  Oračun je po m3 materijala. m3 44.65     

2.6. Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa          
  Zahvatanje materijalom iz iskopa i zatrpavanje rova nakon 

montaže cevi. Zatrpavanje rova se vrši u slojevima po 20 cm. 
Zbijanje vršiti do MSmin=2 KN/cm2 , što se na zahtev 
Nadzornog organa dokazuje opitima pločom.  

  

      
  Oračun je po m3 zatrpanog rova. m3 46.00     

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:   
3 Betonski radovi         

3.1. Izrada anker blokova od nabijenog betona MB20.         

  

Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka materijala, 
spravljanje, transport, ugradnja i nega betona, potrebna 
oplata i iskop. Obračun po komadu izvedenog anker bloka za 
sav rad i materijal. 

  

      

  na račvama cevovoda i lukovima dim.30x30/30 cm  
kom 8     

UKUPNO BETONSKI RADOVI:   
4 Montažni radovi         

4.1. Nabavka, transport i montaža HDPE-100 cevi          

  
Nabavka, utovar, transport do gradilišta, razvoženje duž rova 
i ugradnja HDPE-100 cevi. Montažu cevi vršiti po uputstvu 
proizvođača cevi. 

  

      

  Obračun po m' nabavljene i montirane cevi za sav rad i 
materijal. 

  
      

  HDPE-100 OD75PN10 
m 57.60     

  luk 90˚ OD75 
kom 3.00     

  luk 45˚ OD75 
kom 2.00     

  redukcija 75/63 
kom 1.00     

  PE vanac OD75 sa slob. prirubnicom DN65 
kom 3.00     
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  HDPE-100 OD63PN10 
m 65.50     

  luk 90˚ OD63 
kom 5.00     

  T komad 63/63 
kom 1.00     

4.2. Termoizolacija cevovoda         

  
Nabavka, utovar, transport do gradilišta i ugradnja 
termoizolacije za cev OD63 mm. Termoizilacija je od kamene 
vune DEBLJINE 60 MM u aluminijumskom omotaču. 

  

      
  Obračun po m kom 2.00     

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:   
4 Ostali radovi         

4.1. Ispitivanje vodonepropusnosti spojeva  prema uslovima 
izvođenja radova. m 121.10     

 4.2. Ispiranje i dezinfekcija cevovoda m 121.10     
UKUPNO OSTALI RADOVI:   

5 REKAPITULACIJA         
  Geodetski radovi         
  Zemljani radovi         
  Montažerski radovi         
  Ostali radovi         

UKUPNO:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
6. CEVOVOD INTERNE KANALIZACIJE 

1 Geodetski radovi         

1.1. Iskolčavanje i obeležavanje trase kanalizacija         

  Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka radova) sa 
izdavanjem protokola. 

  
      

  Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.         
  Obračun se vrši po m dužnom. m 111.90     

1.2. Geodetsko snimanje i kartiranje kanalizacije         

  

Geodetsko snimanje i kartiranje kolektora. Jediničnom 
cenom obuhvaćeno horizontalno i vertikalno snimanje 
kolektora i šahtova i unošenje u katastar podzemnih 
instalacija.  Snimanje izvodi ovlašćena ustanova. Izvođač 
radova za tehnički prijem prilaže snimak izvršenih radova sa 
obrazloženjem eventualnih odstupanja i saglasnošcu 
projektanta.  

  

      
  Obračun se vrši po m dužnom. m 111.90     

UKUPNO GEODETSKI RADOVI:   
2 Zemljani radovi         

2.1. Mašinski i ručni iskop rova za polaganje cevi                        
  Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda sa 

odbacivanjem iskopanog materijala na min. 1 m od ivice 
rova. Jediničnom cenom je obuhvaćen iskop, podgrađivanje i 
planiranje dna rova. Širina rova je 3.68-1.0 m. 
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  Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala.         
  ručni iskop  m3 66.60     
  mašinski iskop m3 284.80     
2.2. Planiranje i nabijanje dna rova         
  Planiranje dna rova po trasi kolektora vrši se ručno sa 

tačnošću od (+,-) 1 cm prema projektovanim kotama i 
padovima sa obacivanjem materijala van rova. Rad na 
planiranju obavlja se pod zaštitom podgrade. 

  

      
  Nakon završenog planiranja dna rova vrši se nabijanje podtla 

mehaničkim sredstvima do potrebne zbijenosti koja iznosi 
min. 15 MPa. Obračun se vrši po m2 isplaniranog i nabijenog 
dna rova.  

  

      
    m2 131.24     
2.3. Izrada posteljice od peska debljine 10-cm         
  Izrada posteljice od peska po trasi cevovoda sa tačnošću 

palniranja +- 1 cm prema projektovanim kotama i padovima. 
Cenom je obuhvaćena nabavka, transport, razvoženje duž 
rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje. Nosivost 
posteljice treba da je Me >1 kN/m2 

  

      
  Obračun se vrši po m3 posteljice. m3 23.80     
2.4. Zatrpavanje rova peskom         
  Zatrpavanje rova peskom vršiti pored cevi i 30 cm iznad 

temena cevi. Pri ugradnji pesak se ručno zbija u slojevima po 
10 cm do MS min=2 kN/m2. Cenom je obuhvaćena nabavka, 
transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i 
nabijanje.  

  

      
  Oračun je po m3 zatrpanog rova. m3 239.30     
2.5. Transport viška zemlje iz iskopa na deponiju         

  Zahvatanje viška materijala iz iskopa i  transport van 
gradilišta. Jediničnom cenom je obuhvaćen utovar, 
transport,razastiranje i planiranje materijala. 

  

      
  Oračun je po m3 materijala. m3 307.60     

2.6. Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa          
  Zahvatanje materijalom iz iskopa i zatrpavanje rova nakon 

montaže cevi. Zatrpavanje rova se vrši u slojevima po 20 cm. 
Zbijanje vršiti do MSmin=2 KN/cm2 , što se na zahtev 
Nadzornog organa dokazuje opitima pločom. Ovom 
pozicijom nije obuhvaćen deo cevovoda koji se ne nalazi u 
nasipu. 

  

      
  Oračun je po m3 zatrpanog rova. m3 43.80     

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:   
3 Tesarski radovi         

3.1. Razupiranje rova drvenom građom.         

  

Iskopani rov osigurati odgovarajućom  oplatom na 100% 
pokrivenosti stranica rova. Za silaz u rov i izlazak iz njega 
koristiti odgovarajuće merdevine. Iskopani rov se nesme 
ostaviti neosiguran za vreme prekida radova ( praznici, preko 
noći, za vreme odmora u toku radnog vremena). Obračun se 
vrši po m2 podgrađenih površina za sav rad i materijal. 

  

      

    m2 591.80     
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UKUPNO TESARSKI RADOVI:   
4 Montažni radovi         

4.1. 
Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi od 
tvrdog PVC-a klase S-20 sa zaptivnim prstenovima 

  
      

  

Nabavka i montaža kanalizacionih PVC cevi , zajedno s 
fazonskim komadima (lukovi, račve, revizije)i materijalom za 
spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fazonske komade 
koji imaju ateste. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na 
pritisak i sačiniti zapisnik. Cevi fiksirati i izvršiti krpljenje 
otvora i šliceva. 

  

      

  Obračun po m' nabavljene i montirane cevi za sav rad i 
materijal. 

  
      

  PVC cev klase S-20 OD315 m 91.00     
  PVC cev klase S-20 OD200 m 8.00     
  PVC cev klase S-20 OD160 m 13.40     
  PVC cev klase S-25 OD110 m 2.00     

4.2. 
Nabavka, transport i montaža kratkih kanalizacionih cevi 
od tvrdog PVC-a sa zaptivnim prstenovima. 

  

      

  

Nabavka, utovar i transport do gradilišta, razvoženje duž 
rova i ugradnja kratkih kanalizacionih cevi L = 1.0 m sa 
odgovarajućim gumenim zaptivnim prstenovima. Montažu 
cevi vršiti po uputstvu proizvođača cevi.  STD je 10 km. 
Obračun po komadu nabavljene i montirane cevi za sav rad i 
materijal. 

  

      
  PVC cev klase S-20 OD315 kom 10     
  PVC cev klase S-20 OD200 kom 2     
  PVC cev klase S-20 OD160 kom 3     

4.3. Nabavka i montaža KGF uloška za šaht         

  

Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja KGF uložaka za 
šaht sa odgovarajućim gumenim zaptivnim prstenom. 
Montažu uloška vršiti po uputstvu proizvođača.  STD je 10 
km. Obračun po komadu nabavljenog i ugrađenog uloška za 
sav rad i materijal. 

  

      
  Obračun po komadu.         
   Prečnik DN300 kom 11     
   Prečnik DN200 kom 4     
   Prečnik DN150 kom 6     
   Prečnik DN100 kom 1     

4.4. Prefabrikovani montažni kanali za linijsko odvođenje 
otpadne vode 

  

      

  

Nabavka, transport i ugradnja prefabrikovanih montažnih 
kanala od polimer betona, klase opterećenja A15-E600 za 
linijsko odvodnjavanje. Kanal je građevinske visine od 38,5-
41,5 cm. Svetla širina kanala je 30 cm, građevinska širina 35 
cm, građevinska dužina 4.50 m. Ivice kanala su ojačane 
ugaonikom od livenog gvožđa koji služi kao ležište rešetke. 
Kanali se izvode polaganjem na podlogu od betona MB 25 
minimalne debljine 10 cm uz bočno učvršćivanje betonom. 
Gornja ivica rešetke se izvodi 2-5 mm ispod kote platoa. 
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Kanali se isporučuju u kompletu sa svim priborom za njihovu 
potpunu montažu. Polaganje i montažu kanalskih elemenata 
izvršiti u skladu sa specifikacijom, detaljima i tehničkim 
uslovima i uputstvima proizvođača. 

  

      

  
Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal 
na izvršenju pozicije. 

  
      

  Referentni proizvod ACO Multiline V300 ili odgovarajući.         
  Obračun po m kanala. m 5     

4.5. Kanalska rešetka od livenog gvožđa         

  

Nabavka, transport i montaža rebraste rešetke od livenog 
gvožđa za opterećenje C 400 sa DrainLock sistemom 
pričvršćivanja.Rešetka je širine 338 mm, dužine 50 cm sa 
upojnom površinom od 11146 cm2/m. 

  

      

  
Referentni proizvod ACO drain rešetka za seriju kanala V300 
ili odgovarajući. 

  
      

  Obračun po komadu kompletno montirano.         
  L=50 cm kom 10     

4.6. Slivnička rešetka         

  Nabavka, dopremanje i ugradnja slivničke rešetke od livenog 
gvožđa i okvira. 

  
      

  Obračun po koamdu.         
  opitno opterećenje 25 Mp JUS M.J6.226.  kom 2     

4.7. Šahtni poklopci         

  Nabavka, dopremanje i ugradnja livenogvozdenih 
kanalizacionih poklopaca i okvira. 

  
      

  Obračun po koamdu.         
  opitno opterećenje 25 Mp JUS M.J6.226.  kom 8     

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:ukupno montažni radovi:   
5 Betonski radovi         

5.1. 
Izrada revizionih šahtova F 1000 mm od armiranog 
vodonepropusnog betona MB 30. 

  

      

  

Nabavka materijala i izrada polumontažnih betonskih 
šahtova od betona MB 30. Šaht treba da je konstruktivno 
stabilan u uslovima pritiska tla. Izgradnja šahta podrazumeva 
sledeće:  

  

      

  
* Nabavka materijala i izrada tampona od šljunka, debljine 10 
cm, kružnog oblika prečnika 130 cm. 

  
      

  

* nabavku, montažu i demontažu tipske oplate i nabavku i 
ugradnju betona MB 30 i izradu donjeg prstena šahta-kade h 
= 50 cm sa donjom pločom debljine 25 cm, spoljašnjeg 
prečnika 130 cm  

  

      

  

* Nabavka, dopremanje i ugradnja prefabrikovanih 
armiranobetonskih prstenova za šaht. Unutrašnji prečnik 
prstena je 100 cm, visina 25 cm, 50 cm i 100 cm. Debljina 
zida prstena je 15 cm.  

  

      

  

* Nabavka, dopremanje i ugradnja prefabrikovanog završnog 
konusnog elementa šahta h = 60 cm, okruglog oblika 
prečnika 100 cm, debljine zidova 15 cm sa otvorom 60 cm za 
silaz u šaht.  
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* nabavka, montaža i demontaža tipske oplate i nabavka i 
ugradnja armiranog betona MB 30 i izrada završnog prstena 
šahta prosečne visine  27 cm za prihvat okvira 
odgovarajućeg šahtnog poklopca.  

  

      

  

* nabavka dopremanje i ugradnja livenogvozdenih penjalica 
u šaht. Ostavlja se mogućnost izbora tipa penjalica s tim da 
se tipu prilagođava razmak (penjalice JUS M.J6.285 se 
ugrađuju na razmaku 25 cm)  

  

      

  

* Umesto predviđenih, mogu se primeniti i dragačiji rešenja 
uz uslov da se pribavi saglasnost projektanta, ispoštuju 
unutrašnje dimenzije i obezbede statička stabilnost i 
vodonepropusnost šahta.  

  

      

  
* Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan rad i materijal. 
Obračun po m. 

  

      

  
Dubina šahta predstavlja razliku između kote terena i kota 
dna cevi u šahtu . Srednja dubina šahta je 2.96 m. 

  
      

  Obračun po komadu. kom 8.00     
5.2. Izrada spoljašnjih slivnika         

  
Nabavka materijala i izrada betonskih slivnika, unutrašnjeg 
prečnika 40 cm i dubine 100 cm.  

  

      
  Slivnik čine sledeći delovi:         

   -Tampon od šljunka, debljine 10 cm kružnog oblika prečnika 
60 cm 

  
      

  
 -Donja ploča slivnika od nabijenog betona MB 30, kružnog 
oblika prečnika 60 cm, debljine 15 cm.  

  

      

  
 -Zid slivnika, od nabijenog betona MB 20, debljine 10 cm. 
Zid slivnika se izrađuje u jednostranoj oplati. 

  

      

  
 -Završni prsten slivnika prečnika 80 cm i debljine 20 cm u 
koji se postavlja okvir kišne rešetke.  

  
      

  

Paralelno sa montažom unutrašnje oplate postavlja se 
uložak za šaht u koji se kasnije montira odvodna PVC cev . 
Okvir kišne rešetke se postavlja tako da je gornja ivica 
rešetke tačno u nivou terena.  

  

      

  
Umesto predvidjenih, mogu se primeniti i drugacija rešenja 
slivnika uz uslov da se ispoštuju unutrašnje dimenzije, 
obezbedi staticka stabilnost i vodonepropusnost.  

  

      

  
Dubina taložnika je rastojanje od dna taložnika do dna 
odvodne cevi i iznosi 50 cm. 

  

      

  
Dubinom slivnika oznaceno je rastojanje izmedju dna 
taložnika i gornje površine slivnika.  

  

      

  
Jedinacnom cenom je obuhvacen kompletan rad i materijal. 
Obračun po komadu  

  

      
    kom 2.00     

UKUPNO BETONSKI RADOVI:   
6 Ostali radovi         

6.1. Ispitivanje vodonepropusnosti spojeva  prema uslovima 
izvođenja radova. 

m 129.40 
 

  
UKUPNO OSTALI RADOVI:   

7 REKAPITULACIJA         
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  Geodetski radovi         
  Zemljani radovi         
  Tesarski radovi         
  Montažerski radovi         
  Betonski radovi         
  Ostali radovi         

UKUPNO:   

PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
7. REKAPITULACIJA ZA SPOLAŠNJE CEVOVODE 

  
Cevovod od grube rešetke do crpne stanice i cevovod od crpne stanice do predtretmanske 
stanice 

  

  Cevovod od stanice za prijem septičkog mulja do sabirnog šahta   

  Cevovodi prečišćene vode         

  Cevovod za dovod mulja na dehidrataciju         

  Hidrantska mreža         

  Interni vodovod         

  Interna kanalizacija         

  
Uklanjanje prepreka, sitan spojni materijal, šlicovanje, 
izmeštanje instalacija         

UKUPNO SPOLJAŠNJI CEVOVODI:   

PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   

IV.2. UNUTRAŠNJI CEVOVODI 

 1 .Prijemna stanica za septički mulj 

1 
Nabavka, transport i montaža PPR cevi i fazonskih 
komada 

  
  

    

  

Nabavka i montaža PP vodovodnih cevi za radni pritisak do 
10 bari zajedno s fitingom i materijalom za spajanje. 
Štemovanje za ugradnju i prolaz cevi izvršiti pažljivo, šut 
izneti i odneti na deponiju.  

  

  

    

  
Obračun po m' nabavljene i montirane cevi za sav rad i 
materijal. 

  
  

    
  PPR OD50PN10 m 9.60     
  PPR OD32PN10 m 2.70     

  PP prirubnička spojka OD63 sa slobodnom prirubnicom 
DN50 PN10 kom 1.00     

  PPR redukcija 63/50 kom 1.00     
  PPR redukcija 50/32 kom 1.00     
  PPR T komad 50/50 kom 1.00     
  PPR T komad 32/20 kom 1.00     
  PPR luk 90⁰ OD32 kom 1.00     
  PPR luk 90⁰ OD50 kom 12.00     
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  prelaz 20x1/2" UN kom 1.00     
  prelaz 32x1" UN kom 1.00     
  prelaz 50x5/4" SN kom 1.00     

2 
Nabavka, transport i montaža HDPE-100 fazonskih 
komada 

  
      

  
Nabavka, utovar, transport do gradilišta i montaža HDPE 
fazonskih komada. Montažu cevi vršiti po uputstvu 
proizvođača cevi. 

  

      
  Obračun po kom fazonskog komada         
  HDPE redukcija OD90/775 kom 2.00     
  PE venac OD90 sa slobodnom prirubnicom DN80 kom 2.00     
3 Slavine i ventili         

  

Nabavka, transport i montaža slavina i ventila. Jediničnom 
cenom je obuhvaćena nabavka, transport, montaža, atesti na 
srpskom jeziku, proba na zahtevani pritisak kao i sav spojni, 
zaptivni materijal potreban za montažu. Obračun po komadu. 

  

      
  Ek ventil 1/2" kom 1     

  ventil sa točkom 5/4" kom 1     

  Slavina kugla sa holenderom 1" kom 1     

4 Umivaonik         

  

Nabavka, transport i montaža kompletnog umivaonika I 
klase.  Umivaonik je 65/48.5 cm. Umivaonik snabdeti 
stojećom baterijom za hladnu vodu. Jediničnom cenom je 
obuhvaćena sva prateća oprema, poniklovani odvodni sifon fi 
32 mm sa rozetom, čepom i lancem, izrada i ugradnja 
paknica ili plastičnih tipli za pričvršćenje umivaonika.  
Obračun po komadu.  

  

  

  

  
    kom 1     
5 Podni slivnik         

  

Nabavka isporuka i ugradnja vertikalnog podnog slivnika 
DN75. Slivnici su sa sifonom za eliminaciju neprijatnih mirisa. 
Jediničnom cenom je obuhvaćen sav spojni i zaptivni 
materijal. 

  

      
  Obračun po komadu. kom 1.00     

6 
Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi od 
tvrdog PVC-a klase S-25 sa zaptivnim prstenovima 

  
      

  

Nabavka i montaža kanalizacionih PVC cevi , zajedno s 
fazonskim komadima i  materijalom za spajanje. Cevi se 
postavljaju na odvodu slivnika i umivaonika u bazen ispod 
ploče. Postaviti samo ispravne cevi i fazonske komade koji 
imaju ateste. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na 
pritisak i sačiniti zapisnik. Cevi fiksirati i izvršiti krpljenje 
otvora i šliceva. 

  

      

  Obračun po m' nabavljene i montirane cevi za sav rad i 
materijal. 

  
      

  PVC cev klase S-25 OD75 m 0.50     
  PVC cev klase S-25 OD50 m 1.00     
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7 Ispitivanje vodonepropusnosti spojeva  prema uslovima 
izvođenja radova. 

  

      
  Obračun po m. m 12.30     
8 Dezinfekcija cevovoda m 12.30     

UKUPNO CEVOVODI U PRIJEMNOJ STANICI ZA SEPTIČKI MULJ:SVEGA:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
2. Predtretmanska stanica 

1 
Nabavka, transport i montaža PPR cevi i fazonskih 
komada 

  
  

    

  

Nabavka i montaža PP vodovodnih cevi za radni pritisak do 
10 bari zajedno s fitingom i materijalom za spajanje. 
Štemovanje za ugradnju i prolaz cevi izvršiti pažljivo, šut 
izneti i odneti na deponiju.  

  

  

    

  
Obračun po m' nabavljene i montirane cevi za sav rad i 
materijal. 

  
  

    
  PPR OD63PN10 m 7.00     
  PPR OD32PN10 m 3.00     
  PPR redukcija 63/32 kom 1.00     
  PPR T komad 63/63 kom 1.00     
  PPR T komad 32/20 kom 1.00     
  PPR luk 90⁰ OD32 kom 1.00     
  PPR luk 90⁰ OD63 kom 10.00     
  prelaz 20x1/2" UN kom 1.00     
  prelaz 32x1" UN kom 1.00     
  prelaz 63x2" SN kom 1.00     
2 Slavine i ventili         

  

Nabavka, transport i montaža slavina i ventila. Jediničnom 
cenom je obuhvaćena nabavka, transport, montaža, atesti na 
srpskom jeziku, proba na zahtevani pritisak kao i sav spojni, 
zaptivni materijal potreban za montažu. Obračun po komadu. 

  

      
  Ek ventil 1/2" kom 1     

  ventil sa točkom OD63 kom 1     

  ventil sa točkom OD32 kom 1     

  Slavina kugla sa holenderom 1" kom 1     

3 Umivaonik         

  

Nabavka, transport i montaža kompletnog umivaonika I 
klase.  Umivaonik je 65/48.5 cm. Umivaonik snabdeti 
stojećom baterijom za hladnu vodu. Jediničnom cenom je 
obuhvaćena sva prateća oprema, poniklovani odvodni sifon fi 
32 mm sa rozetom, čepom i lancem, izrada i ugradnja 
paknica ili plastičnih tipli za pričvršćenje umivaonika.  
Obračun po komadu.  

  

  

  

  
    kom 1     
4 Podni slivnik         
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Nabavka isporuka i ugradnja vertikalnog podnog slivnika 
DN75. Slivnici su sa sifonom za eliminaciju neprijatnih mirisa. 
Jediničnom cenom je obuhvaćen sav spojni i zaptivni 
materijal. 

  

      
  Obračun po komadu. kom 1.00     

5 
Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi od 
tvrdog PVC-a klase S-25 sa zaptivnim prstenovima 

  
      

  

Nabavka i montaža kanalizacionih PVC cevi , zajedno s 
fazonskim komadima i  materijalom za spajanje. Cevi se 
postavljaju na odvodu slivnika i umivaonika u bazen ispod 
ploče. Postaviti samo ispravne cevi i fazonske komade koji 
imaju ateste. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na 
pritisak i sačiniti zapisnik. Cevi fiksirati i izvršiti krpljenje 
otvora i šliceva. 

  

      

  
Obračun po m' nabavljene i montirane cevi za sav rad i 
materijal. 

  

      
  PVC cev klase S-25 OD75 m 0.50     
  PVC cev klase S-25 OD50 m 1.00     
6 Ispitivanje vodonepropusnosti spojeva  prema uslovima 

izvođenja radova. 
  

      
  Obračun po m. m 7.50     
7 Dezinfekcija cevovoda m 7.50     

UKUPNO UNUTRAŠNJI CEVOVODI U PREDTRETMANSKOJ STANICI:   

PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   

3. Pogonska zgarda 

3.1. Kanalizacija 

1 Geodetski radovi         

1.1. Iskolčavanje i obeležavanje trase cevovoda         

  Obeležavanje trase  cevovoda pre izlivanja donje ploče.         

  Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.   
      

  Obračun se vrši po m dužnom. m 44.71     
UKUPNO GEODETSKI RADOVI:   

2 Zemljani radovi         
2.1. Ručni iskop rova za polaganje cevi                      

  

Iskop rova za potrebe postavljanja cevovoda sa 
odbacivanjem iskopanog materijala na min. 1 m od ivice 
rova. Jediničnom cenom je obuhvaćen iskop, podgrađivanje i 
planiranje dna rova. Širina rova je 0.6 m, dubina od 0.22-
1.33 m. 

  

      
  Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala.         
  ručni iskop m3 18.10     

2.2. Planiranje i nabijanje dna rova         

  

Planiranje dna rova po trasi cevovoda vrši se ručno sa 
tačnošću od (+,-) 1 cm prema projektovanim kotama i 
padovima sa obacivanjem materijala van rova.  
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Nakon završenog planiranja dna rova vrši se nabijanje podtla 
mehaničkim sredstvima do potrebne zbijenosti koja iznosi 
min. 15 MPa. Obračun se vrši po m2 isplaniranog i nabijenog 
dna rova.  

  

      
  44.71*0.6 m2 26.83     

2.3. Izrada posteljice od peska debljine 10 cm.                                                                    

  

Izrada posteljice od peska po trasi cevovoda sa tačnošću 
palniranja +- 1 cm prema projektovanim kotama i padovima. 
Cenom je obuhvaćena nabavka, transport, razvoženje duž 
rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje. Nosivost 
posteljice treba da je Me >1 kN/m2 

  

      
  Obračun se vrši po m3 posteljice.         
    m3 2.68     

2.4. Zatrpavanje rova peskom         

  

Zatrpavanje rova peskom vršiti pored cevi i 30 cm iznad 
temena cevi. Pri ugradnji pesak se ručno zbija u slojevima po 
10 cm do MS min=2 kN/m2. Cenom je obuhvaćena nabavka, 
transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i 
nabijanje.  

  

      
  Oračun je po m3 zatrpanog rova.         
    m3 9.61     

2.5. Transport viška zemlje iz iskopa       

  
Zahvatanje viška materijala iz iskopa, transport unutar 
gradilišta i ugradnja u nasip. Jediničnom cenom je 
obuhvaćen utovar, transport i ugradnja. 

  

      
  Oračun je po m3 materijala. 

        
    m3 13.10     

2.6. Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa          

  

Zahvatanje materijalom iz iskopa i zatrpavanje rova nakon 
montaže cevi. Zatrpavanje rova se vrši u slojevima po 20 cm. 
Zbijanje vršiti do 95% od lab. zbijenosti po Proktorovom 
postupku. 

  

      

  Oračun je po m3 zatrpanog rova. m3 5.00     
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:   

3 Montažni radovi         

3.1. 
Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi od 
tvrdog PVC-a klase S-25 sa zaptivnim prstenovima 

  
      

  

Nabavka i montaža kanalizacionih PVC cevi , zajedno s 
fazonskim komadima (lukovi, račve, revizije)i materijalom za 
spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fazonske komade 
koji imaju ateste. Postavljenu kanalizacionu mrežu ispitati na 
pritisak i sačiniti zapisnik. Cevi fiksirati i izvršiti krpljenje 
otvora i šliceva. 

  

      

  
Obračun po m' nabavljene i montirane cevi za sav rad i 
materijal. 

  
      

  PVC cev klase SN2 OD160 m 36.00     
  PVC cev klase SN2 OD110 m 14.00     
  PVC cev klase S-25 OD75 m 2.00     



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 
 ЈН Бр. 404-34/2019-01 

Страна78од200 
 

 

  PVC cev klase S-25 OD50 m 3.00     
  PVC redukcijski komad SN2 160/110 kom 2     
  PVC redukcijski komad SN2 110/75 kom 5     
  PVC redukcijski komad SN2 110/50 kom 4     
  PVC kosa račva SN2 160/110 kom 10     
  PVC dupla kosa račva SN2 160/110 kom 1     
  PVC luk 45o SN2 OD160 kom 6     
  PVC luk 90o SN2 OD110 kom 1     
  PVC luk 45o SN2 OD110 kom 11     
  PVC luk 45o SN2 OD75 kom 15     
  PVC luk 45o SN2 OD50 kom 8     

3.2. Čelične cevi          

  
Nabavka isporuka i ugradnja bešavnih čeličnih cevi na 
mestima prolaza kanalizacije kroz temelj objekta. Jediničnom 
cenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. 

  

      
  Obračun po kg.         
  ČC 219.1/4 L=1 m  kg 21.40     

3.3. Podni slivnici         

  

Nabavka isporuka i ugradnja vertikalnih podnih slivnika sa 
rešetkom. Slivnici su sa sifonom za eliminaciju neprijatnih 
mirisa. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav spojni i zaptivni 
materijal. 

  

      
  Obračun po komadu.         
  prečnik 100 mm kom 2.00     
  prečnik 75 mm kom 4.00     

3.4. 
Prefabrikovani montažni kanali za linijsko odvođenje 
otpadne vode 

  
      

  

Nabavka, transport i ugradnja prefabrikovanih montažnih 
kanala za linijsko odvodnjavanje. Kanal je građevinske visine 
26.5 cm. Svetla širina kanala je 20 cm, građevinska širina 
23.8 cm, građevinska dužina 100 cm. Ivice kanala su 
ojačane ugaonikom od pocinkovanog čelika koji služi kao 
ležište rešetke. Gornja ivica rešetke se izvodi 2-5 mm ispod 
kote gotovog poda. 

        

  

Kanali se isporučuju u kompletu sa svim priborom za njihovu 
potpunu montažu. Polaganje i montažu kanalskih elemenata 
izvršiti u skladu sa specifikacijom, detaljima i tehničkim 
uslovima i uputstvima proizvođača. 

        

  
Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal 
na izvršenju pozicije. 

        

  Referentni proizvod ACO XtraDrain 200 ili odgovarajući.         

  Obračun po m kanala. m 3     
3.5. Kanalska rešetka od pocinkovanog čelika         

  Nabavka, transport i montaža rebraste  rešetke od 
pocinkovanog čelika za kanal Xtradrain 200 mm. 

        

  Referentni proizvod ACO drain ili odgovarajući.         
  Obračun po m kompletno montirano.         
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  L=100 cm m 3     
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:   

4 Ostalo         

4.1. 
Ispitivanje vodonepropusnosti spojeva  prema uslovima 
izvođenja radova. m 49.00     

UKUPNO OSTALI RADOVI:   
5 Rekapitulacija za kanalizaciju         

  Geodetski radovi         
  Zemljani radovi         
  Montažni radovi         
  Ostalo         

UKUPNO UNUTRAŠNJA KANALIZACIJA:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
3.2. Vodovod 

1 Montažni radovi         
1.1. Čelične cevi          

  
Nabavka isporuka i ugradnja bešavnih čeličnih cevi na 
mestima prolaza kanalizacije kroz temelj objekta. Jediničnom 
cenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. 

  

      
  Obračun po kg.         
  ČC 88.9/4  L=1.6 m kg 13.50     

1.2. Nabavka, transport i montaža PE i PP cevi i fitinga   
      

  

Nabavka i montaža PP vodovodnih cevi za radni pritisak do 
10 bari zajedno s fitingom i materijalom za spajanje. 
Štemovanje za ugradnju i prolaz cevi izvršiti pažljivo, šut 
izneti i odneti na deponiju. Po potrebi mrežu fiksirati 
odgovarajućim obujmicama.  

