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Ha ocnony qrraHa 1 15. 3arona o januuu Ha6aBKaMa (,,C1. uacuar PC., 6poj lZ4/20I2, 1412015 u
68/2015) HaqenHuK Onrurt4 HcKe FrpaBe onrnrr.rHe HoBn KHexeBau AoHocr,r
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6p. JH 1.3.5/2019 - Cauaqnja BoAoBoAHe Mpexe y Hacerby Eanarcrco Apan[e.noro

Harun napyvlroqa: Peny6nr4Ka cp6wja
ynpaBa onrrrTrrHe Honz Knexenaq.
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Ayrouorr.tra rlorcpajr.rua Bojno4r.rua
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onlpuncra

AApeca Hapy.ruoqa: HoBt4 Kuexenaq, yn. Kpa,Ba llerpa I Kapalopfenuha 6p.1.

I{nrepner crpaHurla Hapyquoqa: www.noviknezevac.rs
Bpcra uapyvnoqa: OpmH jeAr.rHrrqe JroKanue caMoylpaBe.
Onnc npeglrera na6anxe, Ha3nB rr o3Hara llr orrrrrrer peqHnKa na6anxe: jaoua Ha6aBKa paAoBa
6p. JH 1.3.5/2019 - Cauat4uja sodolodHe nrpence y uacemy Eauamcro Apaufienoeo, rru([pa us
onrrrrer peqHr.rKa januux na6anru | 45232151- paAoBr.r ua o6nosl BoAoBoaHe Mpexe.

Ilpno6urna BpeAHocr yroBopa:
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I{gnen esa BpeAHocr yroBopa: 49.921.105,22 4rnuapa
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6e: fl.{B-a, o4nocno 59.905.326,26

o6jerrunru

pa3Jro3n 3a u3MeHy yroBopa, y3 rr3BoA lrr Kourcypcne gorcyuenraqr.rje n.nu
oAroBapajyher flporluca y KojuMa ce HaJra3n ocHoB 3a u3MeHy: Hapy.rilnarl - Onmruscr<a
ynpaBa onuruHe Hoe KueNeeau je. warou cnpoBe.4eHor orBopeHor nocrynxa janue Ha6aerce 6p.
IH 1.3.5/2019 - Canaqraja BoaoBoAHe Mpexe y nace,'ly Banarcxo Aparrfe:rono, 3aK&,yqrra ca
,,JABOPHI,IK" !OO Cy6oruqa, Kao Hocr4orleM nocna ucnpeA rpyne nouy!aua:
1) Yronop o r.r3Bober6y rpafeearcrux paAoBa Ha caHarluj[ Bo.qoBoAHe Mpexe y HaceJby
EauarcKo Apaule:rono 6p.lV-40-10412019 lana 16.10.2019. roAr4ue u
2) Auexc I yronopa o r.r3Bober6y rpabeBvEcKux pa4oBa Ha canaqr.rjrz BoAoBoaHe Mpexe y
HaceJ'by BauarcKo ApaHberoBo 6p.IV -40-4312020 gaua 14.4.2020. ro4une.

I4snolau paAoBa je Hag:opuou opraHy yny {o O6pas.noxeme :a nojarou srtrrnosa/Marsrcona
paAoBa Ha caHarlujrr BoAoBoAHe Mpexe y HaceJby Eanarcrco Apau[e.lono 6p.171-20 rcua
19 .3 .2020 . roauue .
I,lseofav pa4ona je Hapy.ruoqy ynyruo llpe4.nor u3MeHe
oA 8.10.2019. roquHe 6p.01 1-20 llasa 19.3.2020. ronuse.

r.t

AoryHe ocHoBHe nouyAe 6poj 097-19

Onnrruncra ylpaBa oflrrrrr,rHe Hosn Kuexenaq je 4ana 20.3.2020. roAr.rne ]rrryrr.rJra 3axren 6p.II325-3/2020-10 vupanu sa Kanr4rul.rrqa ynarama Ayronouue florpajuue Bojro4r.rne ra 4o6ujare
cauracHocrrr Ha n3Merry rope HaBeAeHor Yroropa y uorJreAy er,ruftosa/Marsrcora pagoea roje
je norpe6no rr3Becrrr.
Hagsoplrlr oprau je Hapyrraouy ynyruo Ilper.neq BnrrrKoBa n MarbKoBa ca o6pas,noxenelr
crpytrHor HaA3opa 3a rr3BegeHe paAoBe Ha canaqnju BoAoBoAHe Mperre y HaceJby Eauarcrco
Apanfe.noro no Vronopy 6p.lY-40-104120l9 gaua 8.4.2020. roAune.
Yupana sa rcanurzurua yrarasa Ayrouorr,rue florcpajuue Boj ro.dr,ru e je gaaa 22.4.2020. ro4uue ga,ra
Car.nacuocr 6p.136-031-23/2020-03/17 :a raguerry Yrompa o jannoj ua6ac.qu.

tr{s uare4enor pa3Jrora norpe6no je :aruryvurra Auercc 6p.2 ocHoBuor Yronopa, oAHocHo
yfoBopHTn rsuene xoje ce oAHoce na usuoferre nzrurcosa.A\4ar5roBa paAoBa na cauaquju
BoAoBoAHe Mpexe y HaceJEy Banarcro Apanfenono.

IIpHror:
I4gsoA ng KoHKypcHe 4oryuenraqr.rje
flornan.rle VIII Moael yroBopa, 'gran 15.
rojr,r ce oguoce Ha Br.rlraK r.r M:ubaK paAoBa (crpan a 46-47 /55),

-

-

o naaolerry

-

16.

rpabeBr,rHcxfix paaoBa Ha caHaqr.rja BoAoBo,4He Mpexe y EaceJby
Banarcro ApaHlenoao 6p.lY -40-104/2019 eaxnyveu 4ana 16.10.2019. roAr{ne,
Anerc I )'roBopa o useoferry rpaferr.rrcrux paAoBa Ha cauaquju BoAoBoaHe Mper(e y
uaceny Eanarcro Apaulenono 6pJV -40-43/2020 aax.nyreu 4ana 14.4.2020. roAlrHe,
o6pa:roNene:a noja.nou nr.rurrcosa.A\aar6roBa paAoBa na cauaqujr BoAoBoaHe Mpexe y
uacery Eauarcr<o Apanlelono 6p.171-20 oA aaHa 19.3.2020. roAr.rHe,
flpe4:ror lr3MeHe r4 AonyHe ocHoBHe nouyAe 6poj 097-19 oa 8.10.2019. rolrne 6p.011-20
ot l:asa 19.3 .2020. ro.qrzne,
3axree 6p.II-325-3/2020-10 o,q AaHa 20.3.2020. roAEHe 3a ao6uiarre canracuocrr.r 3a
usueny Yroaopa o janHoj ua6asqu,
flper:re4 nr.rruxoBa r.r MarbxoBa ca o6pasloxerreu crpyqHor Haa3opa 3a rlnBereHe paAoBe Ha
casa\uju BoAoBoAHe Mpexe y nacery Eanarcro Apanfe:roto no Vronopy 6p.IV-4010412019 ot aar'a 8.4.2020. ro.qune,
Cauacnocr 6p.lI-325-3/2020-11 oa \ana 20.3.2020. roAr4He 3a u:ueny Vronopa o jasnoj
na6asuu.
Cauacnocr 6p.136-031-23/2020-03117 oA ,{aua 22.4.2020. roauHe 3a lrsueny Vroaopa o
janHoj ua6anqu.
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Јавна набавка бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово

Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу по завршетку радова, по 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
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 атеста и 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.
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.
Уколико у том року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматра се да нема
примедби на обрачунате радове.
VI ГАРАНТНИ РОК
Члан 14.
Уговорне стране су се споразумеле да гарантни рок за квалитет изведених радова износи
___ године (најмање 2 године) и почиње да тече од дана потписивања Записника о
примопредаји извршених радова.
У случају недостатака откривених у гарантном року, Наручилац се обавезује да писмено о
томе обавести Извођача радова у року од 5 дана од откривања недостатака.
Извођач радова се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку
отклони све недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог
обавештења од стране Наручиоца.
Уколико Извођач радова не отклони уочене недостатке у датом року Наручилац ће
активирати средство финансијског обезбеђења.
VII НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ
Вишак и мањак радова
Члан 15.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова,
или мањкова 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 или мањак радова, без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора.
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Извођач радова није овлашћен да доноси одлуке о евентуалним вишковима и мањковима
радова или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала
који се уграђује без претходне писмене сагласности стручног надзора и Наручиоца.
Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност
Наручиоца.
Члан 16.
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, сагласно члану 115. Закона о јавним набавкама, а
пре коначног обрачуна, односно испостављања оконачне ситуације.
Након закључења Анекса Уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од
дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу нову банкарску гаранцију за добро извршење
посла или анекс постојеће на новоуговорени износ – вредност радова, као и продуженим
роком важности, за радове који се уговарају Анексом из претходног става.
Непредвиђени – додатни радови
Члан 17.
Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених –
додатних 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.
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 непредвиђених – додатних радова, Извођач
радова је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за непредвиђене
– додатне радове.
Закључивањем уговора о извођењу непредвиђених – додатних радова, Извођач радова стиче
услов да започне извођење истих, као и право на наплату 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 непредвиђених радова, у складу са одредбама ЗЈН и овог Уговора, а након
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Ayrouorr.rua floxpajuua Bojeo4rana
OnnruHcxa ynpasa onrrrrr4He Hoelr KHexenaq
Epoj: IV-40-104/2019
,{aua: 11.10.2019. roArrHe
Hosn KHeNenaLl