  

      

  
Obračun po m' nabavljene i montirane cevi za sav rad i 
materijal. 

  

      
  PP OD63PN10 m 0.50     
  PP OD50PN10 m 2.10     
  PP OD40PN10 m 3.30     
  PP OD32PN10 m 3.70     
  PP OD25PN10 m 10.90     
  PP OD20PN10 m 7.00     
  PP redukcijski komad PN10 63/50 kom 1     
  PP redukcijski komad PN10 25/20 kom 4     
  PP redukcijski komad PN10 50/40 kom 1     
  PP redukcijski komad PN10 40/32 kom 1     
  PP redukcijski komad PN10 32/25 kom 1     
  PP  T - komad PN10 63/63 kom 1     
  PP  T - komad PN10 50/32 kom 1     
  PP  T - komad PN10 50/25 kom 2     
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  PP  T - komad PN10 25/25 kom 2     
  PP  T - komad PN10 25/20 kom 2     
  PP  T - komad PN10 50/32 kom 1     
  PP  T - komad PN10 40/25 kom 1     
  PP  T - komad PN10 32/25 kom 1     
  PP luk 90o PN10 OD63 kom 2     
  PP luk 90o PN10 OD25 kom 4     
  završni luk 20/1/2" UN kom 6     
  prelaz 32x1" UN kom 1     
  prelaz 25x3/4" SN kom 1     
  prelaz 25x1/2" UN kom 2     
  PE venac OD63 sa slob. prirubnicom DN50 kom 1     

1.3. Slavine i ventili         

  

Nabavka, transport i montaža slavina i ventila. Jediničnom 
cenom je obuhvaćena nabavka, transport, montaža, atesti na 
srpskom jeziku, proba na zahtevani pritisak kao i sav spojni, 
zaptivni materijal potreban za montažu. Obračun po komadu. 

  

      
  Ek ventil 1/2" kom 12     

  Slavina kugla sa holenderom 1" kom 2     

  nepovratni ventil DN50 PN10 kom 1     

  leptirasti zatavrač DN50 kom 1     

1.4. Umivaonik         

  

Nabavka, transport i montaža kompletnog umivaonika I 
klase.  Umivaonik je 65/48.5 cm. Umivaonik snabdeti 
stojećom baterijom za hladnu vodu. Jediničnom cenom je 
obuhvaćena sva prateća oprema, poniklovani odvodni sifon fi 
32 mm sa rozetom, čepom i lancem, izrada i ugradnja 
paknica ili plastičnih tipli za pričvršćenje umivaonika.  
Obračun po komadu.  

  

  

  

  
    kom 2     

1.5. WC šolja         

  

Nabavka, transport i montaža kompletne  monoblok WC 
SIMPLON šolje sa vertikalnim odvodom. Na dodvodu vode u 
vodokotlić montirati EK ventil 1/2" sa poniklovanom kapom. 
Na WC šolju montirati sedište od plastične mase. Cenom 
obuhvatiti odvod simplon za šolju kao i sav spojni i zaptivni 
materijal. Obračun po komadu montiranog i isporobanog 
uređaja.Obračun po komadu. 

  

      
    kom. 2     

1.6. Tuš kada         
  Nabavka, transport i montaža akrilne nadgradne tuš kade sa 

oblogom. Kadu snebdeti sifonom za odvod, odlivno 
prelivnom garniturom, propusnim ventilima 2 fi 15 mm i 
nazidnom armaturoma sa termostatskom baterijom za tuš 
kabinu .  Obračun po kompletu ugrađene kade. 

  

      
    kom. 1     
1.7. Sudopera         
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  Nabavka, transport i montaža dvodelne usadne inox 
sudopere.  Sudoperu snabdeti sifonom za odvod, odlivno 
prelivnom garniturom, EK ventilom 2 fi 15 mm .  Jediničnom 
cenom obuhvaćen sav spojni i zaptivni materijal. Obračun po 
kompletu ugrađene kade. 

  

      
    kom. 2     
1.8. Stojeća baterija za sudoperu         
  Nabavka, transport i montaža stojeće jednoručne baterije za 

toplu i hladnu vodu. Obračun po komadu 
  

      
    kom. 2     
1.9. Držač za WC papir         
  Nabavka, transport i montaža držača za WC papir u rolni. 

Obračun po komadu. 
  

      
    kom. 2     
1. 10 Držač za tečni sapun         
  Nabavka, transport i montaža držača za tečni sapun. Držači 

se montiraju kod umivaonika i kada. Obračun po komadu. 
  

      
    kom. 2     
1.11. Držač za peškire         
  Nabavka, transport i montaža držača fiksnih za peškire. 

Obračun po komadu. 
  

      
    kom. 2     
1.12. Bojleri         
  Nabavka i montaža električnog bojlera . Uz bojler isporučiti i 

postaviti sigurnosni ventil i hromirane cevčice za povezivanje 
bojlera. Bojler postaviti i povezati sa električnom energijom. 

  

      
  vertiklalni bojler zapremine 80 l kom. 1     
  bojler za nisku montažu 5 l kom. 2     

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:   
4 Ostalo         

4.1. 
Ispitivanje vodonepropusnosti spojeva  prema uslovima 
izvođenja radova. m 27.50     

4.2. Dezinfekcija cevovoda m 27.50     

4.2. Protivpožarni aparati za suvo gašenje požara   
      

  
Nabavka i postavljaljnje protivpožarnog aparata TIP S-6 za 
suvo gašenje požara. 

  

      
  Obračun po komadu aparata. kom 3.00     

4.3. Nabavka i montaža gumenog creva         
  Gumeno crevo je prečnika 1/2", dužine 30 m.         
  Obračun po komadu. kom 2.00     

UKUPNO OSTALO:   
5 Rekapitulacija         
  Montažni radovi         
  Ostalo         

UKUPNO UNUTRAŠNJI VODOVOD :   
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PDV20%:   
UKUPNO SA PDV:   

  REKAPITULACIJA ZA KOMANDNU ZGRADU         
1 Kanalizacija         
2 Vodovod         

UKUPNO KOMANDNA ZGRADA:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
6. Vodomerni šaht 

1 Liveno gvozdeni fazonski komadi         

  

Nabavka, isporuka i ugradnja liveno-gvozdenih fazonskih 
komada za potrebni radni pritisak do 10 bara prema 
specifikaciji, u svemu prema Opštim uslovima izgradnje. 
Jediničnom cenom je obuhvaćen i kompletan spojni i zaptivni 
materijal. 

  

      
   -montažno demontažni komad DN100PN10 kom 1     
   -redukcija sa prirubnicama FFR DN100/65 PN10 kom 1     
   -ogranak sa prirubnicama OP DN100/100 kom 1     
   -spoj. sa prirub. SP DN 65 L=600 mm  kom 1     
   -spoj. sa prirub. SP DN100 L=800 mm  kom 1     
   -spoj. sa prirub. SP DN100 L=600 mm  kom 1     
   -spoj. sa prirub. SP DN100 L=400 mm  kom 1     
   -luk LP-4 DN100  kom 2     
3 Armature         

  

Nabavka, isporuka i ugradnja armatura prema specifikaciji za 
radni pritisak do 6 bara, u svemu prema opštim uslovima 
izgradnje. Jediničnom cenom je obuhvaćen celokupni spojni i 
zaptivni materijal.  

  

      
  Obračun po komadu.         
  pljosnati zatvarač na ručni pogon DN65 kom 1     
  pljosnati zatvarač na ručni pogon DN100 kom 2     
4 Vodomer         

  

Nabavka, isporuka i ugradnja Woltman-ovog kombinovanog 
vodomera DN100. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav 
spojni i zaptivni materijal.  

  

      
  Obračun po komadu kom 1     

UKUPNO VODOMERNI ŠAHT:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
8. REKAPITULACIJA ZA UNUTRAŠNJE CEVOVODE 

1 Prijemna stanica za septički mulj   
2 Predtretmanska stanica   
3 Pogonska zgrada   
4 Vodomerni šaht     

UKUPNO UNUTRAŠNJI CEVOVODI:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   

 REKAPITULACIJA ZA HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 
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1 SPOLAŠNJI CEVOVODI         
2 CEVOVODI U OBJEKTIMA         

UKUPNO:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   

 

r.     
broj. 

oznak
a OPIS 

jed. 
mere količ. 

jed. cena 
dinara 

ukupno 
dinara 

V. EE INSTALACIJE 

Svaka tačka ovog predmera obuhvata isporuku glavnog i nabavku i isporuku svog pomoćnog, potrebnog 
materijala, odnosno svih potrebnih radova (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija bila urađena 
u skladu sa svim standardima i propisima i da bi nesmetano funkcionisala.   

pre definitivne nabavke, proveriti svu opremu (tipovi i količine) u konsultaciji sa nadzornim organom i 
glavnim projektom! 

A. NAPAJANJE PPOV          
1   Montažno betonska trafostanica  

20/0,4kV; 250kVA Nije predmet ovog projekta 

2   Dizel električni agregat "Stand by"  
snage (250kVA / 200 kW), "Prime 
snage" (227kVA / 181 kW), cosf=0,8,   
za spoljnju montažu (kontejnerski set).         

    Vodeno hlađeni motor.         

  

  Elektronska i mehanička regulacija broja 
obrtaja.         

  

  Mehanički pokazivač nivoa goriva i 
elektronska sonda za merenje nivoa 
goriva.         

    Elektronska regulacija napona.         
    Automatski grejač rashladne tečnosti.         
    Sihroni generator, 50, Hz, samopobudni.         

  
  Akumulatorske baterije i punjač 

akumulatora.         

  

  Zapremina rezervoara je 350 l, potrošnja 
pri 50% opterećenja 17,4 l/h, potrošnja pri 
100% opterećenja 35,4 l/h.         

  

  Kontrolni sistem za startovanje dizel 
agregata, model G-Max baziran na 
mikroprocesorskom kontroleru  sa 
komunikacionim protokolom Modbus 485.         

  

  ATS, slobodnostojeći orman za 
komutaciju mreža / agregat smešten u 
čelični plastificiran orman u stepenu 
zaštite IP65, sa uvodom kablova sa donje 
strane, sa kompakt prekidačem In=400A.          

  
  Kućište sa prigušenjem buke za 

spoljašnju montažu.         

  

  Povezivanje mikroprocesorskog modula 
agregata na Modbus komunikaciju sa 
programibilnim logičkim kontrolerom 
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glavnog razvodnog ormara.  

  

  Pozicija podrazumeva i sve potrebne 
transportne, elektromontažne i 
građevinske radove, kao i montažni 
materijal (građevinski i elektro) koji su 
potrebni da bi sve bilo u skladu sa 
propisima i zahtevima isporučioca 
agregata, a sve u cilju pouzdanog 
višegodišnjeg rada u svim godišnjim 
dobima i vremenskim uslovima koji se 
mogu javiti za to vreme. Izvođač radova 
treba da isporuči potrebnu dokumentaciju 
i ateste, kao i pun rezervoar goriva nakon 
proba i obuke budućih rukovaoca.         

  

  Tip Powerpack IV.250.K, proizvođača 
,,Tehnolink, ili odgovarajući. kom. 1     

3   Isporuka betona i izrada betonskog 
postolja MB30, za dizelelektrični agregat 
dimenzija 500h250h30cm. Komplet sa 
nabavkom i ugradnjom cca 400kg 
armaturnog gvožđa, uz ugradnju ankera 
koje isporučuje proizvođač DEA. kom. 1     

4   Izrada betonskog trotoara oko DEA širine 
1m debljine 10cm, ukupne površine 
19m2. m2 19     

5   Isporuka i polaganje  kabla tipa PP00-A 
4x120mm2  za vezu između trafostanice i 
ATS ormana za komutaciju dizel 
električnog agregata m 100     

6   Isporuka  kabla tipa XP00 4x120mm2  za 
vezu između ATS ormana i GRO m 15     

7   Geometarsko obeležavanje trase 
kablovskog rova napojnog kabla. Nakon 
polaganja kabla i montaže stubova, 
snimanje trase kabla i ukrštanja sa drugim 
objektima. Izrada katastra izvedenog 
stanja, predaja investitoru papirne i 
elektronske forme sa koordinatama svih 
karakterističnih tačaka. Obračun po 
dužnom metru trase. m 40     

8   Ručni iskop i zatrpavanje kablovskog 
rova, dubine 0,8 m, širine 0,5m 

m 40     
9   Isporuka i postavljanje zaštitne cevi F160 

PVC (vinidurit) cevi za zaštitu napojnog 
kabla kabla ispod puta.  m 12     

UKUPNO  A. NAPAJANJE PPOV:   

PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
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B. GLAVNI RAZVODNI ORMAN         
  B. GLAVNI RAZVODNI ORMAN         

  

  Glavni razvodni orman =GRO 
formiran od osam polja 
slobodnostojećih ormara,  
Ukupna dimenzija glavnog 
razvodnog ormana je:  pet  polja 
energetike (4800 
(610+1110+1110+1110+860)) x 
1900x600mm (ŠxVxD),  i dva 
polja automatike (1720 
(860+860))x1900x400mm 
(ŠxVxD).                                                         
Sa ormanom se isporučuje stopa 
visine 100mm za montiranje 
ormana na pod.          

  

  Polja +N1 do +N5 su opremljena 
sabirničkim sistemom, od 
bakarnih šina 30x5mm, 450A, sa 
odgovarajućim tropolnim 
nosačima.         

  

  Ugrađene su N i PE bakarne 
sabirnice, od bakarnih šina 
20x5mm, 320A na odgovarajućim 
dvopolnim nosačima u dnu 
ormara.         

  

  Polja +N6, +N7 (polja automatike) 
su bez sabirnica i napajaju se iz 
polja +N1.         

01 Polje +N1 Napojno polje i opšta 
potrošnja 

  
      

1   Orman 610x1900x600mm 
(ŠxVxD) ,  proizvodnje  
“EVROTEHNA“ ili odgovarajući.   

    
    

    Polje mora biti opremljeno i 
utrašnjom montažnom pločom 
,proizvodnje  “EVROTEHNA“ ili 
odgovarajućom. Orman opremiti 
tipskom bravom i samolepljivim 
džepom za smeštaj tehničke 
dokumentacije. 

    

    
    Orman je izrađen od čeličnog lima 

debljine 2mm i ofarbanog 
poliestarskim strukturnim prahom 
boje RAL 7035. 

    

    
    - stepen zaštite IP55 kom. 1     
2   Antikondezacioni izolovani grejač 

za ormar,  230VAC, 50Hz, snage 
100W, tip NSYCR100WU2C 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući.         

kom. 1     
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3   Termostat za kontrolu grejača, 
NC, montaža na DIN šinu, IP30, 
podesiva temperatura od 0 do 60 
stepeni, tip NSYCCOTHC 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

4   Fluo-svetiljka snage 11W, za 
osvetljenje ormana, slična tipu   
NSYLAMC proizvođača 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajuća 

kom. 1     
5   Tipski krajnji prekidač za montažu 

na vrata za automatsko uključenje 
svetiljke, 1 NO. kom. 1     

6   Sabirnički sistem za struju od 
450A, formiran od standardnih 
bakarnih sabirnica 30x5 mm 
450A, tip IS505069 Schrack ili 
odgovarajući, sa odgovarajućim 
izolacionim tropolnim nosačima, 
natičnim priključcima odvoda, 
profil stezaljkama, zaštitom od 
slučajnog dodira u svim pravcima. 
Predvideti ugradnju N i PE  
bakarnih sabirnica 320A 20x5mm, 
IS505068 Schrack ili 
odgovarajućih, na odgovarajućim 
dvopolnim nosačima u dnu 
ormara. 

komp
let 1 

  7   Sitan montažni materijal, brojevi 
za redne kleme, DIN šine, oznake 
elemenata, montažni materijal za 
ormane, POK kanali, natpisne 
ploče. Komplet sa materijalom i 
radovima. kom. 1 

                

  
  U orman montirati sledeću 

opremu:         
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8   Kompakt prekidač, prekidačke 
moći 25kA na 415V AC, 
nominalnog napona do 690V AC, 
nominalne struje 400A,  tropolni. 
Tip NSX-400B-TMD / 400A-III.p-
25kA proizvođača "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. Kompakt 
prekidač se sastoji od sledećih 
komponenti: prekidača bez 
zaštitne jedinice  fiksnog , zaštine 
jedinice Mikrologic 2.2 3P3D 
400A , gornjeg prednjeg priključka 
3P , donjeg prednjeg priključka 3P 
, okidača naponskog za MX 
200/250 AC/DC , proizvođača 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. 

kom. 1     
9   Tropolna rastavna sklopka 

(drišer), opremljena uređajem za 
gašenje električnog luka, za 
NV/HN 00  gL/gG   osigurače 
nazivne struje In=160A, za 
montažu na montažnu ploču, 
zajedno sa osiguračima, tip 
Fupact ISFT160  proizvođača 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajuća. kom. 1     

10   Prenaponska zaštita na napojnom 
kablu, set od tri odvodnika 
prenapona za TN-C-S sistem 
napajanja, tip  V25-B-C/3-FS280  
proizvođača, "Obo Bettermann" ili 
odgovarajuća. kom. 1     

11   Pomoćni rele, sa postoljem, sa 4 
NO/NC kontakta 230V/5A, sa 
namotajem za 230V, 50Hz, led 
signalizacijom ekvivalentno tipu: 
rele RXM4AB2P7, postolje 
RXZE2M114M proizvođača 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući 

kom. 3     
12   Taster (SVE STOP) pečurkasti 

crveni 1NC+1NO, ,,Push-Pull, 
230VAC ,tip XB7NT845 , 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući 

kom. 1     
13   Tropolni zaštitni automatski 

prekidač, 400V, 50Hz, 20kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
50A, karakteristike okidanja  B: 
tip iC60L "Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. kom. 1     
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14   Tropolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 25kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
20A, karakteristike okidanja  B: 
tip iC60L "Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. kom. 2     

15   Tropolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 25kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
16A, karakteristike okidanja  B: 
tip iC60L "Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. kom. 1     

16   Tropolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 25kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
10A, karakteristike okidanja  B: 
tip iC60L "Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. kom. 1     

17   Tropolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 25kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
6A, karakteristike okidanja  B:tip 
iC60L "Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. kom. 2     

18   Jednopolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 25kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
16A, karakteristike okidanja B: tip 
ACTI9 K60N "Schneider Electric" 
ili odgovarajući. kom. 1     

19   Jednopolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 25kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
6A, karakteristike okidanja B: 
tip iC60L "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 20     

20   Strujni merni transformator 400/5 
A, kl.tač. 0,5 2 VA tip TI  400/5, 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 3     

21   Ampermetar sa skalom 5/400 A, 
za priključak preko strujnog 
transformatora  i ugradnju na 
vrata, 72x72mm. Ekvivalentno 
tipskom proizvodu proizvođača, 
"Merlin Gerin", "Schneider 
Electric"  ili ekvivalentan. kom. 3     
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22   Voltmetarska preklopka, 7 
položaja, za ugradnju na vrata 
ormana, tip CMV, "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. kom. 1 

  23   Voltmetar sa skalom 0-500V, za 
ugradnju na vrata ormara, tip VLT 
dimenzija 72x72mm "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. kom. 1 

  24   Relej za kontrolu redosleda i 
prisustva faza,  sa 1 NO/NC 
kontaktom. Tip RM4TA02 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

25   Foto relej sa foto sondom, napona 
napajanja 230V, 50Hz, relejni 
izlaz Imax=10A podešavanje 
osetljivosti na prednjoj ploči 
potenciometrom. Montaža na DIN 
šinu. Proizvođač  "URAM 
SISTEM" ili odgovarajući. kom. 1     

26   Grebenasta sklopka, tropolna, 
tropoložajna,  1-0-2, nazivnog 
napona 690V, nazivne struje 
In=12A, za montažu na vrata 
ormana. Tip K1F003ULH 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

27   Tropolni kontaktor 400 V, 50Hz, 
za upravljački napon 230 VAC, sa 
jednim pomoćnim kontaktom 
(1NO+1NC), In=12A tip 
LC1D12P7 12A proizvodnje 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 2     

28   Monofazna priključnica montaža 
na DIN šinu, 16 A. kom. 1     

29   Trofazna priključnica montaža na 
DIN šinu, 16 A. kom. 1     

30   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika 
95mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. kom. 4     

31   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika 
10mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. kom. 15     
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32   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika 
6mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. kom. 12     

33   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika 
2,5mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. kom. 20     

Ukupno +N1 :   

  02 Polje +N2 Crpna stanica i prijem septičkog mulja   
1   Orman 1110x1900x600mm 

(ŠxVxD) , ormar je dvokrilni, 
proizvodnje  “EVROTEHNA“ ili 
odgovarajući.   

    

    
    Polje mora biti opremljeno i 

utrašnjom montažnom pločom , 
proizvodnje  “EVROTEHNA“ ili 
odgovarajućom. Orman opremiti 
tipskom bravom. 

    

    
    Orman je izrađen od čeličnog lima 

debljine 2mm i ofarbanog 
poliestarskim strukturnim prahom 
boje RAL 7035. 

    

    
    - stepen zaštite IP55 kom. 1     
2   Ventilator za hlađenje ormana 

230VAC, sa filterom vazduha, 
kapaciteta  300m3/h, dimenzija 
223X223mm (ŠxV), stepena 
zaštite IP54, mase 1,3 kg, snage 
36W, tip NSYCVF300M230PF 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

3   Usisna rešetka za ventilaciju 
dimenzija 223X223mm dimenzija 
223X223mm (ŠxV), tip 
NSYCAG223LPF "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. kom. 1     

4   Termostat za kontrolu ventilatora, 
NO, montaža na DIN šinu, IP30, 
podesiva temperatura od 0 do 60 
stepeni, tip NSYCCOTHO 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

5   Antikondezacioni izolovani grejač 
za ormar,  230VAC, 50Hz, snage 
100W, tip NSYCR100WU2C 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući.         

kom. 1     
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6   Termostat za kontrolu grejača, 
NC, montaža na DIN šinu, IP30, 
podesiva temperatura od 0 do 60 
stepeni, tip NSYCCOTHC 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

7   Fluo-svetiljka snage 11W, za 
osvetljenje ormana, slična tipu   
NSYLAMC proizvođača 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajuća 

kom. 1     
8   Tipski krajnji prekidač za montažu 

na vrata za automatsko uključenje 
svetiljke, 1 NO. kom. 1     

9   Sabirnički sistem za struju od 
450A, formiran od standardnih 
bakarnih sabirnica 30x5 mm 
450A, tip IS505069 Schrack ili 
odgovarajući, sa odgovarajućim 
izolacionim tropolnim nosačima, 
natičnim priključcima odvoda, 
profil stezaljkama, zaštitom od 
slučajnog dodira u svim pravcima. 
Predvideti ugradnju N i PE  
bakarnih sabirnica 320A 20x5mm, 
IS505068 Schrack ili 
odgovarajućih, na odgovarajućim 
dvopolnim nosačima u dnu 
ormara. 

komp
let 1     

10   Sitan montažni materijal, brojevi 
za redne kleme, DIN šine, oznake 
elemenata, montažni materijal za 
ormane, POK kanali, natpisne 
ploče. Komplet sa materijalom i 
radovima. kom. 1     

              

  
  U orman montirati sledeću 

opremu:     
    

11   Tropolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 25kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
16A, karakteristike okidanja  B: 
tip iC60L "Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. kom. 2     

12   Tropolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 25kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
25A, karakteristike okidanja  C: 
tip  iC60L "Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. kom. 1     
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13   Jednopolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 25kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
6A, karakteristike okidanja B: 
tip iC60L "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 3     

14   Tropolni motorni zaštitni prekidač, 
za  napon 230V, 50Hz, nominalne 
struje 37 - 50 A, sa 
elektromagnetnom zaštitom i 
pomoćnim kontaktnim blokom 
1NO+11NC, tip GV3P50 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 3     

15   Frekventni regulator nominalne 
snage 22 kW, nominalne struje 
50A, 380-480V, 3P, grafički 
displej. Tip ATV61HD22N4 
proizvođača  "Schneider Electric" 
ili odgovarajući         kom. 3     

16   Tropolni motorni zaštitni prekidač, 
za  napon 230V, 50Hz, nominalne 
struje 9 - 14 A, sa 
elektromagnetnom zaštitom i 
pomoćnim kontaktnim blokom 
1NO+11NC, tip 
GV2P16proizvodnje "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. kom. 3     

17   Tropolni kontaktor 400 V, 50Hz, 
za upravljački napon 24 VDC, sa 
jednim pomoćnim kontaktom 
(1NO+1NC), In=12A tip 
LC1D12BD 12A proizvodnje 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 3     

18   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika 
6mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. 

kom. 50     
Ukupno  +N2 :   

  03 Polje +N3 duvaljki SBR1,2         
1   Orman 1110x1900x600mm 

(ŠxVxD) , ormar je dvokrilni, 
proizvodnje  “EVROTEHNA“ ili 
odgovarajući.   

    

    
    Polje mora biti opremljeno i 

utrašnjom montažnom pločom , 
proizvodnje  “EVROTEHNA“ ili 
odgovarajućom. Orman opremiti 
tipskom bravom. 
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    Orman je izrađen od čeličnog lima 
debljine 2mm i ofarbanog 
poliestarskim strukturnim prahom 
boje RAL 7035. 

    

    
    - stepen zaštite IP55 

kom. 1     
2   Ventilator za hlađenje ormana 

230VAC, sa filterom vazduha, 
kapaciteta  300m3/h, dimenzija 
223X223mm (ŠxV), stepena 
zaštite IP54, mase 1,3 kg, snage 
36W, tip NSYCVF300M230PF 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

3   Usisna rešetka za ventilaciju 
dimenzija 223X223mm dimenzija 
223X223mm (ŠxV), tip 
NSYCAG223LPF "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. 

kom. 1     
4   Termostat za kontrolu ventilatora, 

NO, montaža na DIN šinu, IP30, 
podesiva temperatura od 0 do 60 
stepeni, tip NSYCCOTHO 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

5   Antikondezacioni izolovani grejač 
za ormar,  230VAC, 50Hz, snage 
100W, tip NSYCR100WU2C 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući.         

kom. 1     
6   Termostat za kontrolu grejača, 

NC, montaža na DIN šinu, IP30, 
podesiva temperatura od 0 do 60 
stepeni, tip NSYCCOTHC 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

7   Fluo-svetiljka snage 11W, za 
osvetljenje ormana, slična tipu   
NSYLAMC proizvođača 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajuća kom. 1     

8   Tipski krajnji prekidač za montažu 
na vrata za automatsko uključenje 
svetiljke, 1 NO. kom. 1     
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9   Sabirnički sistem za struju od 
450A, formiran od standardnih 
bakarnih sabirnica 30x5 mm 
450A, tip IS505069 Schrack ili 
odgovarajući, sa odgovarajućim 
izolacionim tropolnim nosačima, 
natičnim priključcima odvoda, 
profil stezaljkama, zaštitom od 
slučajnog dodira u svim pravcima. 
Predvideti ugradnju N i PE  
bakarnih sabirnica 320A 20x5mm, 
IS505068 Schrack ili 
odgovarajućih, na odgovarajućim 
dvopolnim nosačima u dnu 
ormara. 

komp
let 1     

10   Sitan montažni materijal, brojevi 
za redne kleme, DIN šine, oznake 
elemenata, montažni materijal za 
ormane, POK kanali, natpisne 
ploče. Komplet sa materijalom i 
radovima. kom. 1     

    U orman montirati sledeću 
opremu:     

 
  

11   Tropolni motorni zaštitni prekidač, 
za  napon 230V, 50Hz, nominalne 
struje 37 - 50 A, sa 
elektromagnetnom zaštitom i 
pomoćnim kontaktnim blokom 
1NO+11NC, tip GV3P50 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 3     

12   Frekventni regulator nominalne 
snage 22 kW, nominalne struje 
50A, 380-480V, 3P, grafički 
displej. Tip ATV61HD22N4 
proizvođača  "Schneider Electric" 
ili ekvivalentan.         kom. 3     

13   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika 
16mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. kom. 12     

14   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika 
2,5mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. kom. 15     

Ukupno polje +N3 :   
  04 Polje +N4 duvaljki SBR3,4         

1   Orman 1110x1900x600mm 
(ŠxVxD) , ormar je dvokrilni, 
proizvodnje  “EVROTEHNA“ ili 
odgovarajući.   
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    Polje mora biti opremljeno i 
utrašnjom montažnom pločom , 
proizvodnje  “EVROTEHNA“ ili 
odgovarajućom. Orman opremiti 
tipskom bravom. 

    

    
    Orman je izrađen od čeličnog lima 

debljine 2mm i ofarbanog 
poliestarskim strukturnim prahom 
boje RAL 7035. 

    

    
    - stepen zaštite IP55 kom. 1     
2   Ventilator za hlađenje ormana 

230VAC, sa filterom vazduha, 
kapaciteta  300m3/h, dimenzija 
223X223mm (ŠxV), stepena 
zaštite IP54, mase 1,3 kg, snage 
36W, tip NSYCVF300M230PF 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

3   Usisna rešetka za ventilaciju 
dimenzija 223X223mm dimenzija 
223X223mm (ŠxV), tip 
NSYCAG223LPF "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. 

kom. 1     
4   Termostat za kontrolu ventilatora, 

NO, montaža na DIN šinu, IP30, 
podesiva temperatura od 0 do 60 
stepeni, tip NSYCCOTHO 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

5   Antikondezacioni izolovani grejač 
za ormar,  230VAC, 50Hz, snage 
100W, tip NSYCR100WU2C 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući.         

kom. 1     
6   Termostat za kontrolu grejača, 

NC, montaža na DIN šinu, IP30, 
podesiva temperatura od 0 do 60 
stepeni, tip NSYCCOTHC 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. 

kom. 1     
7   Fluo-svetiljka snage 11W, za 

osvetljenje ormana, slična tipu   
NSYLAMC proizvođača 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajuća 

kom. 1     
8   Tipski krajnji prekidač za montažu 

na vrata za automatsko uključenje 
svetiljke, 1 NO. kom. 1     
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9   Sabirnički sistem za struju od 
450A, formiran od standardnih 
bakarnih sabirnica 30x5 mm 
450A, tip IS505069 Schrack ili 
odgovarajući, sa odgovarajućim 
izolacionim tropolnim nosačima, 
natičnim priključcima odvoda, 
profil stezaljkama, zaštitom od 
slučajnog dodira u svim pravcima. 
Predvideti ugradnju N i PE  
bakarnih sabirnica 320A 20x5mm, 
IS505068 Schrack ili 
odgovarajućih, na odgovarajućim 
dvopolnim nosačima u dnu 
ormara. 

komp
let 1     

10   Sitan montažni materijal, brojevi 
za redne kleme, DIN šine, oznake 
elemenata, montažni materijal za 
ormane, POK kanali, natpisne 
ploče. Komplet sa materijalom i 
radovima. 

kom. 1     
    U orman montirati sledeću 

opremu:     
 

  
11   Tropolni motorni zaštitni prekidač, 

za  napon 230V, 50Hz, nominalne 
struje 37 - 50 A, sa 
elektromagnetnom zaštitom i 
pomoćnim kontaktnim blokom 
1NO+11NC, tip GV3P50 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 3     

12   Frekventni regulator nominalne 
snage 22 kW, nominalne struje 
50A, 380-480V, 3P, grafički 
displej. Tip ATV61HD22N4 
proizvođača  "Schneider Electric" 
ili ekvivalentan.         

kom. 3     
13   Redne stezaljke za montažu na 

DIN šinu, za presek provodnika 
16mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. kom. 12     

14   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika 
2,5mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. 

kom. 15     
Ukupno polje +N4 :   

  05 Polje +N5     SBR1, SBR2,SBR3, SBR4  i Tretman mulja 
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1   Orman 860x1900x600mm 
(ŠxVxD) ,  proizvodnje  
“EVROTEHNA“ ili odgovarajući.   

    
    

    Polje mora biti opremljeno i 
utrašnjom montažnom pločom 
,proizvodnje  “EVROTEHNA“ ili 
odgovarajućom. Orman opremiti 
tipskom bravom i samolepljivim 
džepom za smeštaj tehničke 
dokumentacije. 

    

    
    Orman je izrađen od čeličnog lima 

debljine 2mm i ofarbanog 
poliestarskim strukturnim prahom 
boje RAL 7035. 

    

    
    - stepen zaštite IP55 

kom. 1     
2   Ventilator za hlađenje ormana 

230VAC, sa filterom vazduha, 
kapaciteta  300m3/h, dimenzija 
223X223mm (ŠxV), stepena 
zaštite IP54, mase 1,3 kg, snage 
36W, tip NSYCVF300M230PF 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. 

kom. 1     
3   Usisna rešetka za ventilaciju 

dimenzija 223X223mm dimenzija 
223X223mm (ŠxV), tip 
NSYCAG223LPF "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. 

kom. 1     
4   Termostat za kontrolu ventilatora, 

NO, montaža na DIN šinu, IP30, 
podesiva temperatura od 0 do 60 
stepeni, tip NSYCCOTHO 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. 

kom. 1     
5   Antikondezacioni izolovani grejač 

za ormar,  230VAC, 50Hz, snage 
100W, tip NSYCR100WU2C 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući.         

kom. 1     
6   Termostat za kontrolu grejača, 

NC, montaža na DIN šinu, IP30, 
podesiva temperatura od 0 do 60 
stepeni, tip NSYCCOTHC 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

7   Fluo-svetiljka snage 11W, za 
osvetljenje ormana, slična tipu   
NSYLAMC proizvođača 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajuća 

kom. 1     
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8   Tipski krajnji prekidač za montažu 
na vrata za automatsko uključenje 
svetiljke, 1 NO. kom. 1     

9   Sabirnički sistem za struju od 
450A, formiran od standardnih 
bakarnih sabirnica 30x5 mm 
450A, tip IS505069 Schrack ili 
odgovarajući, sa odgovarajućim 
izolacionim tropolnim nosačima, 
natičnim priključcima odvoda, 
profil stezaljkama, zaštitom od 
slučajnog dodira u svim pravcima. 
Predvideti ugradnju N i PE  
bakarnih sabirnica 320A 20x5mm, 
IS505068 Schrack ili 
odgovarajućih, na odgovarajućim 
dvopolnim nosačima u dnu 
ormara. 

komp
let 1     

10   Sitan montažni materijal, brojevi 
za redne kleme, DIN šine, oznake 
elemenata, montažni materijal za 
ormane, POK kanali, natpisne 
ploče. Komplet sa materijalom i 
radovima. kom. 1     

    U orman montirati sledeću 
opremu:         

11   Tropolni motorni zaštitni prekidač, 
za  napon 230V, 50Hz, nominalne 
struje 30 - 40 A, sa 
elektromagnetnom zaštitom i 
pomoćnim kontaktnim blokom 
1NO+11NC, tip 
GV3P40proizvodnje "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. kom. 2     

12   Tropolni motorni zaštitni prekidač, 
za  napon 230V, 50Hz, nominalne 
struje 1 - 1,6 A, sa 
elektromagnetnom zaštitom i 
pomoćnim kontaktnim blokom 
1NO+11NC, tip GV2P06 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 12     

13   Tropolni motorni zaštitni prekidač, 
za  napon 230V, 50Hz, nominalne 
struje 2,5 - 4 A, sa 
elektromagnetnom zaštitom i 
pomoćnim kontaktnim blokom 
1NO+11NC, tip GV2P08 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. 

kom. 4     
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14   Tropolni motorni zaštitni prekidač, 
za  napon 230V, 50Hz, nominalne 
struje 6 - 10 A, sa 
elektromagnetnom zaštitom i 
pomoćnim kontaktnim blokom 
1NO+11NC, tip 
GV2P14proizvodnje "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. 

kom. 2     
15   Tropolni motorni zaštitni prekidač, 

za  napon 230V, 50Hz, nominalne 
struje 9 - 14 A, sa 
elektromagnetnom zaštitom i 
pomoćnim kontaktnim blokom 
1NO+11NC, tip 
GV2P16proizvodnje "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. 

kom. 8     
16   Tropolni motorni zaštitni prekidač, 

za  napon 230V, 50Hz, nominalne 
struje 0,4 - 0,63 A, sa 
elektromagnetnom zaštitom i 
pomoćnim kontaktnim blokom 
1NO+11NC, tip 
GV2P04proizvodnje "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. kom. 2     

17   Tropolni kontaktor 400 V, 50Hz, 
za upravljački napon 24 VDC, sa 
jednim pomoćnim kontaktom 
(1NO+1NC), In=40A tip 
LC1D40BD 10A proizvodnje 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 2     

18   Tropolni kontaktor 400 V, 50Hz, 
za upravljački napon 24 VDC, sa 
jednim pomoćnim kontaktom 
(1NO+1NC), In=9A tip LC1D09BD 
9A proizvodnje "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. 

kom. 6     
19   Tropolni kontaktor 400 V, 50Hz, 

za upravljački napon 24 VDC, sa 
jednim pomoćnim kontaktom 
(1NO+1NC), In=12A tip 
LC1D12BD 12A proizvodnje 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 8     

20   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika 
16mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. kom. 12     
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21   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika 
2,5mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. kom. 120     

Ukupno +N5 :   

  06 Polje +N6 Automatika 1 
 

  
  

1   Orman 860x1900x600mm 
(ŠxVxD), proizvodnje  
“EVROTEHNA“ ili odgovarajući.   

    
    

    Polje mora biti opremljeno i 
utrašnjom montažnom pločom , 
proizvodnje  “EVROTEHNA“ ili 
odgovarajućom. 

    

    
    Orman je izrađen od čeličnog lima 

debljine 2mm i ofarbanog 
poliestarskim strukturnim prahom 
boje RAL 7035 

    

    
    - stepen zaštite IP55 kom. 1     
2   Antikondezacioni izolovani grejač 

za ormar,  230VAC, 50Hz, snage 
100W, tip NSYCR100WU2C 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući.         

kom. 1     
3   Termostat za kontrolu grejača, 

NC, montaža na DIN šinu, IP30, 
podesiva temperatura od 0 do 60 
stepeni, tip NSYCCOTHC 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

4   Fluo-svetiljka snage 11W, za 
osvetljenje ormana, slična tipu   
NSYLAMC proizvođača 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajuća 

kom. 1     
5   Tipski krajnji prekidač za montažu 

na vrata za automatsko uključenje 
svetiljke, 1 NO. kom. 1     

6   Sitan montažni materijal, brojevi 
za redne kleme, DIN šine, oznake 
elemenata, montažni materijal za 
ormane, POK kanali, natpisne 
ploče. Komplet sa materijalom i 
radovima. kom. 1     

    U orman montirati sledeću 
opremu:     

 
  

7   Blok terminal za osigurače 
5x20mm sa led indikacijom, tip 
AB1FU10135UB, "Schneider 
Electric" ili odgovarajući 

kom. 91     
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11   Osigurač 5x20mm 0,5A tip 
ABE7FU050, "Schneider Electric" 
ili odgovarajući kom. 91     

19   Jednopolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 25kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
4A, karakteristike okidanja B: 
tip iC60L "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 5     

19   Jednopolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 25kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
6A, karakteristike okidanja B: 
tip iC60L "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 15     

11   Rele za nadzor temperature 
namotaja i prodora vode u kućište 
elektomotora pumpe, sa dva 
preklopna kontakta, napajanje 
24VC/24DC, 50Hz, tip MiniCas II 
proizvođača FLYGT ili 
odgovarjućeg. Komplet sa 
odgovarajućim 11-pinskim 
podnožjem i elastičnim 
osiguračem.  kom. 20     

12   Relej za nadzor temperature PTC 
termistora, sa nadzorom kratkog 
spoja termistor linije, integisanog 
tastera za reset, napona 
napajanja 230 VAC, jedanim 
preklopnim kontaktom, ulazom za 
daljinski reset. Montaža na DIN 
šinu, stepen zaštite IP40, tip 
"UR5R1021" proizvodnje 
"Schrack" ili odgovarajući. kom. 8     

16   Pomoćni relej, sa 4 NO/NC, 
kontakta 230V/5A, sa namotajem 
za 24VDC, ekvivalentno tipu: 
RXM4AB2BD, postolje 
RXZE2M114M, proizvođača 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući kom. 225     

17   Prenaponska zaštita, odvodnika 
prenapona za napajanje do 27 
VDC, montaža na DIN  šinu, tip 
FDR-24, proizvođača, "Obo 
Bettermann"  ili odgovarajuća.  kom. 9     
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19   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika 
2,5mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. 

kom. 250     
Ukupno +N6   

  07 Polje +N7 Automatika 2 
 

  
  

1   Orman 860x1900x600mm 
(ŠxVxD), proizvodnje  
“EVROTEHNA“ ili odgovarajući.   

    
    

    Polje mora biti opremljeno i 
utrašnjom montažnom pločom , 
proizvodnje  “EVROTEHNA“ ili 
odgovarajućom. 

    

    
    Orman je izrađen od čeličnog lima 

debljine 2mm i ofarbanog 
poliestarskim strukturnim prahom 
boje RAL 7035 

    

    
    - stepen zaštite IP55 

kom. 1     
2   Antikondezacioni izolovani grejač 

za ormar,  230VAC, 50Hz, snage 
100W, tip NSYCR100WU2C 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući.         kom. 1     

3   Termostat za kontrolu grejača, 
NC, montaža na DIN šinu, IP30, 
podesiva temperatura od 0 do 60 
stepeni, tip NSYCCOTHC 
proizvodnje "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

4   Fluo-svetiljka snage 11W, za 
osvetljenje ormana, slična tipu   
NSYLAMC proizvođača 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajuća 

kom. 1     
5   Tipski krajnji prekidač za montažu 

na vrata za automatsko uključenje 
svetiljke, 1 NO. kom. 1     

6   Sitan montažni materijal, brojevi 
za redne kleme, DIN šine, oznake 
elemenata, montažni materijal za 
ormane, POK kanali, natpisne 
ploče. Komplet sa materijalom i 
radovima. 

kom. 1     
              
    U orman montirati sledeću 

opremu:     
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7   Jednopolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 25kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
5A, karakteristike okidanja B: 
tip iC60L "Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 2     

8   Blok terminal za osigurače 
5x20mm sa led indikacijom, tip 
AB1FU10135UB, "Schneider 
Electric" ili odgovarajući kom. 31     

9   Osigurač 5x20mm 4A tip 
ABE7FU400, "Schneider Electric" 
ili odgovarajući kom. 1     

10   Osigurač 5x20mm 2A tip 
ABE7FU200, "Schneider Electric" 
ili odgovarajući kom. 2     

11   Osigurač 5x20mm 1A tip 
ABE7FU100, "Schneider Electric" 
ili odgovarajući kom. 28     

12   UPS 1000VA / 600W, ulaz 170 -
280VAC, izlaz 230 VAC, baterija 
životni vek 3 - 5 godina, kapacitet 
baterije omogućava rad 45 minuta 
pri potrošnji 600W, tip NETYS PE 
1000 VA proizvođača "Socomec" 
ili odgovarajući. kom. 1     

13   Napajanje , ulaz 240VAC , izlaz 
24VDC, 5A, 120W, tip 
ABL8REM24050, "Schneider 
Electric" ili odgovarajući kom. 5     

14   Grebenasta sklopka, dvopolna, 
tropoložajna,  1-0-2, nazivnog 
napona 690V, nazivne struje 
In=12A, za montažu na  vrata 
ormana. 

kom. 1     
15   Napojna jedinica napona 

napajanja 24VDC, izlazne  snage 
25W (5V, 5A). Tip CJ1W-PD025, 
proizvođača  "Omron" ili 
odgovarajuća. kom. 2     

16   CPU jedinica, koja zadovoljava 
sledeće tahničke karakteristike: 
maksimalno tri ekspanziona reka, 
maksimalno 40 modula, 
maksimalno 2560  I/O ulaza i 
izlaza,  tačaka programski 
kapacitet 50 000 linija brzina 
izvršenja 100ns USB i Ethernet IP 
prigrađen port. Tip CJ2M-CPU35 
proizvođača "Omron" ili 
odgovarajući. kom. 1     
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17   Modul za povezivanje CPU reka 
sa ekspanzionim rekom , tip 
CJ1W-IC101 proizvođača 
"Omron"  ili odgovarajući. 

kom. 1     
18   Modul sa 32 digitalna ulaza, za  

napon 24VDC, tip CJ1W-ID231 
proizvođača "Omron" ili 
odgovarajući. kom. 9     

19   Konverzaciona jedinica konektor 
na terminal blok (redne stezaljke). 
Tip XW2B-40G4 proizvođača 
"Omron" ili odgovarajući. kom. 9     

20   Kabl dužine 2 metara sa dva 
odgovarajuća konektora za 
povezivanje modula sa 32 
digitalna ulaza i konverzacione 
jedinice. Tip XW2Z-200B 
proizvođača "Omron" ili 
odgovarajući. kom. 9     

21   Modul za povezivanje 
ekspanzionog reka  sa CPU 
rekom i drugim ekspanzionim 
rekom, tip CJ1W-II101 
proizvođača "Omron"  ili 
odgovarajući. kom. 1     

22   Modul sa 32 digitalna 
tranzistorska izlaza, za  napon 
24VDC, tip CJ1W-OD231 
proizvođača "Omron" ili 
odgovarajući. kom. 3     

23   Modul sa 8 analognih strujnih 
ulaza za struju 4 - 20mA, tip 
CJ1W-AD081-V1 proizvođača 
"Omron" ili odgovarajući. kom. 1     

24   Modul sa 4 analogna strujna 
izlaza za struju 4 - 20mA, tip 
CJ1W-DA041 proizvođača 
"Omron" ili odgovarajući. kom. 1     

25   Poklopac, krajnji završetak na 
reku CJ1W-TER01, tip CJ1W-
DA041 proizvođača "Omron" ili 
odgovarajući. kom. 2     

26   Memorijska kartica 128MB tip 
BHMC-EF183 proizvođača 
"Omron" ili odgovarajući. 

kom. 1     
27   Adapter memorijske kartice tip 

HMC-AP001 proizvođača 
"Omron" ili odgovarajući. kom. 1     

28   Šina za montažu programibilnog 
logičkog kontrolera dužine 0,5m 
tip PFP-50N proizvođača "Omron" 
ili odgovarajuća. kom. 2     
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29   Kabl dužine 0,7 metara sa dva 
odgovarajuća konektora za 
povezivanje CPU reka sa 
ekspanzionim rekom tip CS1W-
CN713, proizvođača "Omron"  ili 
odgovarajući. kom. 1     

30   Pomoćni relej, sa 4 NO/NC, 
kontakta 230V/5A, sa namotajem 
za 24VDC, ekvivalentno tipu: 
RXM4AB2BD, postolje 
RXZE2M114M, proizvođača 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući kom. 52     

31   Modularni industrijski ruter M2M, 
1xRJ45 Ethernet port i 1x 
RS232/422/485 port, tip 
FLEXY202. Modul za GSM, 
GPRS,  EDGE, UMTS i HSUPA 
komunikaciju, tip FLB3202. Modul 
sa 1x RJ45 Ethernet portom, tip 
FLA3301. Modul sa dva 
komunikaciona porta  1 x 
RS232/422/485 i RS232, tip 
FLX3101. Mogućnost primanja i 
slanja poruka elektronske pošte  i 
SMS poruka. Mogućnost 
programiranja (Basic, Java). Ima 
mogućnost prebacivanja 
(gateway) protokola WAN, LAN, u 
RS232/485 protokole. Podržava 
HTML stranicu kojoj korisnik može 
pristupiti putem mobilnog 
interneta. Napajanje 12-24VDC. 
Proizvođača eWON ili 
odgovarajući 

kom. 1     
32   Touchscreen panel 12,1", 65536 

boja, 800x600 piksela, 2 USB 
porta, napajnje 24VDC, 30W, 
Modbus, Ethernet IP, 
komunikacija. Tip  XBTGT6340 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

33   Industrijski  8 portni Ethernet 
switch, napajanje 12-24 VDC. Tip 
TCSESU083FN0 "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. kom. 1     

34   Modbus hub 8 port (spliter), sa 8 
izlaza RJ45. Tip LU9 GC3 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. 

kom. 1     
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35   Gateway za prebacivanje 
protokola Modbus 
RTU/ASCII/TCP u EtherNet/IP, 
napona napajanja od 12-48 VDC, 
2xRJ45 Ethernet IP port, 1x RS-
232/422/4859 Modbus TCP port. 
Tip MGATE 5105-MB-EIP "Moxa" 
ili odgovarajući. kom. 1     

36   Modbus kabl dužine 150 metara, 
tip 490NAA27102 "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. kom. 1     

37   Ethernet SFTP dužine 2 metara, 
2xRJ45, tip 490NTW00002 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

38   Ethernet SFTP dužine 15 metara, 
2xRJ45, tip 490NTC00015 
"Schneider Electric" ili 
odgovarajući. kom. 1     

39   Izrada aplikativnog HMI softvera  
za nadzor i upravljanje radom 
prečista. Zenon, Wonderware ili 
odgovarajućiog. kom. 1     

40   Izrada aplikativnog PLC  softvera 
za nadzor i automatsko 
upravljanje radom prečistača. kom. 1     

41   Puštanje u rad sistema, probni 
rad i obuka. kom. 1     

    Ukupno +N7 Automatika 2:         

UKUPNO B. GLAVNI RAZVODNI ORMAN:   

PDV20%   
UKUPNO SA PDV:   

V. NADZOR NAD SISTEMOM 

   
  

1 

  

PC računar eminentnog 
proizvođača komplet sa 
sistemskim softverom 
konfiguracije (Windows 10, RAM 
8G, DDR3, HDD 1T, memorije 
grafičke kartice 2G). Garancija 
minimalno 3 godine. (Napomena: 
računari se nalaze u komandnoj 
sobi prečistača).  kom. 1     

2   UPS 1000VA / 600W, ulaz 170 -
280VAC, izlaz 230 VAC, baterija 
životni vek 3 - 5 godina, kapacitet 
baterije omogućava rad 45 minuta 
pri potrošnji 600W, tip NETYS PE 
1000 VA proizvođača "Socomec" 
ili odgovarajući. kom. 3     

3 

  

LED monitor 24",  eminentnog 
proizvođača. 

kom. 3     
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4 

  

Laserski štampač A4, kopir i 
skener, eminentnog proizvođača. kom. 1     

5 

  

Izrada aplikativnog SCADA 
razvojnog okruženja "Zenon",  ili 
odgovarajuće za računar u 
komandnoj sobi prečistača. Treba 
da omogući adresiranje do 2048 
tagova. Komandna soba 
prečistača. kom. 1     

6 

  

Puštanja u rad kompletnog 
postrojenja, podešavanje 
automatike i sistema za nadzor. 
Probni rad celog sistema i obuka 
osoblja minimum godinu dana. 

kom. 1     
UKUPNO V. NADZOR NAD SISTEMOM:   

PDV20%   

UKUPNO SA PDV:   
G. RAZVODNI ORMARI OPŠTE 

POTROŠNJE         
01 RO1 - Komandna zgrada          

1   Metalni nazidni ormar. Dimenzije 
omara su 800x600xx210mm 
(VxŠxD), tip WSM8060210,  IP65, 
"Schrack" ili odgovarajući. kom. 1     

2   Grebenasta sklopka, tropolna, 
dvopoložajna,  1-0, nazivnog 
napona 690V, nazivne struje 
In=50A, za montažu na  vrata 
ormana. Tip K50C003AP 
proizvođača "Schneider Electric" 
ili ekvivalentan. kom. 1     

3   Zaštitni uređaj diferencijalne struje 
25/0,03 tip BCF6 25/2/003, 
"Schrack" ili odgovarajući. kom. 4     

4   Foto relej sa foto sondom, napona 
napajanja 230V, 50Hz, relejni 
izlaz Imax=10A podešavanje 
osetljivosti na prednjoj ploči 
potenciometrom. Montaža na DIN 
šinu. Proizvođač  "URAM 
SISTEM" ili odgovarajući.      kom. 1     

5   Grebenasta sklopka, tropolna, 
dvopoložajna,  1-0, nazivnog 
napona 690V, nazivne struje 
In=63A, za montažu na vrata 
ormara. Tip   IN8E2337 
proizvođača  "Schrack technic" ili 
odgovarajući. kom. 1     
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6   Grebenasta sklopka, tropolna, 
tropoložajna,  1-0-2, nazivnog 
napona 690V, nazivne struje 
In=20A, za montažu na vrata 
ormara. Tip   IN006120 
proizvođača  "Schrack technic" ili 
odgovarajući. kom. 1     

7   Tropolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 10kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
16A, karakteristike okidanja  B. 
Tip ACTI9 iC60N proizvođača  
"Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. kom. 4     

8   Jednopolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 10kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
16A, karakteristike okidanja  C. 
Tip ACTI9 iC60N proizvođača 
"Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. kom. 23     

9   Jednopolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 10kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
10A, karakteristike okidanja  C. 
Tip ACTI9 iC60N proizvođača 
"Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. kom. 9     

10   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika 
16mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. kom. 3     

11   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika  
2,5mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. kom. 50     

12   Sitan montažni materijal, brojevi 
za redne kleme, DIN šine, oznake 
elemenata, montažni materijal za 
ormane, POK kanali, natpisne 
ploče. Komplet sa materijalom i 
radovima. kom. 1     

Ukupno RO1:   
02 RO2 - Prijеmna stanica         
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1   Metalni nazidni ormar. Dimenzije 
omara su 500x400xx210mm 
(VxŠxD) tip WSM5040210,  IP65, 
"Schrack" ili odgovarajući. kom. 1     

2   Grebenasta sklopka, tropolna, 
dvopoložajna,  1-0, nazivnog 
napona 690V, nazivne struje 
In=30A, za montažu na  vrata 
ormana. Tip K30C003AP 
proizvođača "Schneider Electric" 
ili ekvivalentan. 

kom. 1     
3   Tropolni zaštitni automatski 

prekidač, 400V, 50Hz, 10kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
16A, karakteristike okidanja  B. 
Tip ACTI9 iC60N proizvođača  
"Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. kom. 1     

4   Jednopolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 10kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
16A, karakteristike okidanja  C. 
Tip ACTI9 iC60N proizvođača 
"Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. 

kom. 2     
5   Jednopolni zaštitni automatski 

prekidač, 400V, 50Hz, 10kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
10A, karakteristike okidanja  C. 
Tip ACTI9 iC60N proizvođača 
"Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. 

kom. 2     
6   Redne stezaljke za montažu na 

DIN šinu, za presek provodnika 
10mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. kom. 5     

7   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika  
2,5mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. 

kom. 10     
8   Sitan montažni materijal, brojevi 

za redne kleme, DIN šine, oznake 
elemenata, montažni materijal za 
ormane, POK kanali, natpisne 
ploče. Komplet sa materijalom i 
radovima. kom. 1     
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Ukupno RO2:   
03 RO3 - Predtretman         

1   Metalni nazidni ormar. Dimenzije 
omara su 500x400xx210mm 
(VxŠxD) tip WSM5040210,  IP65, 
"Schrack" ili odgovarajući. kom. 1     

31   Grebenasta sklopka, tropolna, 
dvopoložajna,  1-0, nazivnog 
napona 690V, nazivne struje 
In=30A, za montažu na  vrata 
ormana. Tip K30C003AP 
proizvođača "Schneider Electric" 
ili odgovarajući. kom. 2     

2   Tropolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 10kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
16A, karakteristike okidanja  B. 
Tip ACTI9 iC60N proizvođača  
"Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. kom. 1     

3   Jednopolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 10kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
16A, karakteristike okidanja  C. 
Tip ACTI9 iC60N proizvođača 
"Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. kom. 4     

4   Jednopolni zaštitni automatski 
prekidač, 400V, 50Hz, 10kA, sa 
prekostrujnim okidačima (termički 
i elektromagnetni), nazivne struje 
10A, karakteristike okidanja  C. 
Tip ACTI9 iC60N proizvođača 
"Schneider Electric"  ili 
odgovarajući. kom. 2     

5   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika 
10mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. kom. 5     

6   Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika  
2,5mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. kom. 10     
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7   Sitan montažni materijal, brojevi 
za redne kleme, DIN šine, oznake 
elemenata, montažni materijal za 
ormane, POK kanali, natpisne 
ploče. Komplet sa materijalom i 
radovima. 

kom. 1     
Ukupno RO3:   

UKUPNO G.  RAZVODNI ORMARI OPŠTE POTROŠNjE:   

PDV20%   

UKPNO SA PDV:   
D. POMOĆNI ORMARIĆI 

   
  

01 POm, POs          
1   Pomoćni priključni ormarić za 

priključenje kablova. Dimenzije 
pomoćnog omana su 
215x310x160mm (ŠxVxD) tip 
NSYPLM32,  IP66, "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. kom. 1     

3   Pocinkovani čelični vertikalnim ili 
horizontalnim nosačima. 

kom. 1     
4   Redne stezaljke,  PG uvodnice, 

natpisne pločice za oznaku 
ormana i opreme, vezni i 
montažni materijal. Komplet sa 
izradom potrebnih veza. kom. 1     

  
  Jedan PP0* : 

  

    Ukupno 01: kom 64     
02 LK- sa dve grebenaste sklopke         

1   Pomoćni upravljački ormarić. 
Dimenzije pomoćnog omana su 
430x530x200mm (ŠxVxD) tip 
NSYPLM53,  IP66, "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. 

kom. 1     
2 

  

Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika 
2,5mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. 

kom. 20     
3   Grebenasta sklopka, tropoložajna,  

1-0-2, nazivnog napona 690V, 
nazivne struje In=12A, za 
montaža na  vrata ormana.  kom. 2     
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4   Taster (zeleni ako je naredba  
start, crveni ako je naredba stop, 
za ostale funkcije taster je crne 
boje) 1NO za otvaranje i 
zatvaranje elektromotornih 
zatvarača na cevovodu, montaža 
DIN šina. kom. 4     

5   Taster total stop. 
kom. 1     

6   Komplet sa eventualno potrebnim 
pocinkovanim čeličnim vertikalnim 
ili horizontalnim nosačima. kom. 1     

7   Sitan montažni materijal, brojevi 
za redne kleme.  

kom. 1     

  
  Jedan PU0* : 

  

    Ukupno 02: kom 2 0.00   

  03 LK-sa tri grebenaste sklopke         
1   Pomoćni upravljački ormarić. 

Dimenzije pomoćnog omana su 
430x530x200mm (ŠxVxD) tip 
NSYPLM53,  IP66, "Schneider 
Electric" ili odgovarajući. kom. 1     

2 

  

Redne stezaljke za montažu na 
DIN šinu, za presek provodnika 
2,5mm2, sa elementima za 
razdvajanje, krajnjim držačima i 
elementima za oznake klem-
lajsni. kom. 20     

3   Grebenasta sklopka, tropoložajna,  
1-0-2, nazivnog napona 690V, 
nazivne struje In=12A, za 
montaža na  vrata ormana.  

kom. 3     
4   Taster (zeleni ako je naredba  

start, crveni ako je naredba stop, 
za ostale funkcije taster je crne 
boje) 1NO za otvaranje i 
zatvaranje elektromotornih 
zatvarača na cevovodu, montaža 
DIN šina. kom. 6     

5   Taster total stop. 
kom. 1     

6   Komplet sa eventualno potrebnim 
pocinkovanim čeličnim vertikalnim 
ili horizontalnim nosačima. kom. 1     

7   Sitan montažni materijal, brojevi 
za redne kleme.  

kom. 1     

    Jedan PU0* :   

    Ukupno 03: kom 8     
UKUPNO  D. POMOĆNI ORMARIĆI :   

PDV20%   

UKUPNO SA PDV:   



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 
 ЈН Бр. 404-34/2019-01 

Страна113од200 
 

 

Đ. KABLOVSKI RAZVOD         
1   Geometarsko obeležavanje trase 

kablovskog rova i položaja 
stubova za osvetljenje kompleksa. 
Nakon polaganja kabla i montaže 
stubova, snimanje položaja 
stubova i trase kabla i ukrštanja 
sa drugim objektima. Izrada 
katastra izvedenog stanja, 
predaja investitoru papirne i 
elektronske forme sa 
koordinatama svih karakterističnih 
tačaka. Obračun po dužnom 
metru trase. m 300     

2   Ručni iskop i zatrpavanje 
kablovskog rova, dubine 0,8 m, 
širine 0,6m do - prema broju 
kablova. m3 140     

3   Nabavka i ugradnja zaštitne cevi 
prema uslovima o polaganju  cevi, 
vodeći strogo računa o nagibima i 
zadatim uglovima. Postavljaju se 
na ukrštanjima i kod ulaza u 
objekte. 

        
4   F160 mm 

m 200     
5   F110 mm 

m 200     
6   F60 mm 

m 100     
7   Izrada armirano betonskih 

šahtova namenjenih za kablovski 
razvod dimenzija 1,3x1,3x1,3m, 
metalnim poklopcima kom 1     

8   Nabavka i ugradnja sistema 
nosača kablova od nerđajućeg 
čelika, sličan sistemu V2A OBO 
Bettermann, sa nosačima, 
poklopcima, odstojnicima, 
spojnicama, krivinama i ostalim 
potrebnim priborom.         