cyS0TI,tUA

YIOBOP
O

II3BObEbY PA,{OBA HA CAHAIII,IJI,I BOTOBOAHE MPE}KE
Y HACEJbY BAHATCKO APAIIbEJIOBO

Onaj Yrorop sax.ryveu je r,rsr*re!y:

Onrurnncre y[paBe onrrrrrrne Honu Knexeraq, ca ceAr4[reM y Honov KueNeoqy, yn. Kpara
flerpa I Kapaloplenzha 6p.1, llI4B 101460424, Marr.rqur 6p.08385327, reretlon 0230/82-055, r[ar<c
0230182-076 r.r e-mail agpeca mariia.matejin@noviknez.evac.rs , r<ojy :acryna Have:ruux Mapuja
Marejuu (y aa.reu rercry: Hapyruraq), ca jegue cT paHe
t4

ca Apyre crpaHe, rpyne nonylava roje cy ce Ha ocHoBy Cnopasyva 6poj 303-Sp-Ug-19 oA 3.6.2019.
roguue, uelyco6Ho H [peMa Hapyuuoqy o6asesaru Ha r43Bprrene npe4verue janue ua6aare, rj. ouor
Vronopa

1. ,,JABOPHI{K"

.qOO, ca ceAr.rrrreM y Cy6oruqn, yn. flpolerepcxux 6pura4a 6p.123,lll4B
100961109, MaraqHrr 6poj 08480087,6poj pavyua 310-218015-45, rere$ou/tfaxc 0241551-188
u e-mail a4peca iavornikdoo@qmail.com , Kao iuraH rpyne rcojr,r je Hocu,raq nocna, oAHocHo
xoju je no4neo noHyAy I,I roju he sacrynarn ryyny nouylaua rtpeA Hapyqnorler'r n xojl.r he y
r,rMe rpyne nouyfava nornr{carr4 ymBop, rcm 3acryna Ar,rpeKTop Muleuxo Tasacuh (y 4a-rev
rexcry: I,Isrof av pa4ona),

2. ,,IIOTIICKI{

BOAOBOAII-TISZA MENTMZMUVEK" .{OO, ca ceAnrrrreM y Xoprou.ry,
yr. Xe,resuuvxa 6p.22, [II4B 100787707, Marr.rqHr4 6poj 08025355, 6poj pa.ryna 160-9545-56,
rererpou 024/792-050, $arc 024/792-348 n e-mail a4peca hroffice(Ovodaho.rs , Kao rrrran
rpyne, Kora 3acryna B.a. ar.rpeKrop ,{yruau

ftnuuh

u

3. ,,IPMI{HA" AOO, ca ceAurrreM y Cy6oruqu, yn. llpolerepcrux

6pura4a 6p.123, IIVB
100961094, Marr4r{Hr4 6poj 08681228,6poj pa.ryua 340-4588-37, rereifou 0241553-830, $axc
0241557 -624 v e-mail aapeca sradinadoo@smail.com , Kao qJraH rpyne, Kora 3acryna
Ar4peroop MrEpj aua 3eruh.