9   širine 200mm, perforiran,za 
vođenje po zidu, horizontalno i 
vertikalno, montaža unutrašnja. m 200     

10   širine 100mm, za vođenje po zidu, 
horizontalno i vertikalno, montaža 
unutrašnja. m 200     

11   Nabavka i ugradnja fleksibilnog 
čeličnog plastificiranog creva, za 
uvode kablova u razvodne ormare 
i priključke elektromotora i ostalih 
el. potrošača, za preseke kablova 
između preseka PP003x1,5mm2 i 
PP41 4x10 mm2- paušalno. m 150     
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12   Nabavka i ugradnja napojnih NN 
kablova. Polažu se u iskopan rov 
u zemlji ili zajedno u rov za 
kablove spoljnog osvetljenja, ili u 
kablovske regale. NN kablovi su 
sledeći:         

    PP00 4x10 mm2,1kV m 120     
    PP00-Y 5x4 mm2,1kV m 250     
    PP00-Y 4x2,5 mm2,1kV m 450     
    PP00-Y 3x2,5 mm2,1kV m 250     
    PP00-Y 4x1,5 mm2,1kV 

m 
120
0     

    PP00-Y 3x1,5 mm2,1kV m 990     
    PP00 5x1,5 mm2,1kV 

m 
250
0     

    PP00 10x1,5 mm2,1kV 
m 

170
0     

    PP00 7x1,5 mm2,1kV m 350     
    PP41 4x16 mm2, 1kV  m 660     
    PP00 5x16 mm2, 1kV  m 190     
    LiYCY 4x0,75 mm2  m 150     
    LiYCY 3x0,75 mm2  

m 
240
0     

    PVC cevi F13,5-29 m 150     

UKUPNO  Đ. KABLOVSKI RAZVOD:   

PDV20%   

UKUPNO SA PDV:   
E. MERNI INSTRUMENTI 

        
1   Sistem za  merenje 

koncentracije kiseonika u 
bazenima. Sistem čine:         

    sonda za O2  
        

    LDO sc Process sensor for 
dissolvedoxygen,  proizvođača 
Siemens ili sl. identičnih 
karakteristika;         

    merni opseg za O2    0-20 
mgO2/l; kabl 20m         

    zaštita: IP68; 4       
              
    transmiter          
    SC1000 eco display module,  

proizvođača Siemens ili 
odgovarajući 1       

    SC1000 PM 4sens4mAOUT/digit 
IN 110-230 LANGE proizvođača 
Siemens ili odgovarajući 

1       
    napon napajanja:        100 - 240 V 

AC, 24 V DC         
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    displej:    LED;         
    Modbas komunikacija, MODBUS-

STECKKARTE SC1000  
proizvođača Siemens ili 
odgovarajući 1       

              
    nosač sonde         
    tip Beckenrandbefestigung E-

Chem Kettenhalterung; V4A; 1" 
NPT,prohrom,proizvođača 
Siemens ili odgovarajući 

komp
let 4     

2   Hidrostatička sonda sa 
standardnim analognim izlazom 4-
20mA ;Transmitters SITRANS 
LH300 for hydrostatic level 
measurement, submersible 
transmitter,  two-wire connection, 
4...20 mA, measuring cell Al2O3 
ceramics (99,6%purity)  with fixed 
mounted cable material 
Measuring range: 0...10 mH2O 
Cable length: 20m Stainless steel 
316L (1.4404) Protective cap PPE 
FKM (standard), Cable hanger, 
proizvođača Siemens ili 
odgovarajući kom. 8     

3   Nivostat sa mehaničkim 
kontaktom u plastičnom kućištu u 
obliku kruške sa kablom dužine 
10m i tegom, stepena zaštite 
IP68, komplet montiran na 
prohromski držač i povezan. Tip 
ENM 10 proizvođača FLYGT ili 
odgovarajući. kom. 20     

4   Prohromski držač ѕa nivostate 
radioničke izrade. kom. 8     

5   Elektromagnetni merač protoka 
        

    SITRANS F M MAG 5100 W . 
DN250, 10 Inch EN 1092-1, PN 
10 Carbon steel 
flanges ASTM A 105, corrosion-
resistant coating of category C4 
Liner Material: 
Hard NBR Rubber Hastelloy C-
276 MAG 5000, IP67 / NEMA 
4X/6, Polyamid 
enclosure, With display, 115-
230VAC, 50/60 Hz No bus 
communication Metric 
Polyamid terminal box or 6000 I 
compact.         

    WALL MOUNTING UNIT, 4X M20 
CABLE GLANDS         
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    SITRANS F M Accessory MAG 
5000/6000 2x 10 m (32.8 ft) Cable 
kit including 
standard coil cable, 3x 1.5 mm2 
(3x 0.0024 inch2), gage 18, single 
shielded with 
PVC jacket, and special electrode 
cable, 3x 0.25 mm2 (3x 0.0004 
inch2), double 
shielded with PVC jacket, 
temperature range: -30…+70 °C 
(-22…+ 158 °F)         

    proizvođača Siemens ili 
odgovarajući         

    Obračun po komadu. kom 
1     

UKUPNO E. MERNI INSTRUMENTI:   

PDV20%   

UKUPNO SA PDV:   
Ž. ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTA 

PREČISTAČA     
01 Električne instalacije opšte potrošnje komandne zgrade   

  

  Električne instalacije objekta 
komandne zgrade se izvode kao 
nazidne (OG) instalacije, uz 
korišćenje postojećih kablovskih 
regala u prostorijama: dehidracije 
mulja, radionice/skladišta i 
prostora za hemikalije. U ostalim 
prostorijama se izvode instalacije 
pod malter. 

  

      
1   Nabavka materijala i izrada 

priključnih mesta instalacija 
monofaznih priključnica sa 
zaštitinim kontaktom, 
provodnicima PP00-Y 3x2,5 mm2, 
prosečne dužine 20m. Kabl se 
polaže pod mater . U obračun 
ulazi priključnica sa poklopcem, 
provodnik, montažni materijal. 

kom. 21     
2   Nabavka materijala i izrada 

priključnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija monofaznih priključnica 
sa zaštitinim kontaktom, 
provodnicima PP00-Y 3x2,5 mm2, 
prosečne dužine 20m. Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi siluminska 
priključnica sa poklopcem, 
provodnik, montažni materijal. 

kom. 17     
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3   Nabavka materijala i izrada 
priključnih mesta instalacija 
trofaznih priključnica sa zaštitinim 
kontaktom, provodnicima PP00-Y 
5x2,5 mm2, prosečne dužine 
20m. Kabl se polaže pod mater . 
U obračun ulazi priključnica sa 
poklopcem, provodnik, montažni 
materijal. 

kom. 3     
4   Nabavka materijala i izrada 

priključnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija trofaznih priključnica sa 
zaštitinim kontaktom, 
provodnicima PP00-Y 5x2,5 mm2, 
prosečne dužine 20m. Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi siluminska 
priključnica sa poklopcem, 
provodnik, montažni materijal. kom. 4     

5   Nabavka materijala i izrada 
priključnih mesta instalacija 
ventilatora, provodnicima PP00-Y 
3x1,5 mm2, prosečne dužine 
20m. Kabl se polaže pod mater . 
U obračun ulazi priključnica sa 
poklopcem, provodnik, montažni 
materijal. kom. 1 

  6   Nabavka materijala i izrada 
priključnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija ventilatora, 
provodnicima PP00-Y 3x1,5 mm2, 
prosečne dužine 20m. Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi siluminska 
priključnica sa poklopcem, 
provodnik, montažni materijal. kom. 2 

  7   Nabavka materijala i izrada 
priključnih mesta instalacija 
ventilatora, provodnicima PP00-Y 
3x2,5 mm2, prosečne dužine 
20m. Kabl se polaže pod mater . 
U obračun ulazi priključnica sa 
poklopcem, provodnik, montažni 
materijal. kom. 3 

  8   Nabavka materijala i izrada  
instalacije bojlera, provodnicima 
PP00-Y 3x2,5 mm2, prosečne 
dužine 20m. Kabl se polaže pod 
mater . U obračun ulazi 
priključnica sa poklopcem, 
provodnik, montažni materijal. kom. 1     



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 
 ЈН Бр. 404-34/2019-01 

Страна118од200 
 

 

9   Nabavka materijala, izrada 
sijaličnih mesta - instalacija pod 
malter, za rasvetno telo fluo 
svetiljka IP65 sa elektronskom 
predspojnom spravom i fluo 
sijalicama 2x36W, provodnicima 
PP00-Y 3x1,5 mm2, prosečne 
dužine 20m. Kabl se polaže pod 
malter. U obračun ulazi svetiljka, 
provodnik, montažni materijal. 

kom. 17     
10   Nabavka materijala, izrada 

sijaličnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija, za rasvetno telo fluo 
svetiljka IP65 sa elektronskom 
predspojnom spravom i fluo 
sijalicama 2x36W, provodnicima 
PP00-Y 3x1,5 mm2, prosečne 
dužine 20m.Kabl se polaže delom 
kroz kablovske regale, delom kroz 
zaštitne cevi. U obračun ulazi 
svetiljka, provodnik, montažni 
materijal. kom. 13     

11   Nabavka materijala, izrada 
sijaličnih mesta - instalacija pod 
malter, za rasvetno telo LED 
svetiljka IP65 30W, kosa, 
provodnicima PP00-Y 3x1,5 mm2, 
prosečne dužine 20m. Kabl se 
polaže pod malter. U obračun 
ulazi svetiljka, provodnik, 
montažni materijal. 

kom. 2     
12   Nabavka materijala, izrada 

sijaličnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija, za rasvetno telo LED 
svetiljka IP65 30W, kosa, 
provodnicima PP00-Y 3x1,5 mm2, 
prosečne dužine 20m.Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi svetiljka, 
provodnik, montažni materijal. kom. 4     

13   Nabavka materijala, izrada 
instalacija pod malter, za panik 
svetiljku sa LED izvorom svetla 
minimalno 800 Lm, sa 
pokazivačem izlaza i autonomnim 
izvorom napajanja, IP65, 
provodnicima PP00-Y 3x1,5 mm2, 
prosečne dužine 20m. Kabl se 
polaže pod malter. U obračun 
ulazi svetiljka, provodnik, 
montažni materijal. 

kom. 2     
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14   Nabavka materijala, izrada 
nazidnih (OG) instalacija, za panik 
svetiljku sa LED izvorom svetla 
minimalno 800 Lm, sa 
pokazivačem izlaza i autonomnim 
izvorom napajanja, IP65, 
provodnicima PP00-Y 3x1,5 mm2, 
prosečne dužine 20m. Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi svetiljka, 
provodnik, montažni materijal. kom. 2     

15   Jednopolni prekidač. kom. 10     
16   Naizmenični prekidač. kom. 2     
17   Naizmenični OG prekidač 

(plastično kućište). kom. 6     
Ukupno 01 Električne instalacije  opšte potrošnje komandne zgrade:   

02 Električne instalacije elektro kucice   

  

  Električne instalacije objekta 
elektro  kućice se izvode kao 
nazidne (OG) instalacije, uz 
korišćenje postojećih kablovskih 
regala u prostorijama: dehidracije 
mulja, radionice/skladišta i 
prostora za hemikalije. U ostalim 
prostorijama se izvode instalacije 
pod malter. 

  

      
1   Nabavka materijala i izrada 

priključnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija monofaznih priključnica 
sa zaštitinim kontaktom, 
provodnicima PP00-Y 3x2,5 mm2, 
prosečne dužine 10m. Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi siluminska 
priključnica sa poklopcem, 
provodnik, montažni materijal. 

kom. 2     
2   Nabavka materijala i izrada 

priključnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija trofaznih priključnica sa 
zaštitinim kontaktom, 
provodnicima PP00-Y 5x2,5 mm2, 
prosečne dužine 20m. Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi siluminska 
priključnica sa poklopcem, 
provodnik, montažni materijal. kom. 1     
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3   Nabavka materijala, izrada 
sijaličnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija, za rasvetno telo fluo 
svetiljka IP65 sa elektronskom 
predspojnom spravom i fluo 
sijalicama 2x36W, provodnicima 
PP00-Y 3x1,5 mm2, prosečne 
dužine 10m.Kabl se polaže delom 
kroz kablovske regale, delom kroz 
zaštitne cevi. U obračun ulazi 
svetiljka, provodnik, montažni 
materijal. 

kom. 2     
4   Nabavka materijala, izrada 

sijaličnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija, za rasvetno telo LED 
svetiljka IP65 30W, kosa, 
provodnicima PP00-Y 3x1,5 mm2, 
prosečne dužine 10m.Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi svetiljka, 
provodnik, montažni materijal. 

kom. 1     
5   Nabavka materijala, izrada 

nazidnih (OG) instalacija, za panik 
svetiljku sa LED izvorom svetla 
minimalno 800 Lm, sa 
pokazivačem izlaza i autonomnim 
izvorom napajanja, IP65, 
provodnicima PP00-Y 3x1,5 mm2, 
prosečne dužine 20m. Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi svetiljka, 
provodnik, montažni materijal. 

kom. 1     
6   Klima uređaj napajanja 220-240 

VAC, 50Hz. Hlađenje 1090W, 5,4 
A. Grejanje 1053W, 5,1A. Tip 
AQ12TSBN proizvođača 
Samsung ili ekvivalentan. kom. 1     

7   
Jednopolni nazidni (OG) prekidač 
(plastično kućište). kom. 6     

Ukupno 02 Električne instalacije  opšte potrošnje elektro kućice:   
03 Električne instalacije prijemne stanice   

  

  Električne instalacije objekta 
elektro  kućice se izvode kao 
nazidne (OG) instalacije, uz 
korišćenje postojećih kablovskih 
regala u prostorijama: dehidracije 
mulja, radionice/skladišta i 
prostora za hemikalije. U ostalim 
prostorijama se izvode instalacije 
pod malter. 
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1   Nabavka materijala i izrada 
priključnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija monofaznih priključnica 
sa zaštitinim kontaktom, 
provodnicima PP00-Y 3x2,5 mm2, 
prosečne dužine 10m. Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi siluminska 
priključnica sa poklopcem, 
provodnik, montažni materijal. kom. 2     

2   Nabavka materijala i izrada 
priključnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija trofaznih priključnica sa 
zaštitinim kontaktom, 
provodnicima PP00-Y 5x2,5 mm2, 
prosečne dužine 20m. Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi siluminska 
priključnica sa poklopcem, 
provodnik, montažni materijal. kom. 1     

3   Nabavka materijala i izrada 
priključnih mesta instalacija 
ventilatora, provodnicima PP00-Y 
3x1,5 mm2, prosečne dužine 
20m. Kabl se polaže pod mater . 
U obračun ulazi priključnica sa 
poklopcem, provodnik, montažni 
materijal. kom. 3     

4   Nabavka materijala, izrada 
sijaličnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija, za rasvetno telo fluo 
svetiljka IP65 sa elektronskom 
predspojnom spravom i fluo 
sijalicama 2x36W, provodnicima 
PP00-Y 3x1,5 mm2, prosečne 
dužine 10m.Kabl se polaže delom 
kroz kablovske regale, delom kroz 
zaštitne cevi. U obračun ulazi 
svetiljka, provodnik, montažni 
materijal. 

kom. 2     
5   Nabavka materijala, izrada 

sijaličnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija, za rasvetno telo LED 
svetiljka IP65 30W, kosa, 
provodnicima PP00-Y 3x1,5 mm2, 
prosečne dužine 10m.Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi svetiljka, 
provodnik, montažni materijal. 

kom. 1     
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6   Nabavka materijala, izrada 
nazidnih (OG) instalacija, za panik 
svetiljku sa LED izvorom svetla 
minimalno 800 Lm, sa 
pokazivačem izlaza i autonomnim 
izvorom napajanja, IP65, 
provodnicima PP00-Y 3x1,5 mm2, 
prosečne dužine 20m. Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi svetiljka, 
provodnik, montažni materijal. 

kom. 1     
7   

Jednopolni nazidni (OG) prekidač 
(plastično kućište). kom. 4     
Ukupno 03 Električne instalacije  opšte potrošnje prijemne stanice:   

04 Električne instalacije predtretmana   

  

  Električne instalacije objekta 
elektro  kućice se izvode kao 
nazidne (OG) instalacije, uz 
korišćenje postojećih kablovskih 
regala u prostorijama: dehidracije 
mulja, radionice/skladišta i 
prostora za hemikalije. U ostalim 
prostorijama se izvode instalacije 
pod malter. 

  

      
1   Nabavka materijala i izrada 

priključnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija monofaznih priključnica 
sa zaštitinim kontaktom, 
provodnicima PP00-Y 3x2,5 mm2, 
prosečne dužine 10m. Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi siluminska 
priključnica sa poklopcem, 
provodnik, montažni materijal. kom. 4     

2   Nabavka materijala i izrada 
priključnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija trofaznih priključnica sa 
zaštitinim kontaktom, 
provodnicima PP00-Y 5x2,5 mm2, 
prosečne dužine 20m. Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi siluminska 
priključnica sa poklopcem, 
provodnik, montažni materijal. kom. 1     
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3   Nabavka materijala, izrada 
sijaličnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija, za rasvetno telo fluo 
svetiljka IP65 sa elektronskom 
predspojnom spravom i fluo 
sijalicama 2x36W, provodnicima 
PP00-Y 3x1,5 mm2, prosečne 
dužine 10m.Kabl se polaže delom 
kroz kablovske regale, delom kroz 
zaštitne cevi. U obračun ulazi 
svetiljka, provodnik, montažni 
materijal. 

kom. 9     
4   Nabavka materijala, izrada 

sijaličnih mesta nazidnih (OG) 
instalacija, za rasvetno telo LED 
svetiljka IP65 30W, kosa, 
provodnicima PP00-Y 3x1,5 mm2, 
prosečne dužine 10m.Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi svetiljka, 
provodnik, montažni materijal. 

kom. 1     
5   Nabavka materijala, izrada 

nazidnih (OG) instalacija, za panik 
svetiljku sa LED izvorom svetla 
minimalno 800 Lm, sa 
pokazivačem izlaza i autonomnim 
izvorom napajanja, IP65, 
provodnicima PP00-Y 3x1,5 mm2, 
prosečne dužine 20m. Kabl se 
polaže delom kroz kablovske 
regale, delom kroz zaštitne cevi. 
U obračun ulazi svetiljka, 
provodnik, montažni materijal. kom. 1     

7   
Jednopolni nazidni (OG) prekidač 
(plastično kućište). kom. 3     

Ukupno 04 Električne instalacije  opšte potrošnje predtretmana:   
UKUPNO  Ž. EL.  INSTALACIJE OBJEKTA PREČISTAČA   

PDV20%   

UKUPNO SA PDV:   
Z. UZEMLJENJE I IZJEDNAČAVANJE 

POTENCIJALA     
1   Izrada temeljnog uzemljivača za  

objekat prečistača. Temeljni 
uzemljivač pojedinačnih objekata 
izvesti prema tehničkim 
preporukama, a zatim ih 
međusobno povezati FeZn trakom 
30x4mm.         
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2   Napraviti izvode FeZn trakom 
30x4mm, sa temeljnih 
uzemljivača, za glavni vod za 
uzemljenje kao i za povezivanje 
metalnih masa radi 
izjednačavanje potencijala.         

3   ukupna dužina trake FeZn 
30x4mm, sa pratećim 
materijalom, u betonu temeljnog 
uzemljivača. m 400     

4   ukupna dužina trake FeZn 
30x4mm, sa pratećim 
materijalom, u zemljanom rovu, za 
međusobno povezivanje temeljnih 
uzemljivača objekta i pumpne 
stanice prečišćene vode. m 180     

5   Izrada izvoda sa temeljnih 
uzemljivača  FeZn trakom 
30x4mm, sa pratećim 
materijalom, prosečne dužine 5 
m. kom. 60     

6   Izrada instalacije izjednačenja 
potencijala, prespajanje ventila 
cevovoda Cu pletenicom, 
vezivanje kućišta potrošača na 
izjednačenje potencijala, 
povezivanje poklopaca sa 
prstenom Cu pletenicom. 

pauš
al 

      
    Ukupno rad i materijal 

1     
7   Ispitivanje izvršenih radova, 

merenje otpornosti uzemljenja na 
svakom mernom spoju, izdavanje 
atesta, ostali sitan nepredviđeni 
materijal, otvaranje revizione 
knjige sa upisom podataka, kao i 
prijem izvršenih radova. Plaća se 
paušalno. 

pauš
al 1     

UKUPNO Z. UZEMLJENJE I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA:   

PDV20%   

UKUPNO SA PDV:   
I. GROMOBRANSKE 

INSTALACIJE         
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  Nabavka materijala i izrada 
gromobranske instalacije objekta. 
Gromobranska instalacija se 
izvodi trakom FeZn 30x3 mm do 
mernih spojeva. Od mernih 
spojeva do uzemljivača je traka 
FeZn 30x4 mm. Traka se 
pričvršćuje za nosače, koji se 
ugrađuju u zid, po krovu po 
slemenu i ravnima. Spajanje trake 
i limenog opšivača krova izvodi se 
stezaljkom za oluk. Traka se od 
zemlje do visine 1,7m štiti L 
profilom 50x50x5 mm, dužine 1,5 
m. Specifikacija materijala je 
sledeća: 

        
1   Hvataljke (SRPS.N.B4.902-A) 

kom. 3     
2   Potpora za zid (SRPS.N.B4.925-

P) kom. 20     
3   Stezaljka za oluk (SRPS.N.B4. 

908) kom. 6     
4   Obujmnica za oluk (SRPS.N.B4. 

914) kom. 6     
5   Ukrsni komad kom. 28     
6   Merni spoj kom. 6     
7   Mehanička zaštita kom. 6     
8   Traka FeZn 30x3 mm m 140     
9   Bakarna užad i pletenice 

m 100     
10   Spoj u zemlji zaliven olovom 

kom. 14     
11   Ova stavka obuhvata materijal i 

radove koje je potrebna izvršiti pri 
izradi gromobranskih instalacija.          

    Svi elementi uzemljenja moraju 
odgovarati SRPS -u. U obračun 
ulazi sav materijal, zemljani i 
instalaterski radovi, kao i merenje 
otpora uzemljenja i izrada atesta. kpt 1 

 
  

UKUPNO I GROMOBRANSKE INSTALACIJE:   

PDV20%   

UKUPNO SA PDV:   
J. SPOLJNO OSVETLJENJE         



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 
 ЈН Бр. 404-34/2019-01 

Страна126од200 
 

 

1   Geometarsko obeležavanje trase 
kablovskog rova i položaja 
stubova za osvetljenje kompleksa. 
Nakon polaganja kabla i montaže 
stubova, snimanje položaja 
stubova i trase kabla i ukrštanja 
sa drugim objektima. Izrada 
katastra izvedenog stanja, 
predaja investitoru papirne i 
elektronske forme sa 
koordinatama svih karakterističnih 
tačaka. Obračun po dužnom 
metru trase. 

m 350     
2 

  

Iskop temeljnih jame dimenzija 
1,0x1,0x1,2m.  kom 12     

3 

  

Radionička izrada betonskog 
temelja betonom MB30 
0,9x0,9x1,1m. Prilikom 
betoniranja izraditi privod za 
kablove od duple "K" račve i 
plastične cevi F75mm, postaviti 
sidrene vijke koji se dobiju uz 
stubove. Komplet sa montažom 
betonskog temelja u već iskopanu 
jamu na sloj kamene drobine 
debljine 10cm potrebne zbijenosti, 
zatvaranjem jame peskom uz 
nabijanje pomoću vode. Obračun 
po ugrađenom betonskom 
temelju. kom 12     

4 

 

Nabavka i ugradnja ravnog 
konusnog cevastog čeličnog 
pocinkovanog stuba sa jednom 
lirom, visine 8m sa prirubnom 
pločom dimenzija 300h300mm 
(ekvivalentno tipu  Omega 2360 
"PetitJean") i gumenim orebrenim 
tepihom ispod prirubne ploče. 
Komplet sa priključnom kutijom 
Dinapak IP43, dvostruka izolacija, 
sa dvostrukim stezaljkama sa 1 
do 3 osigurača 6A, zavrtnjem za 
uzemljenja M12, kablom za 
ožičenje (1 do 3)hPP00Y-3x1,5 
mm2, Cu  užetom 16mm2  
nulovanje.  U podnožju stuba 
visine 30 cm premazati 
specijalnim bitumenoznim 
premazom za pocinkovane 
površine - nabavlja se kod 
proizvođača stuba. 

kom 16 
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5 

  

Nabavka i ugradnja ravnog 
konusnog cevastog čeličnog 
pocinkovanog stuba visine 8m sa 
dve lire, prirubnom pločom 
dimenzija 300h300mm 
(ekvivalentno tipu  Omega 2360 
"PetitJean") i gumenim orebrenim 
tepihom ispod prirubne ploče. 
Komplet sa priključnom kutijom 
Dinapak IP43, dvostruka izolacija, 
sa dvostrukim stezaljkama sa 1 
do 3 osigurača 6A, zavrtnjem za 
uzemljenja M12, kablom za 
ožičenje (1 do 3)hPP00Y-3x1,5 
mm2, Cu  užetom 16mm2  
nulovanje.  U podnožju stuba 
visine 30 cm premazati 
specijalnim bitumenoznim 
premazom za pocinkovane 
površine - nabavlja se kod 
proizvođača stuba. kom 1 

  6 

  

Nabavka i ugradnja na vrh stuba 
svetilje VOLTANA 4 / 5137 / 32 
LED/ 1000mA /110W Minel-
Šreder. Komplet sa izradom 
potrebnih nosača (definisaće se 
na licu mesta) od čeličnih 
pocinkovanih profila i potrebnih 
veza, a obračun po komadu. kom 18     

7 

  

Nabavka i ugradnja zaštitne  cevi 
(u svemu prema tehničkim 
uslovima , vodeći strogo računa o 
nagibima i zadatim uglovima. 
Postavljaju se na ukrštanjima i 
kod ulaza u objekte.         

  
  

F110 mm m 40     
8 

  

Nabavka i ugradnja fleksibilnog 
čeličnog plastificiranog creva, za 
uvode kablova u kandelabre , za 
preseke kablova do PP00-A 5x10 
mm2 

m 100     
9 

  

Nabavka  i  ugradnja napojnih NN 
kablova. Polažu se u iskopan rov 
u zemlji, ili u kablovske regale. NN 
kablovi su sledeći:         

  
  

PP00-A 5x10 mm2, 1kV  m 500     
10 

  

Izrada kablovskih kablovskih 
spojnica za kabl PP00-A 5x10 
mm2, 1kV kom 10     
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Nakon polaganja i spajanja, 
kablova, izvršiti podešavlje 
usmerenja svetiljki, merenje 
uzemljenja, naponsko  ispitivanje, 
merenje izolacionog otpora, 
otpora petlje i slično. pauš 1     

UKUPNO J.  SPOLJNO OSVETLJENJE:   

PDV20%   

UKUPNO SA PDV:   
К. OSTALO 

   
  

1   Sitan i ostali nespecifiran materijal 
i rad pšl 1     

2   Transportni troškovi 
pšl 1     

3   Pripremno završni radovi na 
gradilištu. Ovde su uključeni i 
troškovi gradilišnog priključka 
(odobrenje za priključenje, sam 
priključak sa merim mestom i 
napojnim kablom) na elektro 
energetsku mrežu distribucije u 
ime investitora. kpt 1     

4   Čišćenje gradilišta pšl 1     
5   Ispitivanje električnih instalacija i 

pribavljanje atesta od ovlašćenih 
preduzeća kpt 1     

UKUPNO  К. OSTALO   

PDV20%   

UKUPNO SA PDV:   

  
REKAPITULACIJA EMP,UPRAVLJANJE I OSTALE EL. INSTAL. PPOV    

A NAPAJANJE PPOV         
B GLAVNI RAZVODNI ORMAN         
V NADZOR NAD SISTEMOM         
G RAZVODNI ORMARI OPŠTE 

POTROŠNJE: 
   

  
D POMOĆNI ORMARIĆI         
Đ KABLOVSKI RAZVOD 

   
  

E MERNI INSTRUMENTI         
Ž ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTA PREČISTAČA   
Z UZEMLJENJE I IZJEDNAČAVANJE 

POTENCIJALA     
I GROMOBRANSKA 

INSTALACIJA         
Ј SPOLJNO OSVETLENJE         
К OSTALO         

  Ukupno EMP,  upravljanje i ostale el. inst.    

PDV20%:   
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UKUPNO SA PDV:   

 

  

           

 

  

    

 

  

 broj 

O P I S   R A D O V A 

 jed.  

Količin
a 

Jediničn
a 

Ukupn
o 

poz
. 

mera   cena  
din. dinara 

VI. MAŠINSKE ISNTALACIJE I OPREMA 

VI.1. MAŠINSKA OPREMA 

Napomena: Jediničnim cenama pozicija koje se odnose na opremu je obuhvaćen atest, upustva za rad i 
obuka radnika za rad na opremi. 

1. GRUBA REŠETKA  

1 Tablasti zatvarač         
  Nabavka, transport i ugradnja tablastog zatvarača na ručni pogon 

BUSCH SAFOX-F-F 500 ili odgovarajući prema opisu 
Dimenzija DN500 PN10 
Tablasti zatvarač sa cilindričnim otvorom, zaptivanje sa obe 
strane.Uz zatvarač se isporučuje i sav spojni i zaptivni materijal za 
montažu sa ugradbenom garniturom L=7m. 
Nepropusnost u skladu sa EN DIN 12266-2 za stub vode 0-10m 
obostrano. 
Zaptianje HOT-V za otpadnu vodu. 
Samočišćeća navrtka na vretenu za otpadnu vodu. 
Vođenje spirale bez vibracija. 
Vreteno napravljeno od nerđajućeg čelika. 
Navojna veza vretena i rama tablastog zatvarača. 
Navojno vreteno sa vodonepropusnim ležajem od nerđajućeg čelika 
(tip A). 
Izvedba sa zamenom svih habajućih elemenata bez demontaže 
tablastog zatvarača. 
Prolaz u donjem delu eksta tip G. 
Jediničnom cenom je obuhvaćen zatvarač, vođice, ankeri, vreteno, 
nosač vretena, točak sa postoljem kao i sav spojni i zaptivni materijal 

      
  Obračun po komadu kom 1 

  2 Gruba rešetka         
  Nabavka, transport i montaža grube rešetke (veličina otvora 70 mm) 

sa ručnim čišćenjem od nerđajućeg čelika. Dužina rešetke je 6.9 m, 
širina 1.5 m, poprečni presek 10x50 mm.  Sastavni deo opreme 
rešetke su grablje za čišćenje otpada i perforirana korpa zapremine 
30 l za odlaganje otpada. Jedinačnom cenom obuhvaćeno je: 
nabavka, montaža, kao i sav spojni i zaptivni materijal, prateća 
dokumentacija i atesti.       

   Obračun po komadu isporučene rešetke.  kom 1     
3 Konzolna dizalica         
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  Nabavka, dopremanje i montaža konzolne dizalice SULZER 
M250 ili odgovarajuće od nerđajućeg čelika sa ručnim 
vitlom, koji se sastoji od ankernog elementa, mobilnog 
konzolnog krana i ručnog vitla, nosivost 250 kg, dometa do 
7 m. Maksimalni pirihvat tereta od 1100mm. U obim 
isporuke spadaju:                                 
- jedan komad prenosive stubne dizalice od nerđajućeg 
čelika AISI 304 sa čekrkom za teret 250kg, sajla sa 
uređajem visoke sigurnosti HSRG 5-20, dužina sajle 10m;  
- jedan fiksni nosač prenosive dizalice sa setom ankera od 
nerđajućeg čelika AISI 304 za montažu na betonsku 
konstrukciju. 

  

      
  Obračun po komadu kom 1     

UKUPNO GRUBA REŠETKA:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
2. GLAVNA CRPNA STANICA 

1 Pumpe         
  Nabavka, transport i montaža muljnih pumpi sa potisnim 

kolenom, za otpadne vode sa prisustvom krupnih  i 
vlaknastih materija. Jedinačnom cenom obuhvaćeno je: 
nabavka, montaža, kolenasta stopa, držač vođice i vođice 
sa lancem, 10 m napojnog kabla, sav spojni, zaptivni i 
materijal za montažu i kompletna dokumentacija i atesti. 
Motor je prilagođen frekventnoj regulaciji. 