Haxou cnpone4eHor orBopeHor nocrynra janue Ha6asKe (6p. JH 1.3.5/2019) - Canaquja BoAoBAHe
Mpexe y uace,ny Eanarcro Apaule.noeo, OrturruHcKa yflpaBa onurr.rHe Honu KueNeBar] Kao
Hapyur.rnaq u ,,JABOPHLIK" ,4OO Cy6oruqa rao llrnofau paAoBa npncryrajy sarryveny cregeher
Vrosona:

r{ras

je

1.

ueoofien'e padoea ua cauaquju deta eodoeodne Mpecrce y uacemy Hoau
Kneuceeary:a norpe6e Onnrr.rscrce ylpaBe ofl[rruHe Hoer.r Knexenaq, a y cBeMy npeua rexurauxoj
cneqlr$r.rKaquj u us KoHrypcHe 4oryueHraquje jasHe Ha6asKe 6p. JH 1.3.5/2019 u llonyae Hsrofaua
pa4ona 6p. 097 -19 op,8.10.2019. ro4raue, nojaje uza6paua xao najnooo,ruuja oA crpaHe Hapyunoqa, a
roja uunu cacraBHu 4eo oeor Vroeopa.
I4seolau pagona je Ay)KaH Aa Vroeop roju rr.ry Hapyuulaq AocraBn Ha nor[]tc, nornutrJe u Bparu y
pory o4 3 (rpu) 4aHa o4 4aHa npujeva.
Vxonuro I4onolav paAoBa He nocrynu y AaroM poKy crraarpahe ce 4a o4ycraje o4 IIoHyae s6or .rera he
cHoclrrr.r cBe 3aKoHoM npe4nrafene nocJreAr{rlg, a Hapyvlr.raq he nocrynurn y cKnaAy ca q:rasov 113.
cras 3. 3JH u aKTVBVparv cpeAcrBo rpnHaucajcxor o6ese6elerra sa os6ursHocr nouyAe.

Ipeguer Vroropa

II

OEABE3E II3BObAqA
Vtlm,tt 2.

I,Isnolau paAoBa ce o6aresyje Aa paAoBe H3 qJraHa 1. oror Vronopa, u3BeAe crpyqHo r.r KBarnrerHo y
cBeMy npeMa nponficuMa, npaBr4JrHMa cTpyKe, TeXHHTIKI,IM ycJloBr.rMa, cTaHAapAHMa r4 HopMaTr4Br4Ma
roju raNe sa ry Bpcry nocJra,
I4snolau paAoBa ce o6aBe3yje Aa n3BoAt4 paAoBe r,r Kopr4crr4 rua'repnjale Ir onpeMy o4roeapajyher
KBanrrrera, xoju oarouapajy saxehl r,r craHAapar4Ma r4 y cKJraAy cy ca rexHHqKr{M 3axreBuMa
Hapyuuoqa u npaBvnvua crpyKe, y cBeMy npeMa noHy4u onucauoj y qJraHy l. oeor Vrosopa. roja
qr4Hr.r

rberoB cacTaBHH Aeo.

LIIaH 3.

Z:eolau pagona ce o6anesyje Aa paAoBe r.r3BeAe, y cBeMy y cKJraAy ca rexHr4qKoM cnequrpnr<aur.rjour r.r:
KoHKypcHe AoKyMeuraqnje, y pory o4 120 rareuAapcKnx Aana o4 4ana ynolen a I4rnolava paaoBa y
DOCaO.

,{aryrra ynof en a y nocao crpyrrHr.r na4sop ynl.rcyje y rpafenuHcxr,r AHeBHr4K. Pox sa yaoleme y nocao
je uajracuuje 15 Aasa oa aana 3aKJryqlrBarba oBor Yronopa, yroJrr.rKo Huje 4pyravuje oApebeHo.
flo.q aarpruerrov paAoBa cMarpa ce AaH rblrxoBg cnpeMHocrn :a nprr'aonpeaajy H3BeaeH[x paAoBa, a
urro crpyrrHu Ha4sop xoncraryje y rpaleozncroM AHeBHr.rKy.
V cnyvajy o6ycrane paAona roja ce ewqeH'rnpa y rpalenlrncKoM AHeBHrrKy, pox sa u:eofene pa4oea
ce npoayxaBa 3a oHoJrr,rKo AaHa KoJII4Ko je ryajara o6ycraBa paaoBa ri raj poK ce ue o6pa.ryuara y

I

cy norpeoHu 3a 3aBpureraK paaoBa.
flpogyNerre poKa 3a rr3Bober6e paaoBa voryhe je aKo ce o roMe carJrace o6e yroropue crpaHe, a
ycrowreuo je ycreg:
- HacTaHKa BI,Iue cr.rJre (Kuua, noxap, nonJlaBa, 3eMJ6oTpec, r43y3erHo nolxe BpeMe
ueyo6uuajeuo sa ro4uurre 4o6a u 3a Mgcro Ha KoMe ce paAonu usnoge u cr.),
- nojare xurHux uenpe4uuleulrx paaoBa,
- Mepa npeABulenux arruua uaAJrexHHX opraHa.
I,lsnofau pa4ona je AyxaH Aa Haj xacuuje 5 Aasa oA AaHa HacraHra oKoJrHocrr4 Br,rue crrJre, r.r3
npeAxoAHof craBa oBor .rraHa, nrrcMeHo o roMe obaBecrlr Hapy.ruoqa u rroAHece 3axreB 3a
npoAyxerbe poxa, xojra lropa 6zru o4o6pen oA crpaHe Ha4sopnor opraua. Yroluro rr4cMeHo
o6aseu'rene o HaBeAeHr.rM oKoJrHocrlrMa r.r 3axreB 3a [poAyxeme poKa r.r3ocraHy, npoAyxe]be poKa
sehe 6nru npusHaro I4sno!aqy paaoBa.
KaneH,[apcKe aaHe Koj
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_.. Yionopenu pox je npo4yxeH KaAa yroBopHe crpaue 3aKJ6yqe Anexc yroeopa y cKnaAy ca oAJryKoM
rojy Hapyuu.naq AoHgce Ha HaI{HH Lr noA ycnoBuMa npo[ucaHuM qnasov 115. 3axoua o janHnu
na6asxaMa.

9ran 4.
flornucusatr'end oBor yroBopa, llseolau paAoBa npuxBara cBe ycJroBe no4 xojuv he ce n:eoguru
paAoBr{, Kao uro cy roraqr.rja, npucryn .noraqujrl, uoryhHocr HopMaJrHor usoolen a pa4oea H no roM
ocHoBy He Moxe lpaxr,rru 6ulo xarne npoMeHe Vrouopa.
Llzrotlau paAoBa nornucoM oBof yroBopa r,rsjanrsyje 4a je ynosuar ca npojerruo-rexHr4qnoM
4oryuenraqujou Ha ocHoBy Koje ce u3BoAe npeAMerHr.r paAoBn.
I,{snofav paAoBa HeMa npaBo Aa ueu,a npojerrHo-TexHnqKy 4oxyueHraur,rjy, H l.4rl,r Moxe. y cry.rajy
HenpeguuleHux oKoJlHocrr4 6e nperxo4ue nlrcMeHe carJracHocru Hapyraoqa Aa oAcryna oA r4cre.

9las

5.

Hsaofav paaoBa ce o6anesyje Aa r.r3Bplx[ o6e6elerre rpaauJrr4[Ta, TaKo uro he npe4yaern cre
norpe6ue Mepe 3a 6eg6eAsocr paAoBa, cyceAHux o6jerra, ua.repr.rja.na, cao6pahaja, ororrrHe !t
3arrrTuTe xr,rBoTHe cpeAHHe.

I4snola.r pagona ce o6aBe3yje Aa ce y roKy usuofena pa4ona npr.rapxaBa nponr4ca u Mepa 3anrrrre Ha
paAy, Te Aa cxoAHo ToMe o6e36eAl4 H npeAy3Me cBe Mepe J[tqHe 14 on[Te 3a[rTr,rTe x c]rrypHocTr.r cBl4x
paAHHKa n rpehnx JIl4lIa roKoM H3Bobeba paAoBa, Kao u 4a npr.ljann oTBapalbe rpaAkJrr.rura Ha4rexuoj
rrHcrleKqr.rjr paAa.
Vxorr,rxo I4snolau paAoBa He usepruu o6anese r,r3 craBa 1. u 2. onor qraHa, oAroBopaH je H cHocr4 cBy
Hacrany uTery.

r{nas 6.
I,Isnola.r pa4ona je AyxaH Aa ypeAHo H no nponucrzMa BoAr{ fpaAxJrrrruuy AoxyueHraqrajy, Krr,r{ry
rrHcneKrlnje, rpabeBr4HcKu AHeBHT4K u rpafenuHcr<y Krrliry ca oBHM npHJro3HMa, xojn uopajy 6urr.r
peaoBHo nornr4cr4BaHr4 oA HaA3opHor opraHa H oAfoBopHor pyKoBoAr4orla paaoBa.