  

      
  karakteristike pumpi su sledeće:         
  - Q= 60 l/s         
  - H= 22.5 m         
  - N= 22 kW         
  - prečnik potisa DN150         
  - termička zaštita namotaja i zaštita od prodora vlage u 

kućište el. motora 
  

      
  - referentni proizvod SULZER XFP 150G CB1.1 PE220/4-G 

ili odgovarajući. 
  

      
  Obračun po komadu kom 3     
2 Fazonski komadi i cevi       
  Nabavka, isporuka i ugradnja fazonskih komada od duktilnog liva sa 

epoksidnom antikorozivnom zaštitom za otpadne vode za nazivne 
prečnike DN250 i DN350, odnosno fitinga i cevi od nerđajućeg čelika 
1.4301 (SS304) za nazivni prečnik DN150 i DN250. Radni pritisak do  
10 bara, u svemu prema Opštim uslovima izgradnje. Jediničnom 
cenom je obuhvaćen i kompletan spojni i zaptivni materijal i 
antikorozivna zaštita. Medij: otpadna voda       

  Obračun po komadu.         
  Q  komad - luk sa prirubnicama DN250 PN10 kom 5     
  FF komad - sa prirubnicama DN250 PN10 L=300 mm 

kom 2     
  TT komad - krst sa prirubnicama DN250/250 PN10 

kom 1     
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  FFR komad - redukcija sa prirubnicama DN250/DN350 
PN10 L=300 mm kom 1     

  FFG komad - spojnica sa prirubnicama i uzidnom 
prirubnicom (MFL) DN350 PN10 L=1000 mm 

kom 1     
  Prirubnica sa grlom, dimenzija DN150 PN10, materijal 

nerđajući čelik (SS304) kom 3     
  Prirubnica sa grlom, dimenzija DN250 PN10, materijal 

nerđajući čelik (SS304) kom 3     
  Ekscentrična redukcija, dimenzija Æ273.0/Æ168.3, 

materijal nerđajući čelik (SS304) kom 3     
  Čelična bešavna cev Æ168.3x3.6mm, materijal nerđajući 

čelik (SS304) m 3     
  Čelična bešavna cev Æ273.03.6mm, materijal nerđajući 

čelik (SS304) m 12     

3 Čelični limovi na prodorima cevi kroz zidove       

  
Nabavka, isporuka i montaža čeličnih limova na mestima 
prodora cevi kroz zidove. Čelični limovi su debljine 5 mm i 
ugrađuju se pre betoniranja.  

  

      
  Obračun po kg.         

  lim 500 x 500 mm (kom. 1) kg 9.79     
4 Armature         
  Nabavka i isporuka armatura sledećih karakteristika: medij 

otpadna voda, materijal duktil, epoksidna antikorozivna 
zaštita za otpadne vode.  Jediničnom cenom je obuhvaćen 
celokupni spojni i zaptivni materijal.  

  

      
  

Obračun po komadu         
  nepovratni ventil DN250 PN10 kom 3     
  Zasun sa letećom prirubnicom,   prema standardu SRPS 

EN 558:2012,SRPS EN 545:2013, SRPS EN 1074-1:2009 , 
SRPS EN 1074-2:2009 ispitano prema zahtevima 
standarda SRPS EN 12266-1:2013. Telo i poklopac zasuna 
iz dva dela.  Ugradbena mera duga izrada (F5). Jedna 
prirubnica leteća, druga fiksna. Ventil sa elastičnim 
zaptivanjem sa integrisanim mesinganim prstenom unutar 
klina za minimizaciju vibracija, sa prirubničkim krajevima u 
skladu sa SRPS EN 1092-2/1:2008.  Vreteno fiksirano sa 
integrisanim čeličnim stop prstenom bez mogućnosti 
vertikalnog kretanja. Materijal: duktil liv  GGG50  prema 
zahtevima standarda SRPS EN 1563:2013                                                                                        
Potreban pun protok po celoj dužini. Spoljna i unutrašnja 
epoksidna zaštita u skladu sa  DIN 30677-2:1988 i DIN 
3476:1996 .  

  

      
  Proizvođač mora biti u sistemu kontrole kvaliteta ISO 9001 , 

ISO 14001 i  OHSAS 18001. Za radne temperature: do 70 S 
  

      
  Zasun DN250 PN10 sa teleskopskom ugradbenom 

garniturom h=195 cm i kapom za zasun kom 3 
  5 Ventilacija         
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Nabavka materijala, izrada i ugradnja ventilacije crpne 
stanice. Ventilaciju čine dve cevi od nerđajućeg čelika 
DN150, dužina L1=7000 mm i L2=1500 mm i dva čelična 
luka 90° DN150. Jediničnom cenom obuhvatiti kompletan 
rad i materijal. 

  

      
  Obračun po komadu. kom 1     

6 Konzolna dizalica         
  Nabavka, dopremanje i montaža konzolne dizalice SULZER 

M250 ili odgovarajući od nerđajućeg čelika sa ručnim vitlom, 
koji se sastoji od ankernog elementa, mobilnog konzolnog 
krana i ručnog vitla, nosivost 250 kg, dometa do 7 m. 
Maksimalni pirihvat tereta od 1100mm. U obim isporuke 
spadaju: 
 - jedan komad prenosive stubne dizalice od nerđajućeg 
čelika AISI 304 sa čekrkom za teret 250kg, sajla sa 
uređajem visoke sigurnosti HSRG 5-20, dužina sajle 10m; 
- jedan fiksni nosač prenosive dizalice sa setom ankera od 
nerđajućeg čelika AISI 304 za montažu na betonsku 
konstrukciju. 

  

      
  Obračun po komadu kom 1     

7 Stacionarni uređaj za uzimanje uzoraka       
  Nabavka, dopremanje i ugradnja kompletne opreme za 

kontinualno uzimanje i pripremu uzoraka .   
  

      
  Uzorkivač se saсtoji od klimatizovanog ormarića, spoljašnje 

oplate od nerđajućeg čelika i dvanaest posuda za uzorke sa 
revolver okretnim tanjirom. Obimom isporuke obuhvatiti 
kompletnu garnituru za uzimanje uzoraka i pripadajuću 
programsku jedinicu. 

  

      
  Jedinačnom cenom obuhvaćeno je: nabavka, dopremanje i 

ugradnja; potreban materijal za pričvršćenje, potrebni 
nosači, kompletna dokumentacija i atesti, 20 m napojnog 
kabla kao i obuka radnika za rukovanje opremom. Oprema 
za uzorkovanje se stavlja na ulazu (kod crpne stanice) i 
izlazu (kontrolni šaht) iz postrojenja. Obračun po komadu.  

  

      
  broj posuda: 12         
  veličina posude PE 2.5  l         
  priključno opterećenje 800 W         
  Referentni proizvod Liquistation CSF48, Endress+Hauser ili 

odgovarajući 
        

  Obračun po komadu. kom 2     
UKUPNO GLAVNA CRPNA STANICA:   

PDV20%:   
UKUPNO SA PDV:   

3. MEHANIČKI PREDTRETMAN 

1 Kompaktna predtretmanska stanica         
  Nabavka,  dopremanje, montaža  i puštanje u probni rad 

kompaktnog aerisanog peskolova i hvatača masti za 
uklanjanje čvrstih čestica > 3 mm, za uklanjanje peska (>0.2 
mm) i  uklanjanje ulja, masti i svih ostalih laganih čestica. 
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  Dimenzije uređaja su u skladu sa grafičkom 
dokumentacijom. 
Izlivni priključak DN350 PN10 
Uređaj je izveden sa integrisanim sigurnosnim prelivom “by 
pass-om“ koji omogućava prelivanje viška vode u slučaju 
nestanka struje ili ispada fine spiralne rešetke iz pogona. 
Tip fine spiralne rešetke je KSR-T 500 sa prijemnim 
tankom, sledećih karakteristika: 
Prečnik ulaznog bubnja 500 mm 
Perforacija rešetke 4 mm 
Maksimalni nivo vode ispred pužnice 570mm 
Prečnik pužnice 470 mm 
Debljina pužnice je 12 mm 
Spirala je ojačana centralnom cevi minimalnog prečnika 
88.9mm i minimalne debljine 8 mm 
Svaki korak spirale je izrađen od punog materijala 
(pločevine), koji se spajaju zavarianjem. 

  

      
  Duž cele zone transporta horizontalnog transportera nalazi 

se habajuća izmenljiva plastična obloga (bez čeličnih 
flahova), Prečnik zone transporta 350 mm 
U gornjoj zoni spiralne rešetke nalazi se presa, nakon koje 
otpad ispada u kontejner preko limova za usmeravanje 
Ugao ugradnje je 35o 
Snaga elektromotora je  1.5kW, 3x400V, 50Hz, klasa H, 
brzina rotacije do 10 o/min 
Za pravilno funkcionisanje uređaja neophodan je dovod 
čiste vode koja se koristi za pranje zone rešetke i zone 
prese, potreban kapacitet vode je 1l/s i min 3 bar. Dovodne 
cevi neophodno je termički izolovati i kroz izoralciju postaviti 
kablovske grejače kako bi izbegli zamrzavanje u zimskom 
periodu. Uz cevni sistem za dovod vode obezbeđuju se i 
elektromagnetni ventili. 

  

      
  Separator peskao Transport nataloženog peska (do 150 

mikrona) vrši se preko horizontalnog transportera o Debljina 
zavojnice 20 mmo Prečnik zavonice 298 mmo Dužina 
zavonice 6100 mmo Spirala je ojačana centralnom cevi 
minimalnog prečnika 88.9mm i minimalne debljine 6mmo 
Svaki korak spirale je izrađen od punog materijala 
(pločevine), koji se spajaju zavarianjem,o Duž cele zone 
transporta horizontalnog transportera nalazi se habajuća 
izmenljiva plastična obloga (bez čeličnih flahova),o Sistem  
za detekciju istrošenosti habajuće plastične obloge u koritu 
spiralnog transporterao Sistem "voda-vazduh" za 
odglavljivanje horizontalnog transportera bez pražnjenja i 
ulaska u rezervoar i bez prekida u radu predtretmanske 
stanice o Pogonski elektromtoro horizontalnog transportera 
1.1kW, 3x400V, 50Hz, klasa H, brzina rotacije do 3 o/mino 
Kosi transporter izdvojenog peskao Prečnik pužnice 205 
mmo Dužina pužnice 7405 mmo Spirala je ojačana 
centralnom cevi minimalnog prečnika 60mm i minimalne 
debljine 6mm 
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  o Svaki korak spirale je izrađen od punog materijala 
(pločevine), koji se spajaju zavarianjem, 
o Duž cele zone transporta kosog transportera nalazi se 
habajuća izmenljiva plastična obloga (bez čeličnih flahova), 
o Spoljašnji prečnik cevi 223 mm 
o Pogonski elektromtoro horizontalnog transportera 1.1kW, 
3x400V, 50Hz, klasa H, brzina rotacije do 5 o/min 
U kompletu sa separatorom peska isporučuje se “roots“ 
duvaljka 3D19S-050K, proizvođač Kubiček, sedećih 
karakteristika: 
o Kapacitet 20Nm3/h 
o Napor 500 mbar 
o Broj obrtaja duvaljke 1400-1750 o/min 

  

      
  Upravljacki elektroroman EO SUG MPT 3-120:- 

Elektroorman je predviđen za spoljašnju ugradnju sa 
minimalnom IP 66 zaštitom odnosno sa duplim vratima, gde 
je komanda na unutrašnjim vratima a spoljašnja vrata služe 
za zaštitu od atmosferskih/spoljnih agresivnih uslova,   - 
Elektroorman sadrši PLC uređaj sa integrisanim fabričkim 
software-om i frekventni regulatorom za svaki od pogonskih 
elektromotora koji su sastavni deo uređaja, frekventni 
regulator je sa integrisanim momentnim opterećenjem, 
taster za hitno zaustavljanje rešetke, preklopnik za ručni i 
automatksi rad za svaki od pogonskih elektromotora, 
preklopnik za napred i nazad za svaki od pogonskih 
elektromotora, glavni prekidač, osigurače i ostale elemente 
potrebne za neomentan i pouzdan rad sistema. Materijal 
spoljašnje kutije elektroromana poliester.Napomena: Uz 
ponudu je obavezno dostaviti elektrošeme upravljačkog 
elektroormana na kojima se jasno može videti da su gore 
navedeni obavezni elementi predmet isporuke. 

  

      
  Karakteristike duvaljke za aeraciju peskolova 

kombinovanog uređaja: 
• Kubicek 3D19S-050K  
• Proticaj vazduha 62.4  m3/h  
• Snaga duvaljke 1.1  kW  
• Prečnik potisa 50  mm 
• Pritisak Dp  do 3050  mbar 
• Broj obrtaja duvaljke  2500 o/min 
• Predviđena za rad sa frekventnim regulatorom 

  

      
  Referentni proizvod MPT 3-20 Hydroflow ili odgovarajući.         
  Uz ponudu dostaviti ISO 9001, 14001 i 18001 proizvođača 

opreme 
  

      
  Obračun po kompletno montiranoj i puštenoj u rad 

predtretmanskoj stanici. 
  

      
    kompl 1     
2 Uređaj za doziranje ferihlorida         
  Nabavka, transport do lokacije koju odredi Investitor i 

istovar sistema za fino doziranje 40 % rastvora ferihlorida - 
FeCl3 , koji se sastoji iz sledećih komponenti: 

  

  

    

  proporcionalna dozir pumpa         
  – kapacitet                                            0-150 l/h         
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  – pritisak na potisu                              4 bar         
  – instalisana snaga                             240 W         
  – komada:                                             2         
  Regulacija doziranja FeCl3 se vrši na osnovu informacije o 

protoku sirove vode merenog na meraču protoka. U toku 
probnog pogona ručno će se podesiti potrebna doza pri 
maksimalnom kapacitetu. 

  

      
  zatvoreni samonosivi rezervoar za ferihlorid sa havarijskim 

bazenom 
  

      
  – korisna zapremina:                              1000 l         
  – materijal:                                      PE ili PP         
  – komada:                                                           1         
  Rezervoar čini posuda sa havarijskim bazenom, revizionim 

otvorom, priključkom za punjenje, pražnjenje i ventilaciju.  
  

      
  cevovod za razvod ferihlorida         
  Nabavka i transport PEHD savitljive cevi Ø9/12 za razvod 

ferihlorida. Cevovod je od PEHD, DN10, za radni pritisak od 
6 bara. Orijentaciona ukupna dužina cevovoda je 30m. 
Cevovod se postavlja od dozir pumpi do mesta doziranja, 
prema detaljima iz projekta. Predmet nabavke mogu biti 
samo cevi koje ispunjavaju važeće normative i koje o tome 
poseduju važeći sertifikat. 

  

      
  – komplet:                                                          1         
  Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje, 

prateća dokumentacija, atest, uputstvo za upotrebu na 
srpskom jeziku, rezervni delovi za 2 godine rada, potrebni 
fazonski komadi, zaptivni materijali, potrebna armatura, 
držači, kao i ispitivanje nakon montaže. Umesto 
predviđenih, uz predhodnu saglasnost projektanta, predmet 
isporuke može biti oprema i od drugog proizvođača pod 
uslovom da ima navedene karakteristike jednake ili bolje od 
karakteristika navedenih. Obračun se vrši po kompletu 
isporučenog sistema za doziranje ferihlorida. 

  

      
  – komplet:                                                          1         
  Obračun po komadu dozirne jedinice.         
    kom 1     

3 
Šavne cevi i fazonski komadi od nerđajućeg čelika 
1.4301 

  
      

  

Nabavka isporuka i ugradnja šavnih cevi i fazonskih 
komada od nerđajućeg čelika WNr1.4301 za pritisak od 6 
bara. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, 
dopremanje, montaža, prateća dokumetacija, sertifikati, kao 
i sav spojni i zaptivni materijal od nerđajućeg čelika. Spoj 
cevi je zavarivanjem, a spoj cevi sa armaturama je 
standradnom prirubnicom odgovarajućeg prečnika za radni 
pritisak 10 bara. 

  

      

   - čelična cev DN350 m 9.0     

   - čelična cev DN250 m 2.5     

   - prirubnica DN250 PN10 kom 2     

   - prirubnica DN350 PN10 kom 8     
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   - čelični luk 90° DN350 kom 7     

   - čelična redukcija DN350/DN250 kom 2     

  Obračun prema specifikaciji         

4 Čelični oslonci (nosači) cevovoda       

  
Izrada i montaža oslonaca  za cevovod, od nerđajućeg čelika  AISI 
304. Jediničnom cenom obuhvaćen sav potreban rad i materijal na 
izradi i montaži nosača.       

  Obračun po kg nosača. kg 10.0     
UKUPNO MEHANIČKI PREDTRETMAN:   

PDV20%:   
UKUPNO SA PDV:   

4. SB REAKTORI  

1 Duvaljke         
  Nabavka, transport i montaža duvaljke sa rotacionim 

klipovima i remenim pogonom. Duvaljke se isporučuju sa 
zaštitnom haubom sa zvučnom i termoizolacijom. 
Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka, isporuka, 
istovar duvaljke sa zaštitnom haubom, kompletna 
dokumentacija i atesti na srpskom jeziku, sav spojni i 
zaptivni materijal potreban za montažu,  10 m napojnog 
kabla, obuka četiri radnika za rukovanje opremom, 
kompletni radovi na montaži opreme, priključenje na el. 
instalaciju, priključenje na centralni računar, usaglašavanje 
rada sa ostalom opremom, probni rad i komplet potrošnog 
materijala za duvaljke za dvogodišnji rad koji se sastoji iz 3 
seta klinastog remena i 6 komada patrona usisnog filtera. 
Jediničnom cenom obuhvaćeni su i rezervni delovi za 
upravljački orman (set osigurača, bimetalnog releja, zaštite i 
tastera pritiska).  

  

      
  Duvaljke imaju sledeće karakteristike:         

  * kapacitet  11.2 nm3/min         

  *pritisak  700 mbar         

  *instalisana snaga 22 kW         

  * prečnik potisa 150 mm         

  *ukupna težina sa haubom 930 kg         

  *zaštita od buke < 65 dB         

  *broj obrtaja duvaljke do 2500 o/min         

  *proizvod 3D45B-150K Kubiček ili odgovarajući   
      

  Obračun po kompletu, montiranog uređaja.         

  
  kompl

. 6     

2 Oprema za aeraciju i mešanje         

  

Nabavka, dopremanje i montaža uređaja za aeraciju i 
mešanje sledećih karakteristika: 
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Osnovne karakteristike difuzora za aeraciju: 
• Model PIK 300    
• Prečnik      336 mm 
• Minimalni opseg kapaciteta difuzora 1.5 – 8 m3/h 
• Veličina mehurova    1-3 mm 
• Temperatura vazduha   do 100oC 
• Priključak za cevni razvod   90 mm 
• Izvedna sa nepovratnim ventilom   Da 
• Materijal ventila / kugle / zaptivača PP / Nerđajući čelik / 
EPDM 
• Materijal membrane    EPDM 
• Broj komada  po bazenu   156 kom                                       
U skladu sa „ABS Nopon Diffuser System“ SULZER 

  

      

  Referentni proizvođač SULZER ili odgovarajući         

  Obračun po komadu. kom 4     

  

Osnovne karakteristike miksera: 
• Model      RW 6523 
• Prečnik lopatica    650 mm 
• Snaga motora    5 kW  
• Brzina obrtanja     470 o/min 
• Materijal lopatice     Nerđajući čelik 

  

      

  Referentni proizvođač SULZER ili odgovarajući         

    kompl 8     

3 
Šavne cevi i fazonski komadi od nerđajućeg čelika 
1.4301 za dovod vazduha 

  

      

  

Nabavka isporuka i ugradnja šavnih cevi i fazonskih 
komada od nerđajućeg čelika WNr1.4301 za pritisak od 6 
bara. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, 
dopremanje, montaža, prateća dokumetacija, sertifikati, kao 
i sav spojni i zaptivni materijal od nerđajućeg čelika. Spoj 
cevi je zavarivanjem, a spoj cevi sa armaturama je 
standradnom prirubnicom odgovarajućeg prečnika za radni 
pritisak 10 bara. 

  

      

   - čelična cev DN150 m 240.0     

   - prirubnica DN150 PN10 kom 18     

   - čelični luk 90° DN150 kom 28     

   - čelični luk 45° DN150 kom 12     

   - čelični T komad DN150 kom 8     

4 Armatura na cevovodu za dovod vazduha         

  

Nabavka i isporuka armature sledećih karakteristika: 
materijal duktil, epoksidna antikorozivna zaštita, vratilo od 
nerđajućeg čelika.  Jediničnom cenom je obuhvaćen 
celokupni spojni i zaptivni materijal. Radni fluid: vazduh 

  

      
  leptir zatvarač na elektromotorni pogon DN150 PN10  kom 4     

  leptir zatvarač na ručni pogon DN150 PN10  kom 6     

5 Konzolna dizalica         
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Nabavka, dopremanje i montaža konzolne dizalice SULZER 
M250 ili odgovarajući od nerđajućeg čelika sa ručnim vitlom, 
koji se sastoji od ankernog elementa, mobilnog konzolnog 
krana i ručnog vitla, nosivost 250 kg, dometa do 7 m. 
Maksimalni pirihvat tereta od 1100mm. U obim isporuke 
spadaju:                                 - jedan komad prenosive 
stubne dizalice od nerđajućeg čelika AISI 304 sa čekrkom 
za teret 250kg, sajla sa uređajem visoke sigurnosti HSRG 
5-20, dužina sajle 10m;                                                                                                
- jedan fiksni nosač prenosive dizalice sa setom ankera od 
nerđajućeg čelika AISI 304 za montažu na betonsku 
konstrukciju. 

  

      

  Obračun po komadu kom 
6.0     

6 
Šavne cevi i fazonski komadi od nerđajućeg čelika 
1.4301 za dovod otpadne vode 

  

      

  

Nabavka isporuka i ugradnja šavnih cevi i fazonskih 
komada od nerđajućeg čelika WNr1.4301 za pritisak od 6 
bara. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, 
dopremanje, montaža, prateća dokumetacija, sertifikati, kao 
i sav spojni i zaptivni materijal od nerđajućeg čelika. Spoj 
cevi je zavarivanjem, a spoj cevi sa armaturama je 
standradnom prirubnicom odgovarajućeg prečnika za radni 
pritisak 10 bara. 

  

      

   - čelična cev DN350 m 54.0     

   - prirubnica DN350 PN10 kom 9     

   - čelični luk 90° DN350 kom 4     

   - čelični T komad DN350 kom 3     

  Obračun prema specifikaciji         

7 Armatura na cevovodu za dovod otpadne vode         

  

Nabavka i isporuka armature sledećih karakteristika: Leptir 
zatvarač rema standardu SRPS EN 1074-1:2009 ,SRPS EN 
1074-2:2009 i SRPS EN 12266-1:2013.  
Leptir zatvarač u skladu sa SRPS EN 593:2012, ugradbene 
mere u skladu sa SRPS EN 558:2012,sa prirubničkim 
krajevima u skladu sa SRPS EN 1092-2/1:2008,epoksi 
zaštita prema zahtevima standarda DIN 30677-2:1988 i DIN 
3476:1996  plavom farbom (RAL 5017). Zaptivanje preko 
gumene zaptivke  EPDM .Materijal: duktil liv  GGG40  
prema zahtevima standarda SRPS EN 1563:2013 

  

      
  Obračun po komadu         

  leptir zatvarač na elektromotorni pogon DN350 PN10  
kom 4     

8 Dekanter         
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Nabavka, dopremanje i montaža visinski promenljive 
prelivne konstrukcije za odvod prečišćene vode. Izrađeni su 
od nerđajućeg čelika-cevna konstrukcija sa horizontalnom 
ulaznom cevi, pregradom za odbijanje plivajućeg mulja, 
vertikalnom izlaznom cevi, uronjenim obrtnim zglobom od 
nerđajućeg čelika, uronjenom zidnom konzolom sa 
posebnim tiplama, cevi koje prolaze kroz zid DN 300, 
električnim vitlom sa po 4 granična prekidača, pričvrsnom 
konzolom i zaštitnim pokrovom, vučnim i sigurnosnim 
užetom. 

  

      

  

Dekanter sa visinski promenljivom prelivnom konstrukcijom 
za odvod prečišćene vode.Dekanter se sastoji od cevne 
konstrukcije sa horizontalnom ulaznom cevi, pregradom za 
odbijanje plivajućeg mulja, obrtnim zglobom, zidnom 
konzolom i cevovodom za priključak za prodor kroz zid 
DN300.Osnovne tehničke karakteristike:- kapacitet 
630m3/h, - konstrukcija dekantera omogućava regulaciju 
protoka- mogućnost regulacije uronjenosti sa elektrodama- 
mogućnost izbora vremena dekantacije- dužina dekantera 
5m ostale dimenzije u skladu sa grafičkom 
dokumentacijom- elektromotor 3x400V, 0.75kW, 50Hz- 
materijal vitalnih delova AISI 316L- sva oprema je zaštićena 
naknadnom pasivizacijom  

  

      

  

● maksimalna zapremina za dekantaciju 630.0  m3 
● vreme dekantacije pri Qmax,h tAb=1,0 h  
● potreban kapacitet dekantera 630/1,00=630 m3/h 10.5  
m3/min 
● Opterećenje prelivne ivice dekantera 1.5-2,4 m3/min*m 
● opterećenje preliva dekantera 2,1 m3/min*m  
● prečnik dekantacione cevi Ø 300 mm 

  

      
  Referentni proizvod Hydroflow HFD 300 ili odgovarajući         

  

Uz ponudu dostaviti ISO 9001, 14001 i 18001 proizvođača 
opreme 

  

      

  Obračun po komadu kom 8     

9 
Šavne cevi i fazonski komadi od nerđajućeg čelika 
1.4301 za odvod prečišćene vode 

  

      

  

Nabavka isporuka i ugradnja šavnih cevi i fazonskih 
komada od nerđajućeg čelika WNr1.4301 za pritisak od 6 
bara. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, 
dopremanje, montaža, prateća dokumetacija, sertifikati, kao 
i sav spojni i zaptivni materijal od nerđajućeg čelika. Spoj 
cevi je zavarivanjem, a spoj cevi sa armaturama je 
standradnom prirubnicom odgovarajućeg prečnika za radni 
pritisak 6 bara. 

  

      

   - čelična cev DN300 m 60.0     

   - prirubnica DN300 PN6 kom 27     

   - čelični T komad DN300 kom 3     

  Obračun prema specifikaciji       

10 Pumpe         
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  Nabavka, transport, montaža i puštanje u probni rad muljnih 
pumpi za višak mulja sa kuplung viljuškom za otpadne vode 
sa prisustvom krupnih  i vlaknastih materija. Jedinačnom 
cenom obuhvaćeno je: nabavka, puštanje u probni rad, 
kolenasta stopa, držač vođice i vođice sa lancem, sav 
spojni, zaptivni i materijal za montažu, kompletna 
dokumentacija i atesti , 10 m napojnog kabla, potrošni 
materijal za dvogodišnji rad. Motor je prilagođen frekventnoj 
regulaciji. 

  

      
  Usvojena je pumpa SULZER XFP 100C CB1.2 PE13/6-C ili 

odgovarajući sledećih karakteristika: 
  

      
   *proticaj 18 l/s         
   *visina dizanja 3.45 m         
  Efikasnost u srednjoj (nominalnoj) radnoj tacki ne sme biti 

manji od 65% 
Napomena: radna tacka moze odstupati za fiksni protok do 
+/-5% u pogledu napora. 
Potisni prikljucak pumpe - prirubnica DN100 PN10 
Minimalni slobodni prolaz krutih cestica kroz pumpu 75 mm, 
radno kolo Contra Block Plus. Sa donje strane radnog kola 
mora posedovati spiralnu nazubljenu plocu - seckalicu koja 
omogućava da se vlaknasti materijali usitne i ne zagušuju 
pumpu. 
Nominalna snaga elektromotora (P2) do 1.3 kW, 6 polni (do 
1000o/min), 3x400V,  
Klasa efikasnostI motora IE3, 50Hz, klasa izolacije 
namotaja H,  
Dužina enertetskog i signalnog kabla 20m.  
Elektromotor opremljen sondom za detekciju prodora vlage 
u komori mehanickog zaptivaca i senzorom za zastitu od 
pregrevanje namotaja.  

  

      
  Pumpa mora posedovati dvostruki mehanički zaptivač:- sa 

strane medijuma SiC-SiC – obavezno zaptivna lica od 
silicijum karbida - sa strane elektro motora – zaptivna lica 
po preporuci proizvođača Materijali:Kućište hidraulike 
pumpe, kućišta elektromotora, radnog kola, habajuće ploče 
- sivi liv GG25.Vratilo, uške za manipulaciju pompom i 
šrafova – nerđajući celik.Pumpa je namenjena za ugradnju 
na postolje preko jedne vodjice 2“. 

  

      
  Obračun po komadu kom 4     

11 
Šavne cevi i fazonski komadi od nerđajućeg čelika 
1.4301 za odvod viška mulja 

  

      

  

Nabavka isporuka i ugradnja šavnih cevi i fazonskih 
komada od nerđajućeg čelika WNr1.4301 za pritisak od 6 
bara. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, 
dopremanje, montaža, prateća dokumetacija, sertifikati, kao 
i sav spojni i zaptivni materijal od nerđajućeg čelika. Spoj 
cevi je zavarivanjem, a spoj cevi sa armaturama je 
standradnom prirubnicom odgovarajućeg prečnika za radni 
pritisak 10 bara. 

  

      

   - čelična cev DN150 m 40.0     

   - prirubnica DN150 PN10 kom 16     

   - prirubnica DN80 PN10 kom 4     
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   - čelični luk 90° DN150 kom 8     

   - čelična ekscentrična redukcija DN150/DN80 kom 4     

  Obračun prema specifikaciji       

12 Čelični oslonci (nosači) cevovoda       

  
Izrada i montaža oslonaca  za cevovod, od nerđajućeg 
čelika  AISI 304. Jediničnom cenom obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal na izradi i montaži nosača. 

  

      

  Obračun po kg nosača. kg 90.0     
UKUPNO SBR REAKTORI:SVEGA:   

PDV20%:   
UKUPNO SA PDV:   

5. SILOS ZA MULJ 

1 Duvaljke         
  Nabavka, transport i montaža duvaljke sa rotacionim 

klipovima i remenim pogonom. Duvaljke se isporučuju sa 
zaštitnom haubom sa zvučnom i termoizolacijom. 
Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka, isporuka, 
istovar duvaljke sa zaštitnom haubom, kompletna 
dokumentacija i atesti na srpskom jeziku, sav spojni i 
zaptivni materijal potreban za montažu,  10 m napojnog 
kabla, obuka četiri radnika za rukovanje opremom, 
kompletni radovi na montaži opreme, priključenje na el. 
instalaciju, priključenje na centralni računar, usaglašavanje 
rada sa ostalom opremom, probni rad i komplet potrošnog 
materijala za duvaljke za dvogodišnji rad koji se sastoji iz 3 
seta klinastog remena i 6 komada patrona usisnog filtera. 
Jediničnom cenom obuhvaćeni su i rezervni delovi za 
upravljački orman (set osigurača, bimetalnog releja, zaštite i 
tastera pritiska).  

  

      
  Duvaljke imaju sledeće karakteristike:       
  * kapacitet  10 nm3/min         
  *pritisak  700 mbar         
  *instalisana snaga 18.5 kW         
  * prečnik potisa 100 mm         
  *broj obrtaja do 4300 o/min         
  *jačina buke sa akustičnom haubom manja od 70dB         
  Referentni proizvod 3D38B-100K Kubiček ili odgovarajući         

  Obračun po kompletu, montiranog uređaja.   2.00     

    kompl 2     

2 Oprema za aeraciju i mešanje         

  
Nabavka, dopremanje i montaža uređaja za aeraciju i 
mešanje sledećih karakteristika: 

  
      

  

Osnovne karakteristike difuzora za aeraciju:• Model PIK 300    
• Prečnik      336 mm• Minimalni opseg kapaciteta difuzora 
1.5 – 8 m3/h• Veličina mehurova    1-3 mm• Temperatura 
vazduha   do 100oC• Priključak za cevni razvod   90 mm• 
Izvedna sa nepovratnim ventilom   Da• Materijal ventila / 
kugle / zaptivača PP / Nerđajući čelik / EPDM• Materijal 
membrane    EPDM• Broj komada  po bazenu   112 kom                                     
U skladu sa „ABS Nopon Diffuser System“ SULZER 
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Referentni proizvođač SULZER ili odgovarajući   

      

  Obračun po komadu. kom 2     

3 
Šavne cevi i fazonski komadi od nerđajućeg čelika 
1.4301 za dovod vazduha 

  

      

  

Nabavka isporuka i ugradnja šavnih cevi i fazonskih 
komada od nerđajućeg čelika WNr1.4301 za pritisak od 6 
bara. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, 
dopremanje, montaža, prateća dokumetacija, sertifikati, kao 
i sav spojni i zaptivni materijal od nerđajućeg čelika. Spoj 
cevi je zavarivanjem, a spoj cevi sa armaturama je 
standradnom prirubnicom odgovarajućeg prečnika za radni 
pritisak 10 bara. 

  

      

   - čelična cev DN125 m 30.0     

   - prirubnica DN125 PN10 kom 8     

   - čelični luk 90° DN125 kom 8     

  Obračun prema specifikaciji       

            

4 Armatura na cevovodu za dovod vazduha         

  

Nabavka i isporuka armature sledećih karakteristika: Leptir zatvarač 
rema standardu SRPS EN 1074-1:2009 ,SRPS EN 1074-2:2009 i 
SRPS EN 12266-1:2013.  
Leptir zatvarač u skladu sa SRPS EN 593:2012, ugradbene mere u 
skladu sa SRPS EN 558:2012,sa prirubničkim krajevima u skladu sa 
SRPS EN 1092-2/1:2008,epoksi zaštita prema zahtevima standarda 
DIN 30677-2:1988 i DIN 3476:1996  plavom farbom (RAL 5017). 
Zaptivanje preko gumene zaptivke  EPDM .Materijal: duktil liv  
GGG40  prema zahtevima standarda SRPS EN 1563:2013       

  Obračun po komadu         

  leptir zatvarač na ručni pogon DN125 PN10  kom 2     

5 Dekanter         

  

Nabavka, dopremanje i montaža visinski promenljive 
prelivne konstrukcije za odvod prečišćene vode. Izrađeni su 
od nerđajućeg čelika-cevna konstrukcija sa horizontalnom 
ulaznom cevi, pregradom za odbijanje plivajućeg mulja, 
vertikalnom izlaznom cevi, uronjenim obrtnim zglobom od 
nerđajućeg čelika, uronjenom zidnom konzolom sa 
posebnim tiplama, cevi koje prolaze kroz zid DN 150, 
električnim vitlom sa po 4 granična prekidača, pričvrsnom 
konzolom i zaštitnim pokrovom, vučnim i sigurnosnim 
užetom. 

  

      

  

Osnovne tehničke karakteristike: 
- kapacitet 180m3/h,  
- konstrukcija dekantera omogućava regulaciju kapaciteta 
- mogućnost regulacije uronjenosti sa elektrodama 
- mogućnost izbora vremena dekantacije 
- prečnik dekantacione cevi Ø150mm, prečnik odvoda 
Ø150mm  ostale dimenzije u skladu sa grafičkom 
dokumentacijom 
- elektromotor 3x400V, 0.35kW, 50Hz 
- materijal vitalnih delova AISI 316L 
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- sva oprema je zaštićena naknadnom pasivizacijom  

  

Uz ponudu dostaviti ISO 9001, 14001 i 18001 proizvođača 
opreme 

  

      

  Referentni proizvod Hydroflow HFD 200 ili odgovarajući         

  Obračun po komadu kom 2     

6 
Šavne cevi i fazonski komadi od nerđajućeg čelika 
1.4301 za odvod prečišćene vode 

  

      

  

Nabavka isporuka i ugradnja šavnih cevi i fazonskih 
komada od nerđajućeg čelika WNr1.4301 za pritisak od 6 
bara. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, 
dopremanje, montaža, prateća dokumetacija, sertifikati, kao 
i sav spojni i zaptivni materijal od nerđajućeg čelika. Spoj 
cevi je zavarivanjem, a spoj cevi sa armaturama je 
standradnom prirubnicom odgovarajućeg prečnika za radni 
pritisak 10 bara. 

  

      

   - čelična cev DN150 m 30.0     

   - prirubnica DN150 PN10 kom 14     

   - čelični luk 90° DN150 kom 6     

  Obračun prema specifikaciji       

7 Muljna pumpa         
  Nabavka, transport, montaža i puštanje u probni rad muljnih 

pumpi za pumpanje zgusnutog mulja u transportno vozilo 
(cisternu). Pumpa je sa kuplung viljuškom za otpadne vode 
sa prisustvom krupnih  i vlaknastih materija. Jedinačnom 
cenom obuhvaćeno je: nabavka, puštanje u probni rad, 
kolenasta stopa, držač vođice i vođice sa lancem, sav 
spojni, zaptivni i materijal za montažu, kompletna 
dokumentacija i atesti , 10 m napojnog kabla, potrošni 
materijal za dvogodišnji rad, zasun za brzo zatvaranje. 
Motor je prilagođen frekventnoj regulaciji. 

  

      
  Karakteristike pumpe su sledeće:         
   *proticaj 5-35 l/s         
   *visina dizanja 3,2-9 m         
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  Efikasnost u srednjoj (nominalnoj) radnoj tacki ne sme biti 
manji od 68% 
Napomena: radna tacka moze odstupati za fiksni protok do 
+/-5% u pogledu napora. 
Potisni prikljucak pumpe - prirubnica DN100 PN10 
Minimalni slobodni prolaz krutih cestica kroz pumpu 75 mm, 
radno kolo Contra Block Plus. Sa donje strane radnog kola 
mora posedovati spiralnu nazubljenu plocu - seckalicu koja 
omogućava da se vlaknasti materijali usitne i ne zagušuju 
pumpu. 
Nominalna snaga elektromotora (P2) do 2.2 kW, 4 polni (do 
1470o/min), 3x400V,  
Klasa efikasnostI motora IE3, 50Hz, klasa izolacije 
namotaja H,  
Dužina enertetskog i signalnog kabla 20m.  
Elektromotor opremljen sondom za detekciju prodora vlage 
u komori mehanickog zaptivaca i senzorom za zastitu od 
pregrevanje namotaja.  

  

      
  Pumpa mora posedovati dvostruki mehanički zaptivač:- sa 

strane medijuma SiC-SiC – obavezno zaptivna lica od 
silicijum karbida - sa strane elektro motora – zaptivna lica 
po preporuci proizvođača Materijali:Kućište hidraulike 
pumpe, kućišta elektromotora, radnog kola, habajuće ploče 
- sivi liv GG25.Vratilo, uške za manipulaciju pompom i 
šrafova – nerđajući celik.Pumpa je namenjena za ugradnju 
na postolje preko jedne vodjice 2“. 

  

      
  

Referentni proizvod SULZER XFP 100C CB1 PE22/4-C ili 
odgovarajući 

  
      

  Obračun po komadu kom 2     

8 
Šavne cevi i fazonski komadi od nerđajućeg čelika 
1.4301 za odvod otpadnog mulja 

  

      

  

Nabavka isporuka i ugradnja šavnih cevi i fazonskih 
komada od nerđajućeg čelika WNr1.4301 za pritisak od 6 
bara. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, 
dopremanje, montaža, prateća dokumetacija, sertifikati, kao 
i sav spojni i zaptivni materijal od nerđajućeg čelika. Spoj 
cevi je zavarivanjem, a spoj cevi sa armaturama je 
standradnom prirubnicom odgovarajućeg prečnika za radni 
pritisak 10 bara. 

  

      

   - čelična cev DN100 m 48.0     

   - prirubnica DN100 PN10 kom 16     

   - čelični luk 90° DN100 kom 8     

   - čelični luk 45° DN100 kom 6     

   - čelični T komad DN100 kom 2     

  Obračun prema specifikaciji       

9 Armatura na cevovodu otpadnog mulja         

  

Nabavka i isporuka armature sledećih karakteristika: 
materijal kućišta, vratila i elementa za zatvaranje, nerđajući 
čelik.  Jediničnom cenom je obuhvaćen celokupni spojni i 
zaptivni materijal. Radni fluid: otpadni mulj 
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  Obračun po komadu         

  nožasti brzi zatvarač DN100 PN10  kom 4     
10 Brza (perrot) spojnica za punjenje cisterne 

        
  Nabavka, isporuka i ugradnja, dimenzija DN100 kom 2     

11 
Pokretna instalacija (cevovod) sa ručnim vitlom za 
punjenje transportnog vozila odozgo, koja se sastoji od 
sledećeg: 

  

      
   - cevi od nerđajućeg čelika DN100, L=9m         
   - kolena od nerđajućeg čelika 90° DN100, 5 kom.         
   - ručnog vitla sa čeličnom sajlom, 1 kom.         
   - gumenog fleksibilnog creva DN100, L=3m         
   - vertikalnog stuba (oslonca) od nerđajućeg čelika   

      
  Obračun po kompletu. komp. 2     

UKUPNO SILOS ZA MULJ:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
6. POGONSKA ZGRADA I ŠAHT ZA MONO PUMPU 

1 Oprema za dehidrataciju mulja         
  Nabavka, transport i montaža opreme za mašinsko 

odvodnjavanje mulja koja se ssatoji iz: 
  

  
    

  dekanter-centrifuga          
  – kapacitet  SS                                       300 kgSS/h         
  – hidraulički kapacitet                            5-9 m3/h         
  – ulazna koncentracija mulja                        1-2%         
  – potrošnja polielektrolita                 3-6 g/kgSS         
  – voda za pranje centrifuge                 2 l/s, 4 bar         
  –  komada po kompletu:                                    kompl 1     
  pumpa za napajanje dekantera         
  – vrsta                                        horizontalna vijčana         
  – kapacitet                                                  4-11 m3/h         
  – pritisak na potisu                                    2-3 bar         
  – instalisana snaga:                      2.2 kW-frek.reg.         
   -prečnik usis/potis                                           DN80         
  –  komada po kompletu:                                      kom 2     
  induktivni merač protoka za mulj DN50 kom 1     
  induktivni merač protoka za polimer DN25 kom 1     
  stanica za pripremu polimera         
   -kapacitet                                                  400 l/h         
   -koncentracija rastvora:                      0.05-0.5%         
   -priključak vode                                     25.4 mm         
   -zahtevana količina vode                          600 l/h         
   -potreban pritisak vode                             4 bara         
  – instalisana snaga:                                        1.5 kW         
  –  komada po kompletu:                                    kompl 1     
  pumpa za doziranje polimera         
  – vrsta                                       horizontalna vijčana         
  – kapacitet                                             50-400 l/h         
  – pritisak na potisu                                          2 bar         
  – instalisana snaga:                                   0.37 kW         
   -prečnik usis/potis                                           DN32         
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   -brzina                                                   75-750 o/min         
  –  komada po kompletu:                                      kom 1     
   - plastični (PP) rezervoar, zapremine 1m3 kom 2     
   - plastične cevi za doziranje plimera DN32 (12m)         
  sa fitinzima (T komadima i kolenima) i armaturom         
  kuglasti ventil DN32 (5 kom.) kompl 1     
  pužni transporter mulja         
  – dužina                                                       6000 mm         
  – minimalni kapacitet                                 1 m3/h         
  – instalisana snaga:                                  0.75 kW         
  – Prečnika spirale DN250, debljina spirale min 20 mm, 

izvedba sa centralnom cevi - vratilom minimalnog prečnika 
Ø90mm, minimalne debljine zida cevi 10 mm. Svaki korak 
spirale je izrađen od punog materijala (pločevine), koji se 
spajaju zavarianjem, 

  

      
  –  Duž cele zone transporta spiralnog transportera nalazi se 

habajuća izmenljiva plastična obloga PA6 minimalne 
debljine 8 mm (bez čeličnih flahova), 

  

      
  –  komada po kompletu:                                      kom 1     
  upravljačko-napojni orman         
  –  komada po kompletu:                                     kom 1     
  Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, dopremanje 

stanice za mašinsko odvodnjavanje mulja sa pratećom 
automatikom, sa upravljačko-napojnim ormanom; prateća 
dokumentacija, atest, uputstvo za upotrebu na srpskom 
jeziku, rezervni delovi za 2 godine rada, kao i obuka dva 
radnika za rukovanje opremom. Obračun se vrši po 
kompletu isporučene stanice. Cenom su obuhvaćeni i 
kompletni radovi na montaži opreme, priključenje na el. 
instalaciju, priključenje na centralni računar, usaglašavanje 
rada sa ostalom opremom i probni rad. Obračun po 
kompletu. 

  

      
    kompl 1     

2 
Šavne cevi i fazonski komadi od nerđajućeg čelika 
1.4301, dovod otpadnog mulja na dehidrataciju 

  
      

  

Nabavka isporuka i ugradnja šavnih cevi i fazonskih 
komada od nerđajućeg čelika WNr1.4301 za pritisak od 6 
bara. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, 
dopremanje, montaža, prateća dokumetacija, sertifikati, kao 
i sav spojni i zaptivni materijal od nerđajućeg čelika. Spoj 
cevi je zavarivanjem, a spoj cevi sa armaturama je 
standradnom prirubnicom odgovarajućeg prečnika za radni 
pritisak 10 bara. 

  

      

   - čelična cev DN80 m       

   - čelična cev DN50 m       

   - prirubnica DN80 PN10 kom       

   - prirubnica DN50 PN10 kom       

   - čelični luk 90° DN80 kom       

   - čelična redukcija DN80/DN50 kom       

   - čelični T komad DN80 kom       
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  Obračun prema specifikaciji         

3 Armatura na cevovodu otpadnog mulja         

  

Nabavka i isporuka armature sledećih karakteristika: 
materijal duktil, epoksidna antikorozivna zaštita, vratilo od 
nerđajućeg čelika.  Jediničnom cenom je obuhvaćen 
celokupni spojni i zaptivni materijal. Radni fluid: otpadni mulj 

  

      
  Obračun po komadu         

  

Pljosnati zasun, prema standardu SRPS EN 1074-1:2009 
,SRPS EN 1074-2:2009 i SRPS EN 12266-1:2013.Telo i 
poklopac zasuna iz dva dela . Ugradbena mera kratka 
izrada (F4) prema SRPS EN 558:2012. Ventil sa elastičnim 
zaptivanjem bez potrebe periodičnog čišćenja unutrašnjosti, 
sa prirubničkim krajevima u skladu sa  SRPS EN 1092-
2/1:2008. Potreban je pun protok po celoj dužini  zasuna.  
Materijal:telo i poklopac duktil liv GGG-50 po SRPS EN 
1563:2013  - klin  od nodularnog liva u skladu sa SRPS EN 
1563:2013 standardom sa plastičnim umetnutim vođicama 
u potpunosti gumiran sa EPDM gumom u skladu sa SRPS 
EN 681-1:2007, pogodan za pitku vodu; vreteno od 
nerđajućeg čelika izrađeno tehnikom valjanja sa fiksiranim 
čeličnim prstenom za ograničeno kretanje klina po vretenu. 
Gumene zaptivke po standradu SRPS EN 681-1:2007. 
Spoljna i unutrašnja epoksidna zaštita u skladu sa  DIN 
30677-2:1988 i DIN 3476:1996 .                                    Za 
radne temperature: do 70 S                                         
Proizvođač mora biti u sistemu kontrole kvaliteta ISO 9001 , 
ISO 14001 i  OHSAS 18001.                                      Radni 
pritisak: NP10 bara  

        

  Za sve proizvode priložiti odgovarajući atest sa traženim 
standardima. kom 4 

    nepovratna klapna sa tegom DN80 PN10  kom 2 
    leptir zatvarač DN80 PN10  kom 1 
  4 Ostala oprema         

  Nabavka, dopremanje i montaža razne opreme za potrebe 
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda prema 
sledećem: 

  

      
  *kontejneri za zbrinjavanje sadržaja rešetke i peskolova.          
  *nameštaj u komandnoj sobi         
  *garderobni ormani         
  *kosačica trave         
  *priručni alati         
  *protivpožarni aparati u prostorijama          

UKUPNO POGONSKA ZGARDA I ŠAHT ZA MONOPUMPU:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
7. STANICA ZA PRIHVAT FEKALNOG MULJA 

1 Stanica za prihvat fekalnog mulja         



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 
 ЈН Бр. 404-34/2019-01 

Страна148од200 
 

 

  

Prijemni uređaj – stanica je kompaktni uređaj sa 
rezervoarom od nerđajućeg čelika. Maksimalni nivo u 
rezervoaru ispred rešetke 680 mm, ugao ugrdnje 35 
stepeni, ulazna cev DN100 Perrot spojnica, izlazna 
prirubnica DN250 PN10, prečnik sita 500mm, materijal 
uređaja AISI 304L, habajuća obloga plastika. Spirala je 
izrađena iz segmenata pločevine, svaki korak spirale je 
zasebno spojen zavarivanjem, minimalna debljina spirale je 
12mm. Kroz spiralu prolazi centralna cev prečnika 88.9 mm 
i minimalne debljine 8 mm. Za adekvano pranje neophodno 
je obeznediti dovod čiste vode 1 l/s i 4 bar. Elektroroman je 
sastavni deo isporuke proizvođača opreme, poseduje 
frekvetni regulator sa integrisanim PLC uređajem kao i 
dodatnim PLC uređajem koji omogućava automatski rad 
kompletnog uređaja. Dimenzije elektroromana su 
400x600x250 mm, IP 66, materijal – poliester, predviđen za 
spoljašnju ugradnju. 
Reduktor sa minimalnim stepenom prenosa i=140 odnosno 
sa izlaznom brzinom manjom od 10 o/min. Minimalno 
aksijalno na aksijalnom ležaju reduktora 18500 N. 
Elektromotor u skladu sa IE3 klasom efikasnosti. 

  

      

  

Kapacitet (m3/h) 100 
Snaga motora (kW) 1.1 
Prečnik otvora spiralnog sita (mm) 4 

  

      

  
Uz ponudu dostaviti ISO 9001, 14001 i 18001 proizvođača 
opreme 

  
      

  

Referetni proizvoda:  Hydroflow, tip UFM 100  ili 
odgovarajući 

  
      

  Obračun po kompletu 
kompl 

1     
2 Muljna pumpa         
  Nabavka, transport, montaža i puštanje u probni rad muljnih 

pumpi za pumpanje mulja u dovodni cevovod. Pumpa je sa 
kuplung viljuškom za otpadne vode sa prisustvom krupnih  i 
vlaknastih materija. Jedinačnom cenom obuhvaćeno je: 
nabavka, puštanje u probni rad, kolenasta stopa, držač 
vođice i vođice sa lancem, sav spojni, zaptivni i materijal za 
montažu, kompletna dokumentacija i atesti, 10 m napojnog 
kabla, potrošni materijal za dvogodišnji rad, zasun za brzo 
zatvaranje. Motor je prilagođen frekventnoj regulaciji. 

  

      
  Karakteristike pumpe su sledeće:         
   *proticaj 5-40 l/s         
   *visina dizanja 7.55-15.5m         
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  Efikasnost u srednjoj (nominalnoj) radnoj tacki ne sme biti 
manji od 69% 
Napomena: radna tacka moze odstupati za fiksni protok do 
+/-5% u pogledu napora. 
Potisni prikljucak pumpe - prirubnica DN100 PN10 
Minimalni slobodni prolaz krutih cestica kroz pumpu 80 mm, 
radno kolo Contra Block Plus. Sa donje strane radnog kola 
mora posedovati spiralnu nazubljenu plocu - seckalicu koja 
omogućava da se vlaknasti materijali usitne i ne zagušuju 
pumpu. 
Nominalna snaga elektromotora (P2) do 6 kW, 4 polni (do 
1470o/min), 3x400V,  
Klasa efikasnostI motora IE3, 50Hz, klasa izolacije 
namotaja H,  
Dužina enertetskog i signalnog kabla 20m.  
Elektromotor opremljen sondom za detekciju prodora vlage 
u komori mehanickog zaptivaca i senzorom za zastitu od 
pregrevanje namotaja.  

  

      
  Pumpa mora posedovati dvostruki mehanički zaptivač: 

- sa strane medijuma SiC-SiC – obavezno zaptivna lica od 
silicijum karbida  
- sa strane elektro motora – zaptivna lica po preporuci 
proizvođača  
Materijali: 
Kućište hidraulike pumpe, kućišta elektromotora, radnog 
kola, habajuće ploče - sivi liv GG25. 
Vratilo, uške za manipulaciju pompom i šrafova – nerđajući 
celik. 
Pumpa je namenjena za ugradnju na postolje preko jedne 
vodjice 2“. 

  

      
  

Referentni proizvod: SULZER XFP 100E CB1.4 PE60/4-C ili 
odgovarajući 

  
      

  Obračun po komadu kom 2 
  2 Oprema za mešanje         

  
Nabavka, dopremanje i montaža uređaja za mešanje 
sledećih karakteristika: 

  
      

  

Osnovne karakteristike miksera: 
• Model      RW 4022 
• Prečnik lopatica    400 mm 
• Snaga motora    3 kW  
• Brzina obrtanja     702 o/min 
• Materijal lopatice     Nerđajući čelik 

  

      

  Referentni proizvođač SULZER ili odgovarajući         

    kompl 1     
4 Konzolna dizalica         
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  Nabavka, dopremanje i montaža konzolne dizalice SULZER 
M250 ili odgovarajući od nerđajućeg čelika sa ručnim vitlom, 
koji se sastoji od ankernog elementa, mobilnog konzolnog 
krana i ručnog vitla, nosivost 250 kg, dometa do 7 m. 
Maksimalni pirihvat tereta od 1100mm. U obim isporuke 
spadaju:                                 - jedan komad prenosive 
stubne dizalice od nerđajućeg čelika AISI 304 sa čekrkom 
za teret 250kg, sajla sa uređajem visoke sigurnosti HSRG 
5-20, dužina sajle 10m;                                                                                                
- jedan fiksni nosač prenosive dizalice sa setom ankera od 
nerđajućeg čelika AISI 304 za montažu na betonsku 
konstrukciju. 

  

      
  Obračun po komadu kom 1     

UKUPNO STANICA ZA PRIJEM FEKALNOG MULJA:   
PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
8. POSTROJENJE ZA POVIŠENJE PRITISKA 

1 Uređaj za povišenje pritiska         
  Nabavka, isporuka i ugradnja uređaja za povišenje protiska. 

Uređaj je sa dve pumpe opremljen izolacionim ventilima, 
nepovratnim ventilima, ispusnom cevi, predajnikom pritiska, 
manometrom i pritisnim rezervoarom. Karakteristike uređaja 
su sledeće:   

  

      
   -proticaj  0-44 m3/h         
   -Hmax=43 m         
    -ulaz pumpe DN 80         

    -izlaz pumpe  DN80         

    -snaga motora 2x3 kW         

  

Referentni proizvod: EBARA 2GP EVMSG 15-3  ili 
odgovarajući 

  

      

    komlet 1     

2 Fazonski komadi od nerđajućeg čelika 1.4301         

  

Nabavka isporuka i ugradnja šavnih cevi i fazonskih 
komada od nerđajućeg čelika AISI 304 za pritisak od 6 
bara. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka, 
dopremanje, montaža, prateća dokumetacija, sertifikati, kao 
i sav spojni i zaptivni materijal od nerđajućeg čelika.Spoj 
cevi je zavarivanjem, a spoj cevi sa armaturama je 
standradnom prirubnicom odgovarajućeg prečnika za radni 
pritisak 10 bara. 

  

      

   -FF komad - spoj. sa prirub. SP DN80 L=800 mm  kom 4     

   -luk LP-4 DN80 kom 4     

   -FF komad - spoj. sa prirub. SP DN80 L=300 kom 1     

   -T komad -  redukovani DN80/DN50 kom 1     
3 Armature         

  

Nabavka, isporuka i ugradnja armatura prema specifikaciji 
za radni pritisak do 6 bara, u svemu prema opštim uslovima 
izgradnje. Jediničnom cenom je obuhvaćen celokupni spojni 
i zaptivni materijal.  
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Pljosnati zasun, prema standardu SRPS EN 1074-1:2009 
,SRPS EN 1074-2:2009 i SRPS EN 12266-1:2013.Telo i 
poklopac zasuna iz dva dela . Ugradbena mera kratka 
izrada (F4) prema SRPS EN 558:2012. Ventil sa elastičnim 
zaptivanjem bez potrebe periodičnog čišćenja unutrašnjosti, 
sa prirubničkim krajevima u skladu sa  SRPS EN 1092-
2/1:2008. Potreban je pun protok po celoj dužini  zasuna.  
Materijal:telo i poklopac duktil liv GGG-50 po SRPS EN 
1563:2013  - klin  od nodularnog liva u skladu sa SRPS EN 
1563:2013 standardom sa plastičnim umetnutim vođicama 
u potpunosti gumiran sa EPDM gumom u skladu sa SRPS 
EN 681-1:2007, pogodan za pitku vodu; vreteno od 
nerđajućeg čelika izrađeno tehnikom valjanja sa fiksiranim 
čeličnim prstenom za ograničeno kretanje klina po vretenu. 
Gumene zaptivke po standradu SRPS EN 681-1:2007. 
Spoljna i unutrašnja epoksidna zaštita u skladu sa  DIN 
30677-2:1988 i DIN 3476:1996 .                                    Za 
radne temperature: do 70 S                                         
Proizvođač mora biti u sistemu kontrole kvaliteta ISO 9001, 
ISO 14001 i  OHSAS 18001.                                      Radni 
pritisak: NP10 bara  

  

      

  
Za sve proizvode priložiti odgovarajući atest sa traženim 
standardima. 