9:lo:g7.
I4onolau pa4oaa je AyxaH

Aa, y oKBHpy yroBopeHe r{ene, Hapoqr.rro r.r3Bpuu H cJreAehe paAoBe, 6e3
nocebue HaAoKHaAe:
Aa H3paAr,r ArrHaM[qKu nJrau rr3nof erra pa4ona r.r AocraBH ra Hapyraoqy,
Aa cnpoBeAe oAroBapajyhe Mepe 3aurTl,re Ha paAy H np jaBr.i orBapalLe rpalHJlur.xra uucnerqrjn
3aurTuTe Ha paay,
Aa HA rpa,lunvrury nocraeu ra6ny Koja Mopa caApxarr4 uHoopMarlr,rje y crla4y ca 3aKoHoM,
aa 6JraroBpeMeHo AocraBx Hapyruoqy pe[er6a o r4MeHoBar6y oAroBopHrrx zssofaua pagona,
xojra he 6ura aHraxoBaHu Ha repeHy,
aa A3BpuA norpe6Ho ocurypa*e nocrojehnx HHcraJrarlrrja. roje ce Ha,ra:e npojerrrroTexHnqKoj goryuenraquju, u3BoAy H3 Karacrpa 14 Ha rgpeHy, re aa y clyrajy ouneherua uo.r.ux,
cnojou rpunuqoM, H3Bptrr! KBurJrr.nerHo r.r npaBoBpeMeHo 4onolen e uHcralaqHja y npao6nrHo

-

-

-

-

y

cTa[Le Iz3 corIcTBeHHX CpeACTaBa,

aa o cBoM TpoIIIKy o6e36eAu

ao3BoJle 3a nprrn{l3, 3aycTaBJ6ar6e 14 napKr.rpaH,e onpeMe,
uexauusaqnje !i ocraJrrrx Bpcra eorula, xoje ce oAHoce Ha [peAMerHo fpaA]rJrr. rrTe,
Aa ypeAHo AocTaBJba Hapyquoqy arecre 3a yryabeHe MaTepnjane H onpeMy, Kao u Aa r43Bprur4
cna norpe6ua I4crlltrlrBarba uarepajala (reouexauuvra, reorexHr4qKa u la6oparopr.rjcrca) no
HaJrory Haa3opHof opraHa,

aa rrocTyrru no npHMeaoaMa opraHa HaA3opa H To y poKy yTBpbeHoM 3arr[cHuKoM o rr3BprrreHoM
nperneay o rojerra he 6urn [rrcMeHo o6anemren og cT paue HapyuHoqa. Hapyuranaq he Irlsuofava
paAoBa nrrcMeHo o6anecrnru o 4aHy npe reAa rr3BprneHr,x paAoBa,
Aa no 3aBprxerKy paAoBa, yKJroHu cBe npr4BpeMeHe o6jeKre, 4enoHuje uarepujara,
vexaHueaqujy, rxyr H ornarre,
Aa o cBoM TpolrKy orKnoHr,r cBe eBeHTyaJrHe HeAocrarKe roju 6n ce nojaB itn y rapaHTHoM poKy,
Aa orKJroHH cBe [rrere roje 6u eeenryaJrHo HaHeo roKoM npabeba nocrojehnu r.rHcralaqujava,

-

o6jerrrarraa, cao6pahaj HHuaMa, jaBHHM noBprrrr4HaMa r{ Tpehr4M Jrr4rlr4Ma,

Aa,

y

c-lyrajy, onpaBAaHor r{ npr4BpeMeHor npeKuAa paAoBa

rpaAr4nr{uTe

III

r.r

o

cBoM rpotxKy o6es6egra

paAoBe oA nponaAarba.

OEABE3E HAPYIIUOIIA
r{nan 8.

Hapyuuraq ce o6ane:yje 4a:
o Hsgobaqy paAoBa npeAa rpalenuucrcy Ao3Bony/peuerbe o o4o6peny sa u:nofene paaoBa
norBpay o npnjanu paAoea;
o Hssobaqy paAoBa flpeaa rexHr,rq Ky AoKyMeHTauujy ra usroferre pa4oea;
. Hvesyje Haa3opHe opraHe H o roMe nr{cMeHo o6aBecrr4 l4seolava paAora;
. flo npujerr,Iy o6aseIrrrerra o 3aBp[IerKy paAoBa noAHece 3axreB 3a rexHr4qru [perJreA.