  
      

  obračun po komadu kom 2     

  PE venac sa slobodnom prirubnicom OD90 kom 2     
UKUPNO POSTROJENJE ZA POVIŠENJE PRITOSKA:   

PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
9. OSTALO 

1 Radarski merač protoka za merenje protoka u delimično 
popunjenim cevima, merenje prečišćene vode koja ističe u 
recepijent kom 1     

2 Kontejneri za odlaganje otpada   
      

  Nabavka i dopremanje razne opreme za potrebe postrojenja 
za prečišćavanje otpadnih voda prema sledećem: 

  

      
  *kontejner 4 m3 kompl 1     

3 Jedan komplet rezervnih delova za tehničku opremu   
      

    kom 1     

4 Jedan komplet natpisnih ploča kompl 1     

5 Puštanje u pogon tehničke opreme         

  

Izrada i predaja Inestitoru Uputstva za rad i održavanje 
PPOV, obuka osoblja krajnjeg korisnika, probni rad PPOV 
tokom 6 meseci 

  

      
    kompl 1     
6 Tehnička pomoć krajnjem korisniku tokom garantnog roka       

    kompl 1     
UKUPNO OSTALO:   

PDV20%:   
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UKUPNO SA PDV:   
REKAPITULACIJA ZA OPREMU 

            
1 GRUBA REŠETKA          
2 GLAVNA CRPNA STANICA         

3 MEHANIČKI PREDTRETMAN         

4 SB-REAKTORI         

5 SILOS ZA MULJ         

6 POGONSKA ZGRADA I ŠAHT ZA MONO PUMPU         

7 STANICA ZA PRIJEM FEKALNOG MULJA         

6 POSTROJENJE ZA POVIŠENJE PRITISKA         

7 OSTALO         

UKUPNO OPREMA:   

PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
VI.2.VENTILACIJA, GREJANJE I KLIMATIZACIJA 

I GREJNA TELA         

1 Komandna zgrada         

1.1. Hol 1 i hol 2         

  Norveški radijator                                                                         
Proizvođač: ADAX 
Brand name: ADAX NEO 
Model: NP10  
Snaga :1000 W (1,0 kW) 
Napon: 230 V  
Zaštita od pregrejavanja: bimetalna 
Sa ugrađenim termostatom. 
Sa kablom sa utikačem 
Težina: 5,0 kg 

  

      
  Obračun po komadu kom. 3     

1.2. Kontrolna soba         

  Norveški radijator                                                                         
Proizvođač: ADAXBrand name: ADAX NEOModel: NP10 
Snaga :1000 W (1,0 kW)Napon: 230 V Zaštita od 
pregrejavanja: bimetalnaSa ugrađenim termostatom.Sa 
kablom sa utikačemTežina: 5,0 kg 

  

      
  Obračun po komadu kom 3     

1.3. Laboratorija         

  Norveški radijator                                                                         
Proizvođač: ADAX 
Brand name: ADAX NEO 
Model: NP10  
Snaga :1000 W (1,0 kW) 
Napon: 230 V  
Zaštita od pregrejavanja: bimetalna 
Sa ugrađenim termostatom. 
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Sa kablom sa utikačem 
Težina: 5,0 kg 

  Obračun po komadu kom. 1     
1.4. Kuhinja         

  Norveški radijator                                                                         
Proizvođač: ADAX 
Brand name: ADAX NEO 
Model: NP10  
Snaga :1000 W (1,0 kW) 
Napon: 230 V  
Zaštita od pregrejavanja: bimetalna 
Sa ugrađenim termostatom. 
Sa kablom sa utikačem 
Težina: 5,0 kg 

  

      
  Obračun po komadu kom. 1     

1.5. Garderoba         
  Norveški radijator                                                                         

Proizvođač: ADAXBrand name: ADAX NEOModel: NP10 
Snaga :1000 W (1,0 kW)Napon: 230 V Zaštita od 
pregrejavanja: bimetalnaSa ugrađenim termostatom.Sa 
kablom sa utikačemTežina: 5,0 kg 

  

      
  Obračun po komadu kom. 1     

1.6. Radionica/skladište         
  Električni kalorifer         
  - Tip: monofazni 3 kW 

- Napon: 230 V 
- Frekvencija: 50 Hz 
- Snaga grejača: 3 kW 
- U pakovanju se dobija monofazni priključni kabl i sobni 
termostat  
- Snaga ventilatora: 16 W 
- Opsega regulacije temperature: 0 - 30°C 
- Kapacitet vazduha: 300 m³/h 
- Dimenzije: 24 x 28 x 37.5 cm 
- Težina: 10 kg 

  

      
  Obračun po komadu kom 1     

1.7. Dehidratacija mulja         
  Električni kalorifer         
  - Tip: monofazni 3 kW 

- Napon: 230 V 
- Frekvencija: 50 Hz 
- Snaga grejača: 3 kW 
- U pakovanju se dobija monofazni priključni kabl i sobni 
termostat  
- Snaga ventilatora: 16 W 
- Opsega regulacije temperature: 0 - 30°C 
- Kapacitet vazduha: 300 m³/h 
- Dimenzije: 24 x 28 x 37.5 cm 
- Težina: 10 kg 

  

      
  Obračun po komadu kom 1     
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UKUPNO KOMANDNA ZGRADA:SVEGA:   
2 Prijemna stanica za septički mulj         

  Električni kalorifer         
  - Tip: monofazni 3 kW- Napon: 230 V- Frekvencija: 50 Hz- 

Snaga grejača: 3 kW- U pakovanju se dobija monofazni 
priključni kabl i sobni termostat - Snaga ventilatora: 16 W- 
Opsega regulacije temperature: 0 - 30°C- Kapacitet 
vazduha: 300 m³/h- Dimenzije: 24 x 28 x 37.5 cm- Težina: 
10 kg 

  

      
  Obračun po komadu kom 1     

UKUPNO STANICA ZA PRIJEM SEPTIČKOG MULJA:SVEGA:   
3 Predtretmanska stanica         

  Električni kalorifer         
  - Tip: monofazni 3 kW 

- Napon: 230 V 
- Frekvencija: 50 Hz 
- Snaga grejača: 3 kW 
- U pakovanju se dobija monofazni priključni kabl i sobni 
termostat  
- Snaga ventilatora: 16 W 
- Opsega regulacije temperature: 0 - 30°C 
- Kapacitet vazduha: 300 m³/h 
- Dimenzije: 24 x 28 x 37.5 cm 
- Težina: 10 kg 

  

      
  Obračun po komadu kom 1     

UKUPNO PREDTRETMANSKA STANICA:SVEGA:   
II VENTILATORI         

1 Komandna zgrada         

1.1. Kontrolna soba         

  HXM zidni aksijalni ventilatori su proizvedeni od presovanog 
galvanizovanog 
čelika i zaštićeni protiv korozije nanosom poliester boje, 
monofazni motor 
230V-50 Hz, sa mogućnošću regulacije, IP40, klasa B, sa 
ugrađenim kablom 
za napajanje i rotorom sa ležajevima sa niskim stepenom 
trenja         

  Referentni proizvod HXM-250 proizvođača S&P ili 
odgovarajući 

  

      
  Karakteristike ventilatora su sledeće:           - protok 

vazduha     600 m3/h- napor ventilatora    25 Pa- snaga 
elektromotora (S izvedba)  58 W- prečnik      250 mm- broj 
obrtaja     1370 min-1 

  

      
  Obračun po komadu kom 1     

1.2. Radionica/skladište         
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HXM zidni aksijalni ventilatori su proizvedeni od presovanog 
galvanizovanog 
čelika i zaštićeni protiv korozije nanosom poliester boje, 
monofazni motor 
230V-50 Hz, sa mogućnošću regulacije, IP40, klasa B, sa 
ugrađenim kablom 
za napajanje i rotorom sa ležajevima sa niskim stepenom 
trenja 

        

  Referentni proizvod HXM-350 proizvođača S&P ili 
odgovarajući 

  

      
  Karakteristike ventilatora su sledeće:                                                                     

- protok vazduha    1200 m3/h 
- napor ventilatora    40 Pa 
- snaga elektromotora (S izvedba) 104 W 
- prečnik     350 mm 
- broj obrtaja     1350 min-1         

  Obračun po komadu kom 1   
 1.3. Dehidratacija mulja         

  HXM zidni aksijalni ventilatori su proizvedeni od presovanog 
galvanizovanog 
čelika i zaštićeni protiv korozije nanosom poliester boje, 
monofazni motor 
230V-50 Hz, sa mogućnošću regulacije, IP40, klasa B, sa 
ugrađenim kablom 
za napajanje i rotorom sa ležajevima sa niskim stepenom 
trenja 

        

  Referentni proizvod HXM-350 proizvođača S&P  ili 
odgovarajući 

  

      
  Karakteristike ventilatora su sledeće:                                                                     

- protok vazduha    1200 m3/h 
- napor ventilatora    40 Pa 
- snaga elektromotora (S izvedba) 104 W 
- prečnik     350 mm 
- broj obrtaja     1350 min-1         

  Obračun po komadu kom 2     

UKUPNO KOMANDNA ZGRADA:   
2 Prijemna stanica za septički mulj         

  HXM zidni aksijalni ventilatori su proizvedeni od presovanog 
galvanizovanog 
čelika i zaštićeni protiv korozije nanosom poliester boje, 
monofazni motor 
230V-50 Hz, sa mogućnošću regulacije, IP40, klasa B, sa 
ugrađenim kablom 
za napajanje i rotorom sa ležajevima sa niskim stepenom 
trenja 

        

  Referentni proizvod HXM-350 proizvođača S&P  ili 
odgovarajući. 
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  Karakteristike ventilatora su sledeće:                                                                     
- protok vazduha    1200 m3/h 
- napor ventilatora    40 Pa 
- snaga elektromotora (S izvedba) 104 W 
- prečnik     350 mm 
- broj obrtaja     1350 min-1         

  Obračun po komadu kom 1     

UKUPNO PRIJEMNA STANICA ZA SEPTIČKI MULJ:   
3 Predtretmanska stanica         

  HXM zidni aksijalni ventilatori su proizvedeni od presovanog 
galvanizovanog 
čelika i zaštićeni protiv korozije nanosom poliester boje, 
monofazni motor 
230V-50 Hz, sa mogućnošću regulacije, IP40, klasa B, sa 
ugrađenim kablom 
za napajanje i rotorom sa ležajevima sa niskim stepenom 
trenja 

        

  Referentni proizvod HXM-350 proizvođača S&P ili 
odgovarajući. 

  

      
  Karakteristike ventilatora su sledeće:                                                                     

- protok vazduha    1200 m3/h 
- napor ventilatora    40 Pa 
- snaga elektromotora (S izvedba) 104 W 
- prečnik     350 mm 
- broj obrtaja     1350 min-1         

  Obračun po komadu kom 3     

UKUPNO PREDTRRETMANSKA STANICA:   
III KLIMA UREĐAJI         

1 Komandna zgrada         

1.1. Kontrolna soba         

  Nabavka i montaža inverter klima uređaja, komplet sa 
bakarnim i PE cevima, izolacijom i daljinskim upravljačem, 
9000 BTU. 

        

  Obračun po komadu kom 1     
1.2. Laboratorija         

  Nabavka i montaža inverter klima uređaja, komplet sa 
bakarnim i PE cevima, izolacijom i daljinskim upravljačem, 
7000 BTU. 

        

  Obračun po komadu kom 1     
1.3. Kuhinja         

  Nabavka i montaža inverter klima uređaja, komplet sa 
bakarnim i PE cevima, izolacijom i daljinskim upravljačem, 
7000 BTU. 

        

  Obračun po komadu kom 1     
UKUPNO KLIMA UREĐAJI:   

REKAPITULACIJA OPREME ZA VENTILACIJU, GREJANJE I KLIMATIZACIJU 

I GREJNA TELA         
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1 Komandna zgrada         
2 Prijemna stanica za septički mulj         

3 Predtretmanska stanica         

II VENTILATORI         

1 Komandna zgrada         

2 Prijemna stanica za septički mulj         

3 Predtretmanska stanica         

III KLIMA UREĐAJI         
1 Komandna zgrada         

UKUPNO:   

PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
ZBIRNA REKAPITULACIJA 

1 MAŠINSKA OPREMA         

2 VENTILACIJA, GREJANJE I KLIMATIZACIJA         

UKUPNO:   

PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   
 

broj 
O P I S   R A D O V A 

 Jed.  
Količina 

Jedinična Ukupno 

poz. mera   cena  din. dinara 

IV. LABORATORIJSKA OPREMA 

1. Termoreaktor         

  

Nabavka i transport termoreaktora za 
određivanje HPK, ukupnog azota, ukupnog 
fosfora i amonijaka. 
HPK kivete i testeri: 
Opseg: 0-150mg/l           25 komada 
Opseg: 0-1500mg/l         50 komada 
Ukupni azot kivete i testeri: 
Opseg: 0,5-25 mg/l         50 komada  
Opseg: 5-150 mg/l          50 komada  
Ukupni fosfor kivete i testeri: 
Opseg: 0,06-3,50 mg/l    50 komada 
Amonijak kivete i testeri: 
Opseg: 0,02-2,5 mg/l      50 komada  
Opseg: 1-50 mg/l            50 komada  
Kivete i testeri za određivanje nitrata: 
Opseg: 1-30 mg/l           50 komada  
Referetni proizvod: Lovibond, Tintometer RD125 
komplet kivetama i test setom ili odgovarajući 

        

  Obračun po komadu 1.00 kom.     
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2. Sistem za određivanje BPK5         

  

Nabavka i transport sistema za određivanje 
BPK, komplet boce, merne glave, mešalica, 
magneti, odmerni sudovi, CO2 absorber, 
nitrifikacioni inhibitor. 
Referetni proizvod: WTW, OxiTop IS6 ili 
odgovarajući 

        

  Obračun po komadu 1.00 kom.     

3. Inkubator za BPK5         

  

Nabavka i transport inkubatora za BPK sa dva 
sistema za određivanje BPK. 
Referetni proizvod: WTW, TS 606-G/2-i sa dva 
OxiTop BPK sistema IS12 WTW  ili odgovarajući 

        

  Obračun po komadu 1.00 kom.     

4. Portabl pH-metar         

  
Nabavka i transport portabl pH-metra u kompletu 
sa puferima 
Referetni proizvod: WTW 3110 ili odgovarajući 

        

  Obračun po komadu 1.00 kom.     

5. Sušnica         

  
Nabavka i transport sušnice. 
Referetni proizvod: MEMMERT, UN55 ili 
odgovarajući 

        

  Obračun po komadu 1.00 kom.     

6. Analitička vaga         

  

Nabavka i transport analitičke vage opsega 
merenja od 10 mg do 110g. 
Referetni proizvod: RADWAG, AS 110.R2  ili 
odgovarajući 

        

  Obračun po komadu 1.00 kom.     

7. Laboratorijski konduktometar         

  

Nabavka i transport laboratorijskog 
konduktometra.  
Opseg: 0 µS/cm - 1000 mS/cm 
SM:  0 - 1999 mg/l 
Referetni proizvod: WTW, InoLab Cond7110 ili 
odgovarajući 

        

  Obračun po komadu 1.00 kom.     

8. Merač koncentracije kiseonika u vodi         
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Nabavka i transport merača kiseonika u vodi, sa 
senzorom.  
Opseg: 0 - 50 mg/l O2  
Referetni proizvod: WTW oximetar OXl7310 
SET l u kompletu sa elektrodom Cellox 325 ili 
odgovarajući 

        

  Obračun po komadu 1.00 kom.     

9. JAR tester         

  

Nabavka i transport JAR testera / flokulatora sa 
6 mesta. 
Mogućnost obrtanja mešalice: 10 - 15 - 30 - 45 - 
60 - 90 -120 - 150 - 200 - 300 rpm 
Referetni proizvod: VELP Scientifica, FC6S ili 
odgovarajući 

        

  Obračun po komadu 1.00 kom.     

10. Imhoff  levak sa stalkom         

  

Nabavka i transport Imhoff levka sa pripadajućim 
stalkom sa minimum 3 mesta. 
Zapremina: 1000 ml, graduisan 
Referetni proizvod: PP Kartel, Imhoff cone ili 
odgovarajući 

        

  Obračun po komadu 1.00 kom.     

11. Eksikator         

  

Nabavka i transport vakuum eksikatora sa 
uloškom. 
Prečinik: Ø250 
Referetni proizvod/proizvođač: Merci ili 
odgovarajući 

        

  Obračun po komadu 1.00 kom.     

12 Ručni teleskopski uzorkivač         

  
Nabavka i transport ručnog 
Teleskopskog uzorkivača sa bocom, lancem i 
karikom 

        

  
 
Obračun po kompletu 

1.00 kompl.     

13 Laboratorijski nameštaj         

  

Nabavka i transport labortorijskog nameštaja. 
Sto - 2 kom 
Stolice - 2 kom 
Polica za dokumenta 

        

  Obračun po komadu 2.00 kom.     

14 Laboratorijski ormar za hemikalije         

  
Nabavka i transport ormara za hemikalije. 
Metalni ormar za hemikalije sa bravom i ključem. 
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  Obračun po komadu 1.00 kom.     
15 Laboratorijska dvodelna sudopera         

  
Nabavka i transport laboratorijske dvodelne 
sudopere.Dimenzije: 120 x 60 x 93 cm 

        

  Obračun po komadu 1.00 kom.     

UKUPNO LABORATORIJSKA OPREMA:   

PDV20%:   

UKUPNO SA PDV:   

 

GLAVNA REKAPITULACIJA ZA 
PPOV 

 

   
1 ARHITEKTURA  
2 KONSTRUKCIJE  
3 SAOBRAĆAJNICE  
4 HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE  
5 MAŠINSKE INSTALACIJE  
6 EE INSTALACIJE  
7 LABORATORIJSKA OPREMA  

UKUPNO:  
PDV20%  

UKUPNO SA PDV:  
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу наведени. 
Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.   
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број:124/12,14/2015 и  68/2015) и Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС“, број: 86/15) у обрасцу структуре цена морају бити приказани основни елементи 
структуре цене, као што су: 

 појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна-техничке спецификације радова 
 укупна цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом 
 Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима 
 Процентуално учешће одређене врсте трошкова 

У делу 6)2) Конкурсне документације Наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена цена у 
понуди, уз прецизирање структуре цене. 
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6)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач  
 
______________________________________________________________________________, 

(навести назив Понуђача) 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД БЕЗ ПДВ-а 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од 
Наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

Датум: 
 

       Понуђач 

   

        (потпис овлашћеног лица) 
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6)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

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

даје: 
 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавненабавке радова-Изградња централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода у насељима општине Мали Иђош, ЈН бр 404-34/2019-01 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: 
 

Понуђач 

   

         (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача. 
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6)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _______________________________________________________________________    
(навести назив понуђача) 

 

у поступку јавне набавке радова-Изградња централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода у насељима општине Мали Иђош,ЈНбр 404-34/2019-01, 

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

 

Датум: 
 

Понуђач 

   

         (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

  



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 
 ЈН Бр. 404-34/2019-01 

Страна164од200 
 

 

6)6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УВИДА У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Назив понуђача: 

 

Седиште и адреса понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

 

 ПОНУЂАЧ___________________________________________________________________  
изјављује да је обишао локацију која је предмет јавне набавке, остварио увид  «на лицу 
места» у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему и 
подношење понуде за јавну набавку радова -Изградња централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода у насељима општине Мали Иђош,ЈН бр 404-34/2019-01,. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не 
могу бити основ за било какаве накнадне промене у цени. 

У_________________________     ПОНУЂАЧ 

Дана_____________2019. Године  _________________________ 
      (потпис овлашћеног лица Понуђача) 

             
             
        НАРУЧИЛАЦ  

      ________________________________ 
(потпис овлашћеног лица Наручиоца) 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , обилазак локације и увид у техничку 
документацију мора извршити носилац посла, представник групе понуђача који буде именован 
споразумом о зајеничком наступању. Овај Образац  Изјава мора бити уредно попуњен и потписан од 
стране представника понуђача - носиоца посла и Наручиоца, у противном, понуда ће бити одбијена. 
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6)7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР-а) 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач 
дајем 

И З Ј А В У 

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из 
члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), 
те исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним 
органом државе_________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку радова   
- Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима општине 
Мали Иђош,ЈН бр. 404-34/2019-01.  
 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за 
давање ове изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује 
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам седиште. 

 

                                ПОНУЂАЧ 

___________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом државе у којој понуђач има седиште. 
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6)8) СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (РЕФЕРЕНЦЕ) 

Редни 
број 

Назив Наручиоца Период 
извођења 
радова/ 
пружања 

услуге 

Предмет Уговора 
(врста радова/ услуге) 

Вредност 
извршених 

радова/ услуге 
у динарима 
без ПДВ-а 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

УКУПНО: 

 

        

         ПОНУЂАЧ 

   ________________________ 

( потпис овлашћеног лица ) 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака 

 Овај образац се може користити за све референце којима се доказује 

пословни капацитет Понуђача  
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За све извршене радове/пружене услуге наведене у предходном обрасцу овај образац 

копирати у потребном броју примерака 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац/Инвеститор издаје 
 
 

П О Т В Р Д У 
 

_______________________________ 
Назив Наручиоца/Инвеститора 
 
_______________________________ 
Адреса 
 
 
 
Овим  потврђујемо да је  
предузеће____________________________________________________________________ 
 
За потребе Наручиоца/Инвеститора_______________________________________________ 
Квалитетно и у уговореном року извршило радове/ извео услуге 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________,  

(описати изведене радове/услуге) 
 
у вредности од _________________ динара без ПДВ-а, а на основу Уговора број 
_________од ________.године. 
 
Током реализације уговорених обавеза за које се издаје ова потврда Извођач радова 
____________ (уписати „ЈЕ“  или „НИЈЕ“)  поштовао све своје уговорене обавезе. 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавкерадова – Изградња централног 
постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима општине Мали Иђош,ЈН бр. 404-
34/2019-01,, и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
 
 

Контакт особа Инвеститора  
 
________________________ 
Телефон  
 
________________________ 
   

 Потпис овлашћеног лица 
_________________________ 
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  6)9) И З Ј А В А 

 О НАМЕРАМА ПОНУЂАЧА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

1. Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО, да ће 
Понуђач (навесети назив и седиште) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________у случају да будемо изабрани у својству најповољнијег 
понуђача по набавци бр. ЈН 404-34/2019-01, Наручиоцу доставити банкарске гаранције 
за: 

 повраћај аванса у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење радова. 

 добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 
радова. 

 отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговорa без 
ПДВ-а, сa роком вaжности који је најмање 10 (десет) дaнa дужи од уговореног 
гaрaнтног рокa. 

 

Банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла  
доставићемо одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од седам дана од дана 
закључења уговора. 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року доставићемо у тренутку 
примопредaје предметa јaвне нaбaвке. 

  

Датум __________године       ПОНУЂАЧ 

      (НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ) 

           
            ______________________________________ 

                                           (потпис овлашћеног лица) 
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Модел Уговора ПОНУЂАЧ мора да: 
 попуни, 
 потпише сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 

Уколико понуду подноси група понуђача, свака страна модела уговора мора бити потписана  
од стране овлашћеног лица - носиоца посла.   
 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 
НА ИЗГРАДЊИ ЦЕНТРАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

НАСЕЉА У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ 
ЈНОП бр: _______________ 

 
Закључен дана ______________________ између: 
 
1. НАРУЧИОЦА: ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ,Мали Иђош,главна 32, матични број 08695059, 

ПИБ 101434697, кога заступа председник општине Марко Лазић (у даљем тексту: 
Наручилац) 

и 
2. А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО 

___________________________________________________________________________, 
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

кога заступа ___________________________________________________________ (у 
даљем тексту: Извођач радова)(Име, презиме и функција) 
 

 

Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

 

___________________________________________________________________________, 
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

кога заступа ___________________________________________________________ (у даљем 
тексту: Извођач радова            (Име, презиме и функција) 

 
Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу: 

1. _________________________________________________________________________, 
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

кога заступа ___________________________________________________________  
(Име, презиме и функција) 

 

В. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА) 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________ од 
_____________ 2019. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према 
Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора: 
1. 
___________________________________________________________________________, 
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 
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као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати Уговор, кога 
заступа 
_____________________________________________________________________ (у 
даљем тексту: Извођач радова)(Име, презиме и функција) 
 

2. 
___________________________________________________________________________, 
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

као члан групе који ће дати средство финансијског обезбеђења/који ће издати 
предрачун/привремену/окончану ситуацију, кога заступа 
_____________________________________________________ (члан групе понуђача).                                                                             
(Име, презиме и функција) 

 
Основ уговора: ЈНОПБР: ___________________ 
Број и датум Одлуке о додели уговора: ________________________ 
Понуда изабраног понуђача број: _______________ од _____________. године 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Општинско веће Општине Мали Иђош Закључком број 06-28-1/2019-01 од 

24.06.2019. године дало сагласност за закључење уговора којим ће се преузети обавеза 
плаћања у текућој 2019. години и наредној 2020. години у циљу реализације капиталног 
пројекта „Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у 
општини Мали Иђош“; 

- да су средства за реализацију капиталног пројекта планирана у члану 3. Одлуке о буџету 
Општине Мали Иђош за 2019. годину(„Сл. лист Општине Мали Иђош“, број 30/2018, 
3/2019, 7/2019 и 14/2019) и дата у прегледу планираних капиталних издатака буџетских 
корисника за текућу и наредне две буџетске године; 

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке 
број 404-34-1/2019-01  од 04.07.2019 .године спровео поступак јавне набавке радова 
наизградњи централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини 
Мали Иђош; 

- да је Извођач радова доставио Понуду број _________________ од ________________ 
године, која чини саставни део овог Уговора; 

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број _________________ од _____________ 
године доделио Извођачу радова Уговор о јавној набавци радова на изградњи 
централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је извођење радова на изградњи централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош, у свему према конкурсној 
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документацији, техничкој спецификацији и прихваћеној понуди Понуђача број 
_____________________ од __________________. године, која је код Наручиоца заведена 
под бројем _____________________ од __________________. године, а које чине саставни 
део овог Уговора. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
Члан 2. 

Извођач радова је дужан да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у 
складу са прихваћеном Понудом и овим Уговором, конкурсном документацијом и техничком 
спецификацијом, техничком документацијом и грађевинском дозволом, важећим законима и 
прописима, техничким нормативима и стандардима квалитета који важе за ову врсту радова, 
инсталација и опреме уз строго поштовање професионалних правила струке, као и да по 
завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 

Члан 3. 

Извођач радова (група понуђача*) је носилац права и обавеза извођења предметних радова 
и обавезује се да својим средствима и својом радном снагом изведе уговорене радове.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.* 

Извођач радова ће део радова (не више од 50% уговорене вредности) који су предмет овог 
Уговора извршити преко  

Подизвођача ___________________________________, улица _______________________ 
број ________, матични број _________________, ПИБ ____________________ за део 
предмета јавне набавке 
_____________________________________________________________________ у проценту 
_________ % од укупно уговорене вредности; 

Подизвођача ___________________________________, улица _______________________ 
број _______, матични број _________________, ПИБ ____________________ за део 
предмета јавне набавке 
____________________________________________________________________ у проценту 
_________ % од укупно уговорене вредности; 

Подизвођача ___________________________________, улица _______________________ 
број ________, матични број _________________, ПИБ ____________________ за део 
предмета јавне набавке 
_____________________________________________________________________ у проценту 
_________ % од укупно уговорене вредности.* 

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као и 
за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.* 

Ако Извођач радова ангажује као подизвођача друго лице које није наведено у прихваћеној 
Понуди и овом Уговору, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење 
посла и раскинути Уговор, осим ако би раскидом Уговора Наручилац претрпео знатну штету. 
У наведеном случају, Наручилац ће обавестити организацију за заштиту конкуренције.* 

Изузетно, уз претходну писмену сагласност Наручиоца, Извођач радова може ангажовати 
као подизвођача лице које није навео у прихваћеној Понуди, ако је на страни подизвођача 
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након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања и ако то лице испуњава 
све услове одређене конкурсном документацијом за подизвођача. 

У случају наступања околности из претходног става уговорне стране ће закључити Анекс 
уговора.* 

(*Овај члан ће се брисатиу назначеним деловима уколико Понуђач наступа 

самостално и без ангажовања подизвођача.) 

Члан 4. 

Извођач радова је обавезан дапре увођења у посао: 

- решењем именује одговорне извођаче радова за све предвиђене врсте радова из 
Понуде и да иста достави Наручиоцу са копијама важећих лиценци именованих лица; 

- решењем именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду и исто достави 
Наручиоцу; 

- да у року од 7 (седам) дана од дана пријема техничке документације од стране 
Наручиоца достави Наручиоцу Извештај о прегледу наведене документације, са 
евентуалним примедбама, на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене 
или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, 
неће бити узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок за извођење радова; 

- потпише и овери пројекат за извођење; 

- достави Наручиоцу и стручном надзору на усвајање динамички план извођења 
уговорених радова са јасно назначеним активностима, чији су саставни делови: план 
ангажовања потребне радне снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме 
на градилишту, план набавке потребног материјала и финансијски план реализације 
извођења радова по месецимаза текућу и нареду буџетску годину; 

- достави Наручиоцу пројекат организације и технологије извођења радова; 

- достави Наручиоцу средства финансијског обезбеђења у складу са чланом 5. овог 
Уговора и полисе осигурања у складу са чланом 7. овог Уговора. 

У случају потребе за променом одговорних извођача радова, Извођач радова је у обавези да 
добије писмену сагласност Наручиоца. Уз разлоге измене напред наведених одговорних 
извођача радова, Извођач радова је дужан да достави доказе о томе да новоименовани 
одговорни извођачи радова испуњавају све услове прописане важећим Законом о 
планирању и изградњи и конкурсном документацијом. 

Средства финансијског обезбеђења 

Члан 5. 

Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 7 
(седам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу преда:  

1. Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 
примљеног аванса од 10% од укупно уговорене вредности без пореза на додату 
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вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) данадужим од уговореног рока за 
завршетак радова. Извођач радова може поднети гаранције стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг); 

2. Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини од 10%од укупно 
уговорене вредности без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 
(тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Извођач радова може 
поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).   

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, 
Извођач радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог 
члана. 

Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно 
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене 
ситуације. 

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач 
радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим 
Уговором. 

Члан 6. 

Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Наручиоцу преда 
гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини од 10% од 
укупно уговорене вредности без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 
(тридесет) дана дужим од гарантног рока. Извођач радова може поднети гаранције стране 
банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 
уколико Извођач радова не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен овим Уговором. 

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Полисе осигурања 

Члан 7. 

Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора осигура 
радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање 
објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са 
важношћу за цео период важења Уговора. 

Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, достави 
Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
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стварима трећих лица, као и полису осигурања запослених на градилишту од последица 
несрећног случаја, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења 
Уговора, у свему према важећим законским прописима. 

Извођач радова је такође дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, 
достави Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може 
причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, 
оригинал или оверену копију, у складу са важећим прописима. 

Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1., 2. и 3. овог члана, са новим периодом 
осигурања. 

Члан 8. 

Извођач радова је дужан да у оквиру уговорене цене:  

1. обезбеди потребну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, 
изведеприпремно-завршне, грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске и друге 
радове, као и све друге активности неопходне за потпуно извршење радова који су 
предмет овог Уговора; 

2. организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступлокацији, обезбеђење 
несметаног саобраћаја, заштита околине за све време извођења радова; 

3. о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са 
важећим прописима и упутствима Наручиоца; 

4. обезбеди услове за извођење радова према динамичком плану усвојеном од стране 
Наручиоца и стручног надзора;  

5. одговорном извођачу радова обезбеди уговор о извођењу радова и документацију на 
основу које се изводе радови; 

6. у току извођења радова обезбеђује сигурност објекта, радова, материјала и опреме, 
безбедност лица која се налазе на градилишту и суседних објеката, одржава градилиште 
и редовно уклања сав отпадни материјал, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима и трећим лицима што се тиче безбедности, 
прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања 
извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 

7. да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду и 
мера противпжарне заштите; 

8. уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима који регулишу 
ову област и обезбеђује одговарајући доказ о квалитету извршених радова, уграђених 
материјала, инсталација и опреме;  

9. да уграђује материјал и опрему који по квалитету одговарају техничкој документацији, 
техничким условима, прописаним стандардима квалитета и о томе достави одговарајуће 
доказе квалитета пре уградње на увид стручном надзору и да на дан примопредаје 
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радова све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање 
записнички преда Наручиоцу; 

10. обезбеди доказе о перформансама уграђених грађевинских производа у односу на 
њихове битне карактеристике, доказе о усаглашености уграђене опреме и постројења 
сагласно посебном пропису, исправе о усаглашености одређених делова објекта са 
основним захтевима за објекат, као и доказе о квалитету чија је обавеза прикупљања 
током извођења грађевинских и других радова за све изведене делове објекта и радове 
који се изводе утврђена законом, посебним прописом или техничком документацијом; 

11. на погодан начин обезбеди, чува и заштити објекат, изведене радове, опрему и 
материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје 
радова;  

12. о свом трошку обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току 
грађења; 

13. управља грађевинским отпадом насталим током грађења на градилишту сагласно 
прописима којима се уређује управљање отпадом; 

14. користи и/или складишти грађевински отпад током грађења на градилишту сагласно 
прописима којима се уређује управљање отпадом; 

15. отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту, суседним објектима, 
постојећим инсталацијама, саобраћајницама, јавним и приватним површинама; 

16. да вишкове радова до 10% од уговорених количина радова изведе у оквиру уговореног 
рока; 

17. изради пројекат изведеног објекта у складу са важећим прописима; 

18. по завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца и стручни надзор да је 
завршио радове и да је спреман за њихову предају;  

19. учествује у примопредаји изведених радова и коначном обрачуну изведених радова; 

20. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају радова и коначни 
обрачун у остављеном року; 

21. обезбеди присуство својих представника током техничког прегледа објекта и активну 
сарадњу са Комисијом за технички преглед објекта; 

22. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед објекта у 
остављеном року; 

23. до напуштањапростора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све 
привремене градилишне инсталације; 

24. у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном 
року; 

25. изврши и остале активности прописане важећим Законом о планирању и изградњи. 

Члан 9. 
Извођач радова је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова. 
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Извођач радова је дужан да поступи по свим основаним писменим примедбама Наручиоца и 
стручног надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме и о свом 
трошку отклони недостатке и пропусте. 
Извођач радова је дужан да заједно са стручним надзором изврши сагледавање и анализу 
испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе 
сачини извештај. Извештај оверавају и потписују Извођач радова и стручни надзор. Извођач 
радова доставља извештај Наручиоцу уз привремену ситуацију. 
У случају да Извођач радова не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у 
рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање 
трошкова или посебну накнаду за то. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
Члан 10. 