H

IV CPEACTBAOEE3BEbE6A
9ras

9.

I4snolav pa4ona je o6asesaH Aa npnJrrrKoM nornr4cuBama Vronopa, a najlyxe y por<y ol 10 (aecer)
raHa or ,[aHa 3aKbyqerba yfoBoDa, Hapyrnoqy npe4a:
l. fapauqujy 6aHre sa nonpahaj aBaucuon n.rahau,a, roja rrlopa 6uru ca xlaysylava: 6eryc,rosHa,
Heono3uBa, 6e: npara Ha flp]rroBop u rrJraruBa Ha npBH no3HB, y Bucr.rHr.r yfoBopeHor aBaHca oA
30% o,( yronopeue BpeAHocrr4 6es fI[B-a, ca poKoM BaxHocru uajuane 30 (rp]rgecsr) 4aHa
AyxuM oA yfoBopeHor poKa 3a 3aBp[reraK paAoBa. floHylau Moxe noAHerr4 rapanquje crpane
6asre cauo aroje roj 6aHqr 4o4erseH KpeaarHu pejrnur roue oAroBapa Hajnaarre HhBo KpenarHor
Ksarr4Tera 3 (uurecruquouu paur);
2. fapaHurjy 6anxe sa 4o6po nrnpurerre nocJra, roja ruopa 6uru ca Knay3ynaMa: 6erycroeHa.
Heolo3r.rBa, 6ee npana Ha npuroBop v raTVBa Ha npBr,r no3HB, y nucull'u 10c'/o oA yroBopeHe
BpeAHocrH 6es fI,{B-a, ca poKoM BaxHocru uajuarre 30 (rpuaecer) AaHa AyxHM oA yfoBopeHor
poKa 3a 3aBpreraK paAoBa, flouyfa.r Moxe noAHern rapaHquje crpane 6auxe cavo aro je roj
6aHun AoAerseH KpeAhrHH pejruur xotre oAroBapa Hajr'laue HHBo KpeAhrHor Ksarfirera 3
(uHBecTr4qr,roHH paHr).

Aro ce sa npeue rpajarra oeor Vronopa

npoMgHe poKoBu 3a rtBpuerbe yroBopHe o6aee:e, I4seollau
pagonaje o6aaesaH Aa npoAyxrz por eaNer+a 6aurapcrr,rx rapau4lja It3 craBa l. oeor qraHa.
Bucuua 6auxapcre rapauqltje ra nonpahaj aBaucHor nraharra ce Moxe cMarlllrl4 cpanMepHo
Ir3BeaeHuM paaoBuMa r,r r43Hocy rojuu je onpaBAaH aeo npnMJreHor aBaHca Kpo3 [pnBpeMeHe
curyaqnje.
Hapyuuraq he nanraruru HaBeAeHe 6anrapcre rapanqzje yKonr4Ko I,Isnofau pa4ona ne 6yge
H3BpuaBao cooje yronopene o6aaese y porornMa r,r Ha naunHa npe4oufeH oBriM Yronopor'.r.

tlrrau 10.

je

pa4ona
o6asesaH 4a npunrarolr npe,[aje ugseneHux Daaosa Hapyunoqy npe4a rapaHqujy
6anne ga orKJrarbarbe HeAocrarar(a y rapaHTHoM porry, Koja Mopa 6uru ca xlaysylaua: 6e:yclonua,
Heono3HBa, 6es npana Ha npHloBop I,t rrJrdrr,rBa Ha npBr4 no3nB,
eucuHu ljyo oA yroBopeHe
BpeAHocrr.r 6es II,{B-a, ca poxoM Baxuocrr4 najrr,ran e 30 ('rpu4ecer) AaHa Ayxl,rM oA yroBopeHor
rapaHTHor poxa. noHybaq Moxe noAHerr,r rapaHur,rje crpaHe 6aHKe caMo aro je roj 6aHqra AoAeJbeH
xpegurHra pejruuf KoMe oAroBapa HajMaBe Hr,rBo KpeAr,rrHor KBaJrr,rrera 3 (unnecruquoHn paHr).
Hapyvuraq he sanrarutn 6aHrapcry rapaHur.rjy 3a mK,tamarbe HeAocraraKa y rapaHrHoM poxy
yKoJrr4Ko UbBoba.r paAoBa He 6yae urnpuanao cnoje yroaopeHe o6ane:e y poKoBnMa n Ha HaquH

y

rrpeABnbeH oBnM Yronopou.
Vrorutxo I4seolau paAoBa He AocraBrr 6anxapcxy rapaHqujy 3a orKJrarbarbe HeaocraraKa y rapaHrHoM
poxy, Hapyuularl Hghe nJrarrrru pairyH sa oKoHqaHy cr{ryaur4jy ,i Moxe Haflrarnrh 6aHrapcry
rapaHqlrjy sa 4o6po r43Bprxene nocJra.