Наручилац је дужан да: 
1. преда Извођачу радова техничку документацију и грађевинску дозволу приликом 

потписивања Уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора; 

2. обезбеди вршење стручног надзора у складу са важећим прописима; 

3. решењем одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем свих уговорених 
врста радова и иста достави Извођачу радова пре увођења у посао; 

4. решењем одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења 
радова у складу са важећим прописима и исто достави Извођачу радова пре увођења у 
посао; 

5. уведе Извођача радова у посао у присуству стручног надзора; 

6. поднесе пријаву радова надлежном органу најкасније 8 (осам) дана пре почетка 
извођења радова;  

7. обезбеди Извођачу радова несметан приступ градилишту; 

8. у примереном року решава све захтеве Извођача радова који су му упућени преко 
стручног надзора са мишљењем стручног надзора о предметном захтеву; 

9. редовно измирује обавезе према Извођачу радова у складу са Уговором; 

10. образује Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и учествује у раду 
Комисије; 

11. обезбеди технички преглед објекта и употребну дозволу и активно сарађује са Комисијом 
за технички преглед објекта. 

Увођење извођача радова у посао 

Члан 11. 

Увођење Извођача радова у посао се врши у присуству представника Наручиоца и Извођача 
радова, одговорних извођача радова и стручног надзора, након испуњења следећих услова: 

- да је Наручилац предао Извођачу радова техничку документацију и грађевинску дозволу; 
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- да је Наручилац предао Извођачу радова решења о именовању лица која врше стручни 
надзор и решење о одређивању координатора за безбедност и здравље на раду у фази 
извођења радова у складу са важећим прописима; 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу радова несметан приступ градилишту; 

- да је Извођач радова предао Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног 
плаћања, банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања из члана 5. 
и 7. овог Уговора; 

- да је Извођач радова предао Наручиоцу динамички план извођења радова и пројекат 
организације и технологије извођења радова; 

- да је Извођач радова предао Наручиоцу решења о именовању одговорних извођача 
радова ирешење о именовању лица одговорног за безбедност и здравље на раду; 

- да је Извођач радова потписао и оверио пројекат за извођење и доставио Наручиоцу 
Извештај о прегледу техничке документације. 

О увођењу Извођача радова у посао води се записник који оверавају и потписују 
представници Наручиоца  и Извођача радова, одговорни извођачи радоваи стручни надзор. 

Датум увођења Извођача радова у посао констатује се у грађевинском дневнику. 

Наручилац ће најмање 7 (седам) дана унапред писмено обавестити Извођача радова и 
стручни надзор о датуму увођења Извођача радова у посао. 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 
Члан 12. 

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара 
(словима: ____________________________________________________________________), 
без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 
____________________________________ динара (словима: 
_______________________________________________________________________) са 
обрачунатим порезома на додату вредност. 
 
Обвезник и стопа пореза на додату вредност се утврђује у складу са важећим Законом о 
порезу на додату вредност, подзаконским актима и пратећим прописима на дан 
испостављања привремене/окончане ситуације. 
Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена 
елемената на основу којих су одређене.  
Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење овог Уговора, цена 
обухвата и трошкове организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и 
опреме, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова. У цену је урачуната: 
вредност материјала, радне снаге, механизације, средства за рад, унутрашњи и спољашњи 
транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања несметаног 
кретања и саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, 
грађевинске механизације, гаранције, осигурање, сви привремени радови потребни за 
извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и сви трошкови мобилизације и 
демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља 
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на раду и заштите животне средине, градилишни прикључци, градилишне ограде и 
градилишне табле, прилазни путеви и платои за комуникацију и организацију грађења, 
режијски и сви други трошкови који се јаве током извођења радоваи који су потребни за 
извођење и завршетак радова. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву 
опрему подразумевају франко градилиште, размештено и изведено према техничкој 
документацији. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 13. 

Наручилац ће уговорену вредност радова из члана 12. овог Уговораисплатити Извођачу 
радова на следећи начин: 
- аванс у висини од 10% од укупно уговорене вредности без обрачунатог пореза на додату 

вредност, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема: 

а) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,  
б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, 
в) банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања; 

- по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране стручног 
надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене 
ситуације, уз важећу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску 
гаранцију за добро извршење посла и полиса осигурања; 

- по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема: 

а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из Понуде, оверене од стране стручног надзора,  

б) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, 
в) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од 

стране Комисије за примопредају радова и коначни обрачун. 
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од уговорене вредности радова. 

Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова. 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање обавеза које доспевају по овом Уговору у 
текућој 2019. години вршити највише до висине обезбеђених средстава за ту намену у 
буџету Наручиоца за 2019. годину, односно највише до износа од 202.800.000,00 динара.   

Плаћање обавеза које доспевају у наредној буџетској години вршиће се највише до висине 
обезбеђених средстава за ту намену у буџету Наручиоца за 2020. годину. 

Уколико Наручилацу нареднојбуџетској годинине обезбеди довољан износ средстава, 
Уговор се након утрошка обезбеђеног дела средстава раскида, а Извођач радова се одриче 
права на накнаду штете по било ком основу. 

Члан 15. 

Наручилац задржава право да смањи обим уговорених радова, о чему је дужан да у писаној 
форми извести Извођача радова. 
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У случају када се смањи уговорени обим радова по захтеву Наручиоца, плаћање изведених 
радова извршиће се сразмерно њиховом обиму. 

Члан 16. 
Аванс ће се правдати по привременим ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса 
и вредности изведених радова, с тим што је Извођач радова у обавези да у целости изврши 
обрачун преосталог износа примљеног аванса у привременој ситуацији која претходи 
издавању окончане ситуације. 

Члан 17. 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова испоставља на основу стварно 
изведених количина радова и јединичних цена датих у Понуди. 

Привремене и окончана ситуација морају бити потписане и оверене од стране стручног 
надзора, одговорних извођача радова, Извођача радова и Наручиоца. 

Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу по завршетку радова, потписаном 
Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну и достављању банкарске гаранције 
за отклањање недостатака у гарантном року.  

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави 
Наручиоцу преко стручног надзора: 

- фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним 
радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од 
стране стручног надзора; 

- фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља ситуација, 
потписане и оверене од стране одговорног извођача радова и стручног надзора; 

- фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане 
у ситуацији, потписане и оверене од стране одговорног извођача радова и стручног 
надзора; 

- фотокопије одговарајућих доказа о квалитету за уграђени материјал и опрему. 

Уз сваку привремену ситуацију Извођач радова је дужан да достави динамички план са 
пресеком стања радова и извештај са анализом испуњења уговорених обавеза у погледу 
рокова усвојених динамичким планом и предлогом мера за отклањање евентуалних 
кашњења у реализацији из члана 9. став 3. овог Уговора. 

Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима 
из овог члана, Наручилац неће извршити плаћање радова који нису исказани у комплетној 
достављеној документацији. 

Наручилац може оспорити привремену или окончану ситуацију делимично или у целости.  

Уколико Наручилац ситуацију оспори делимично, дужан је да исплати неспорни део 
ситуације. 

О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача 
радова у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. 
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Уколико у том року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматра се да нема 
примедби на обрачунате радове. 

НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ 

Вишак и мањак радова 

Члан 18. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, 
Извођач радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и стручни 
надзор. 

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак 
радова без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора. 

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. овог 
члана или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала 
који се уграђује без претходне писмене сагласности Наручиоца. 

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност 
Наручиоца. 

Члан 19. 

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, 
достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са 
количинама и уговореним јединичним ценама.  

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и 
достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на 
усвајање, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем 
радова ће се закључити Анекс овог Уговора, а пре коначног обрачуна, односно 
испостављања окончане ситуације. 

Након закључења Анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана 
од дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 
посла из члана 5. овог Уговорана вредност радова који се уговарају Анексом из претходног 
става. 

Непредвиђени радови 

Члан 20. 

Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених 
радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за 
извођење непредвиђених радова који мора да садржи: 

1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране 
стручног надзора; 

2. детаљне анализе цена непредвиђених радова. 
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Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши 
контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са 
детаљним образложењем сваке појединачне позиције доставља Наручиоцу најкасније у року 
од 10 (десет) дана од дана пријема захтева, ради предузимања радњи за уговарање 
непредвиђених радова у складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног 
позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 
поступка. У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач 
радова је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне 
радове (непредвиђене радове). 

Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова 
стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату 
истих, након што их изведе. Стручни надзор није овлашћен да, без писaне сагласности 
Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује 
и обиму непревиђених радова. 

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у 
грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за 
спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвидети у току израде техничке документације. 

Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и 
неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац 
ће, по добијању обавештења од стране Извођача радова и стручног надзора, приступити 
уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3. и 4. овог члана Уговора, а након 
добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене 
преговарачког поступка.  

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 21. 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора 
може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при 
чему укупна вредност повећања не може да буде већа од 5.000.000,00 динара. 

Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 

Члан 22. 

Извођач радова је дужан да до коначног обрачуна изведених радова, уговори све 
непредвиђене радове, као и вишкове и мањкове радова, у складу са чланом 19. и 20. овог 
Уговора. 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 23. 
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Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од 
_______________ (не дуже 18 месеци) од дана увођења Извођача радова у посао. 

Под даном завршетка радова сматра се дан када стручни надзор и Извођач радова 
констатују у грађевинском дневнику да су радови завршени и спремни за примопредају. 

Члан 24. 

Извођач радова је дужан да започне извршење Уговора даном увођења у посао. Уколико 
Извођач радова не започне извршење Уговора даном увођења у посао, Наручилац ће 
оставити накнадни рок до 10 (десет) дана, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не 
започне извршење Уговора, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију 
банкарске гаранције за добро извршење посла, као и захтевати од Извођача радова накнаду 
штете до износа стварне штете. 

Члан 25. 

Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима: 

- у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом 
Извођача радова; 

- ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, 
земљотрес, изузетно лоши климатски услови неуобичајени за годишње доба и место на 
коме се радови изводе, а који онемогућавају извођење радова и сл.);  

- ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 

- због кашњења проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца; 

- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач 
радова; 

- за накнадно уговорене вишкове радова преко 10% од већ уговорених количина радова; 

- извођење додатних (непредвиђених) радова за које Извођач није знао нити је могао 
знати да се морају извести приликом подношења Понуде. 

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у 
грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев 
Наручиоцу за продужење уговореног рока у писаној форми, уз сагласност и мишљење 
стручног надзора о оправданости захтева. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву 
донесе одлуку у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема уредног захтева. 

Захтев за продужетак рока за извршење Уговора Извођач радова може поднети Наручиоцу 
најкасније 15 (петнаест) дана пре истека уговореног рока из члана 23. овог Уговора.  

Изузетно, уколико Извођач радова поднесе захтев за продужење рока за извођење радова у 
року краћем од рока датог у претходном ставу овог члана, Наручилац ће размотрити 
оправданост истог и о томе благовремено обавестити Извођача радова. 

Уколико Извођач радова упути Наручиоцу захтев за продужетак рока након истека 
уговореног рока, такав захтев се неће разматрати. 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране сачине о томе Анекс уговора. 
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Извођач радова нема право на продужење рока ако западне у доцњу са извођењем радова 
због околности које су настале у време када је већ био у доцњи. 

Члан 26. 

Извођач радова је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које 
онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова и о 
настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено. 

Извођач радова може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност стручног 
надзора. Извођач радова је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због 
које су радови обустављени. 

Период обуставе радова се констатује у грађевинском дневнику. 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 27. 

Ако Извођач радова не изврши уговорене обавезе у уговореном року из члана 24. овог 
Уговора својом кривицом, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 3‰ од 
укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене 
уговорне казне не може бити већи од 10%од укупно уговорене вредности. 

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 

Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или 
одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз реализацију 
банкарске гаранције за добро извршење посла, као и да захтева од Извођача радова 
накнаду штете до износа стварне штете. 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 28. 

Гарантни рок за изведене радове који су предмет овог Уговора износи __________ године 
(минимум 2 године)рачунајући од дана примопредаје изведених радова.  

За материјал и опрему које уграђује Извођач радова важи гарантни рок у складу са 
посебним прописом или гаранцијом произвођача. 

Извођач радова је обавезан да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда писане 
гаранције произвођача за уграђени материјал и опрему заједно са упутствима за њихову 
употребу што се констатује у Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну. 

Члан 29. 

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и 
сва оштећења проузрокована овим недостацима.  

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, 
Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко 
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лице, на терет Извођача радова, наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у 
гарантном року. 

Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, 
Наручилац има право да од Извођача радова тражи накнаду штете. 

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач радова не 
сноси одговорност. 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 30. 

Извођач радова је дужан да уграђује материјале и опрему који одговарају прописаним 
техничким, безбедносним и другим захтевима и који поседују одговарајуће исправе о 
усаглашености. 

За укупно уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има одговарајуће доказе о 
квалитету који се захтевају према важећим прописима и мерама за ову врсту објеката у 
складу са техничком документацијом. 

Извођач радова је обавезан да о свом трошку обезбеди сва потребна испитивања 
материјала и опреме, као и контролу њиховог квалитета од стране одговарајућих контролних 
тела, односно тела за оцењивање усаглашености која су акредитована или именована у 
складу са посебним прописима. 

Уколико Наручилац и стручни надзор утврде да употребљени материјал не одговара 
техничким прописима и стандардима квалитета, они га могу одбити и забранити његову 
употребу. У случају спора меродаван је налаз одговарајућег контролног или другог тела из 
става 3. овог члана. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања 
материјалаи опреме и контролу квалитета, уколико за тим постоји оправдана потреба. 

Извођач радова је одговоран за сву штету уколико употреби материјал и опрему која не 
одговара захтевима квалитета. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјалаи опреме угрожена безбедност и 
функционалност објекта, Наручилац има право да захтева од Извођача радова, а Извођач 
радова је дужан да прихвати да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново 
изведе у складу са техничком документацијом и овим Уговором. Уколико Извођач радова у 
одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет 
Извођача радова. 

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 31. 

Комисију за примопредају радова и коначни обрачун формира Наручилац.  
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Комисију чине представници Наручиоца и Извођача радова, стручни надзор и одговорни 
извођачи радова. 

Комисија ће у року од 7 (седам) дана од дана обавештења Извођача радова да су радови 
завршени приступити изради Записника о примопредаји радова и записника о коначном 
обрачуну. 

Члан 32. 

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају радова 
и коначни обрачун у две фазе: 

I фаза - примопредаја свих изведених радова и документације у складу са важећим законом 
и релевантним подзаконским актима (техничка документација, грађевинска дозвола, 
грађевински дневник, грађевинска књига, динамички план, докази о квалитету уграђених 
материјала и опреме и остала документа од важности за период извођења радова). У току 
примопредаје, Комисија формира Записник о примопредаји радови, који потписују сви 
чланови Комисије; 

II фаза - израда коначног обрачуна за изведене радове на бази стварно изведених количина 
радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних 
цена из Понуде, као саставног дела јединственог Записника о примопредаји радова и 
коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије. 

Уколико Комисија за примопредају радова у коначном обрачуну констатује примедбе на 
изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за 
примопредају радова и коначни обрачун, Наручилац може извршити наплату банкарске 
гаранције за добро извршење посла. 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 

Члан 33. 

Наручилац обезбеђује технички преглед објекта у складу са важећим законом и 
подзаконским актима. 

Наручилац и Извођач радова су дужни да Комисији за технички преглед објекта обезбеде 
сву потребну документацију. 

Уколико Комисија за технички преглед објекта у свом извештају констатује примедбе на 
изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за 
технички преглед објекта, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке о 
трошку Извођача радова. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 34. 

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима: 
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1. ако Извођач радова не започне извршење Уговора најкасније до 10 (десет) дана од дана 
увођења у посао; 

2. ако Извођач радова својом кривицом касни са извршењем Уговора у односу на уговорену 
динамику више од 30 (тридесет) дана и не предузима одговарајуће мере и акције за 
скраћење и елиминацију кашњења; 

3. ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом; 

4. ако Извођач радова неквалитетно изводи радове; 

5. ако Извођач радова не поступа по налозима стручног органа у оквиру његових 
овлашћења; 

6. ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не 
настави по истеку рока од 7 (седам) дана, или ако одустане од даљег рада; 

7. ако ангажује другог подизвођача супротно одредбама Уговора; 

8. ако Извођач радова није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за повраћај 
авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове 
ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и 
банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која 
представља разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог 
извођача за те радове. 

Извођач радова може раскинути Уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца, у складу 
са одредбама овог Уговора. 

Члан 35. 

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним 
роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за 
раскид Уговора. 

Члан 36. 

Сву штету која настане раскидом Уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која 
је својим поступцима или разлозима довела до раскида Уговора. 

Члан 37. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова 
до дана раскида Уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране 
Наручиоца и Извођача радова, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима. 

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора. 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 38. 
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Извођач радова је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 
промени података, односно промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке на основу којег је закључен овај Уговор, а која наступи током важења овог Уговора и 
да је документује на прописан начин. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 39. 

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог Уговора, 
решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, спор ће се решити пред стварно и месно 
надлежним Судом. 

За све што није предвиђено овим Уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити 
одговарајуће одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, Закона о 
облигационим односима и подзаконских аката које регулишу област која чини предмет јавне 
набавке, као и важеће Посебне узансе о грађењу. 

Члан 40. 

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

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

 ИЗВОЂАЧ РАДОВА               НАРУЧИЛАЦ 

_________________________                            __________________________  

 
 

  



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 
 ЈН Бр. 404-34/2019-01 

Страна188од200 
 

 

8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на 
српском језику, таква понуда ће бити одбијена, као нерихватљива. 
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на 
српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, 
контакт особу, број телефона контакт особе. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди контакт 
особу и телефон. 
Понуду доставити без обзира на начин подношења (непосредно или путем поште) на 
адресу: ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ, ул. ГЛАВНА бр 32., 24321 МАЛИ ИЂОШ, са 
назнаком:,,Понуда за јавну набавкурадова – Изградња централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода у насељима општине Мали Иђош,ЈН бр. 404-34/2019-01- 
НЕ ОТВАРАТИ”.”. 
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 
30.08.2019.године до 10:30 часова.  
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 30.08.2019.године у 11:00 часова, у 
просторијама општине Мали Иђош, Главна број 32, Мали Иђош. 
Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, као и 
модел уговора, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Уколико се приликом 
сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, 
уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф и оверу печатом. 
 
Понуда мора да садржи: 

 Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, 
наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“( у даљем 
тексту: Услови за учешће).  

 Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, 
потребно је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све чланове 
групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће у поступку 
јавне набавке.  

 Образац понуде (Образац број 6)1)) понуђач мора да попунии потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или 
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учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као 
заједничка понуда), потребно је копирати одговарајуће стране овог обрасца и то оне на 
којима се налази место за уношење података о подизвођачу (II део) или учесницима у 
заједничкој понуди (III део), у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно 
учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу 
уз овај образац понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по 
избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, 
који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним 
набавкама.  

 Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења заједничке 
понуде.  

 Модел уговора - понуђач мора да попуни и потпише модел уговора. Уколико понуду 
подноси група понуђача, модел уговора мора бити потписан од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача.  

 Списак изведених радова копирати у довољном броју примерака; 
 Потврде Наручилаца образац копирати у довољном броју примерака; 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац број 6)3) – понуђач мора да попуни и 

потпише овај образац. У случају групе понуђача, потписују, по избору понуђача, или сви 
чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора 
бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац број 6)4) -понуђач мора да га попуни и 
потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача; 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (Образац број 6)5)-
понуђач мора да га попуни и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача;  

 Средство финансијског обезбеђења: 
- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 5% од укупно понуђене цене без 

ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и платива на први 
позив. Поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. Рок важења банкарске гаранције за 
озбиљност понуде је 15 дана дужи од рока важења понуде. Понуђач може поднети гаранцију 
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која 
се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила 
Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и 
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и 
тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дато уз 
понуду уколико:  

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;  
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не поднесе уговорена средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла у складу са одредбама Уговора. 
Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима 
којима није додељен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, као и 
тражена обавезујућа писма о намерама банке, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
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Оригиналну изјаву понуђача(Образац број 6)9)), да ће уколико дође до 
закључења уговора понуђачу издати безусловну и плативу на први позив банкарску 
гаранцију за: 

 повраћај аванса у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење радова. 

 добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 
радова. 

 отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговорa без 
ПДВ-а, сa роком вaжности који је најмање 10 (десет) дaнa дужи од уговореног 
гaрaнтног рокa. 

 
 Образац изјаве понуђача о обиласку локације и увиду у пројектно техничку 

документацију, (Образац број 6)6)) понуђач мора да попуни и потпише овај образац. У 
случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе 
понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  
споразуму као носилац посла, из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 

 Образац структуре цене (Образац број 6)2)) - понуђач мора да попуни и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене понуде наведени. Образац 
структуре цене, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви 
чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора 
бити наведен у  споразуму као носилац посла, из члана 81., став 4. Закона о јавним 
набавкама.  
Све позиције у Обрасцу структуре цене, морају бити са исказаним јединичним ценама и са 
укупном ценом, са и без ПДВ-а. Укупну цену са ПДВ-ом исказати на крају Обрасца структуре 
цене.   
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним  
јединичним  ценама  (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати 
ознака ''0,00''. 
Напомена:  
Сагласно члану 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да при састављању понуде поштује 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштите животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.став 2. 
Закона, у случају да понуду подноси група понуђача, морају бити потписани од стране 
овлашћеног лица сваког од члана групе. 

 Образац понуде, Образац структуре цене и Образац трошкова припреме понуде, у случају 
групе понуђача, потписују сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе, који у 
том случају мора бити наведен као носилац посла у споразуму из члана 81., став 4. Закона о 
јавним набавкама. 
 
У складу са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, односно у 
складу саПравилником о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступку јавних набавки и начину доказивања испшуњености услова (Сл. 
гласник РС“брoj86/2015 иброј 41/2019), понуђачи нису у обавези да приликом 
сачињавања понуда у поступцима јавних набавки употребљавају печат. 
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У складу  са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015 и 41/2019) употреба печата није обавезна.  

 
3. ПАРТИЈЕ 
Предмет набавке није обликован у више партија. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Мали Иђош, Главна број 32, 
24321 Мали Иђош, са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку радова-Изградња 
централног постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима општине Мали 
Иђош,ЈН бр.404-34/2019-01- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку -Изградња централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода у насељима општине Мали Иђош,ЈН бр.404-34/2019-01- НЕ ОТВАРАТИ”,  
или 
„Опозив понуде за јавну набавку -Изградња централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода у насељима општине Мали Иђош,ЈН бр.404-34/2019-01- НЕ ОТВАРАТИ”  
или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова-Изградња централног постројења 
за пречишћавање отпадних вода у насељима општине Мали Иђош,ЈН бр.404-34/2019-
01- НЕ ОТВАРАТИ”.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу и број 
телефона. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди, контакт особе и бројеве телефона. По истеку рока за подношење понуда 
понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац број 6)1)), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 
са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 
број 6)1)) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са 
Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу по овлашћењу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да Наручиоцу по овлашћењу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу по овлашћењу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) 
Закона и то податке о:  
- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
-опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 
-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
-понуђачу који ће издати рачун,  
-рачуну на који ће бити извршено плаћање. 
 
Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе (а не сви чланови групе), у 
име групе понуђача, потпише и овери Образац понуде (Образац број 6)1), Образац 
структуре цене (Образац број 6)2) и Образац трошкова припреме понуде (Образац број 6)3) 
из конкурсне документације (који не представљају Изјаве дате под кривичном и 
материјалном одговорношћу), у овом споразуму се мора навести и тај понуђач, односно 
члан групе понуђача. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова 
који су наведени у „Условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона, у 
складу са „Упутством како се доказује испуњеност услова“. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
-аванс у висини од 10% од уговорене вредности радова без обрачунатог пореза на додату 
вредност, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема: 
а)исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,  
б) менице за повраћај авансног плаћања, 
ц) менице за добро извршење посла; 
-по испостављенимпривременим ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде потписаним од стране стручног 
надзора, у року до 45 дана од дана пријема исправне привремене ситуације, уз важећу 
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро извршење 
посла и полисе осигурања, 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 
 ЈН Бр. 404-34/2019-01 

Страна193од200 
 

 

- остатак у износу  од минимум 10% од укупно уговорене вредности, по испостављеној 
окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из понуде  потписаним од стране стручног надзора, у року одмин.45 дана од 
дана пријема банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, оверене 
ситуације, потписаног записника о примопредаји објекта и коначног обрачуна.  
 
- Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на оверу. 
Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни 
орган, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.  
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације. Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном 
обрачуну, испоставља окончану ситуацију. 
 
9.2.Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за изведене радове на изградњи објекта који је предмет јавне набавке не може 
бити краћи од 2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје.  
За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача.  
 
9.3. Захтев у погледу рока  извођења радова 
Рок за извођење свих уговорених радова не може бити дужи од 18 месеци од дана увођења 
извођача у посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум почетка и завршетка 
свих уговорених радова.  
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају 
истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачунато: набавка, израда, транспорт, монтажа, уградња, односно потребан рад и 
материјал са свим неопходним активностима до комплетирања предмета набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Aко је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А 
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине. Подаци о називу, адреси и 
интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити 
исправни подаци су:  
- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство надлежно 
за послове финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: 
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне 
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информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије 
или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;  
- Заштити животне средине -назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине 
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса 
Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:  
www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, 
Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 
- Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет 
адреса: www.minrzs.gov.rs.  
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђач је дужан да у својој понуди достави следећa средства финансијског обезбеђења: 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде; обавезујуће писма банке о намерама за 
издавање гаранције за повраћај авансног плаћања; обавезујуће писмо банке о намерам за 
издавање гаранције за добро извршење посла и обавезујуће писмо банке о намерама за 
издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року. 
 
12.1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде са назначеним износом од минимум 5% 
од понуђене цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити 
безусловна и платива на први позив. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мање износе од оних који су одређене Конкурсном 
документацијом или промењену месну надлежност за решавање спорова. Рок важења 
банкарске гаранције за озбиљност понуде је 15 дана дужи од рока важења понуде. Понуђач 
може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 
(EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 
 
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дату уз 
понуду уколико:  

 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;  
 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  
 понуђач коме је додељен уговор благовремено не поднесе уговорена средства финансијског 

обезбеђења за повраћај аванса и за добро извршење посла у складу са одредбама Уговора. 
 
12.2. Оригиналну изјаву понуђача, да ће уколико дође до закључења уговора понуђачу 
издати безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за: 

 повраћај аванса у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење радова. 

 добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 
радова. 

 отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговорa без 
ПДВ-а, сa роком вaжности који је најмање 10 (десет) дaнa дужи од уговореног 
гaрaнтног рокa. 
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12.3. Изабрани понуђач се обавезује да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 7 
дана од дана потписивања истог, преда наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај 
аванса, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Банкарска гаранција за повраћај аванса издаје се у висини од 50 % од вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужим од истека 
рока законачно извршење радова. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај 
аванса у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке 
само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг). 

12.4. Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора, а најкасније у року 
од 7 дана од дана закључења истог, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење радова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
да се продужи. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке 
само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг). 

12.5. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредaје предметa јaвне нaбaвке 
преда наручиоцу бaнкaрску гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање 
грешака у гарантном року издaје се у висини од 10% од вредности уговорa без ПДВ-а, сa 
роком вaжности који је најмање 10 (десет) дaнa дужи од уговореног гaрaнтног рокa.  

Наручилац ће уновчити поднету гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју 
дa понуђач не изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо дa умaњи могућност 
коришћењa предметa уговорa у гaрaнтном року. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке 
само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Изабрани понуђач је дужан да преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за 
отклањање недостатака у гарантном року приликом примопредаје уговорених радова, 
након потписивања записника, уз окончану ситуацију којупредаје на плаћање.  
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Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 
року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 
могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у уговореном гарантном 
року. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 
који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 
„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 
мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин. 
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су 
од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као 
пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за 
отварање понуда.  
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: Општина 
Мали Иђош, ул.Главна број 32, 24321 Мали Иђош  илиелектронским путем на e-mail: 
javnanabavka@maliidjos.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНброј 404-34/2019-01. 
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 08,00 до 15,00 часова. 
 
15. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се Записник о отварању понуда. 
У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. Закона. Записник о 
отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну 
набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају копију записника 
одмах по завршеном поступку отварања. 
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 
понуда у року од 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. 
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, 
неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 
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Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року 
од 15 дана од дана јавног отварања понуда.  
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да 
се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 
наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, одлуком о 
обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у 
припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади 
истакне захтев.  
Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту 
објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
20. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава финансијског 
обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, 
односно да их је навео у Обрасцу број 6)3) и приложио доказ о извршеној уплати трошкова у 
корист даваоца финансијског обезбеђења. 
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21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Поступак заштите права у поступцима јавних набавки регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
ЗЈН. 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља предајом у писарницу наручиоца, или поштом - 
препорученом пошиљком са повратницом, на адресу: Општина Мали Иђош, ул.Главна број 
32, 24321 Мали Иђош ,  или електронским путем на e-mail адресу:javnanabavka@maliidjos.rs. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавнх 
набавке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149 ст. 3. и 4. ЗЈН, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
Наручилац ће о поднетом захтеву за заштиту права објавити обавештење на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева 
за заштиту права. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу од 120.000,00 динара. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
   (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
   (2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплат таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога; 
    (3)  износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши; 
    (4)  број рачуна: 840-30678845-06; 
    (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 
    (6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права (Напомена: препорука је да се у овом пољу избегава употреба 
размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл); 
    (7)  сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права (Напомена: податке обавезно уносити наведеним редоследом); 
    (8)  корисник: буџет Републике Србије; 
    (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата   таксе; 
    (10)  потпис овлашћеног лица банке; 
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2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1;  
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка. 5) 
Закона.  
Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са 
изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите којим је потврђена 
одлука Наручиоца о додели уговора.  
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,тј. не 
потпише га у року од 3 дана од дана када му је достављен на потписивање,  Наручилац 
задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  
 
23. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ  
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
 
24. ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА:  
У складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) Извођач се 
обавезује да све вишкове, који могу бити максимално 10% од укупне вредности уговора, 
изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца и закључење анекса 
уговора. Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко 
надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним 
јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе 
позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на 
усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема. По прихватању прегледа вишкова и 
мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс  уговора, а пре 
коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.  
 
25. ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ:  
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а 
пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев за извођење 
непредвиђених радова са предмером и предрачуном. 
Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши 
контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје 
мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 
дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова по 
члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за 
јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.  
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У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је 
обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове 
(непредвиђене радове).  
Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења 
уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у грађевински 
дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање 
штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.), 
који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.  
Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних 
догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по 
добијању обавештења од стране Извођача и надзорног органа, приступити уговарању 
наведених радова, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о 
основаности примене преговарачког поступка.  
За непредвиђене радове који морају бити изведени по налогу Комисије за технички преглед 
објекта, Наручилац ће приступити уговарању наведених радова, а након добијеног 
позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 
поступка. 
 
26. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове 
јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама 
Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим 
односима 
Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115. Закона 
о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и одредбама Закона 
о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци  извршити измену 
уговора, закључењем анекса истог.   
Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова. 
Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 
 

 
 