Ilon-rce ocnrypau,a

9las

I 1.

je ayNali aa:
v poxv oa 10 (aecer) aaHa ol aana sarurwerLa Vrosopa, ocurypa pa4ore, uarepuja,r u
onpeMy oA yo6uqajeHnx pu3r,rKa Ao rrrrxoBe nyHe BpeAHocrlr r.r AocraBr.t Hapyvr,roqy nonucy
ocr4fypaH,a, opxruHar LIJrH oBepeHy ronnjy, ca eaxHourhy 3a qeo neprroA na;rerra Yroeopa, y

I4ssoba.r

l)

cBeMy npeMa BaxehuM 3aKoHcKr,rM flponr4craMa.

2) y poxy o.q l0 (aecer)

aaHa oa aaHa saKJbvqe*a Vrogopa, AocraBH Hapy,lnoqy nonucy
oclrrypana oA oAroBopHocrn rrpeMa rpehuu .luquua ll crBapnMa rpehux .luqa, opuruHar'r
liJru oBepeHy Konrrjy, ca naxnourhy 3a ueo ngprzoA Baxersa yroBopa, y cBeMy npeva naxehnu

3aKOHCKLIM npOlIlCHMa.

10 (aecer) oa saKJryqega Vronooa, AocraBrz Hapyvuoqy nonucy ocurypa*a oA
npoQecrroHaJrHe oAroBopHocnr 3a r[Tery rcojy npuuunuru Apynoj yronopuoj crpaHfi,
oAHocHo rpeh[M JrrrqrrMa, npu r.rcuyrreny VroBopa, opurnHa,/'t lr;rr.t oBepeHy ronnjy, y cxna4y
ca naxehuu nponucrrMa.

3) v poxy oa

ycrora oct,trypa]ba He Mory ce Bprxr.rru 6es nperxo4uor o4o6pen a Hapyur,roqa.
Vxornrco ce pox 3a usnoferre paAoBa rrpoAyxr4, Zseolav paqona je o6aeesaH Aa AocraBr,t, npe r4crexa
yroBopeHof poKa, noJruce ocuryparla r,r3 cram 1. rauxe 1), 2) u 3) onor.rJraHa, ca HoBHM nepsoAoM
I,Isureue

BAXEI5A I,ICT}iX.

V HAqI{H,

POK

II YCJIOBI4 IIJIAhABA
Vtau 12.
ooor yronopa, H3Hocx 49.989.727.28 4nuapa 6e: fI[B-a,
ca fl,{B-ov. Hapyuu.rraq he yronopeuy rleHy npeAMerHux paAoBa H3

YxynHa npeguocr paAoBa rr3 qJraHa 1.
oAHocHo 59.987.672.74 Aunapa

qrana 1. oror Vroropa ucn:rararu Lbnolauy paAoBa Ha cireAehu saqus:
l) auanc y uucuuu og30Yo oA yroBopeHe BpeAHocr[ pa4oBa, y poKy oA HajAyxe 45 (uer4ecerner)
qaua og gaua npujeua:
- r4cnpaBHor aBaHcHor npeApaqyra n usjane o HaMeHcKoM xopuurherry anauca,
- 6anxapcre rapauquje sa uorpahaj anancuor finaharla,
- 6auxapcre rapanqnje sa go6po r43Bplrene [ocJra r.r
- yroBopeHHx nonHca ocurypaBa.

BpeAHocTr.r paAoBa, rro HcnocraBJbeHfiM npHBpeMeHr.rM
cvTyar\viaMa carrr4r6eHr.rM Ha ocHoBy oBepeHe rpabeBHHcKe KrLrrfe r{3Be.qeHHx paAoBa u
je4uHuuunx qeHa us flouyge, rrornr.rcaHr,rM oA crpaHe crpy.rHof HaA3opa, y poxy oA Hajayxe
45 (verpaecerner) .lana oa AaHa npnjeva ncnpaaHe npr{BpeMeHe cr.rryaqr.rje. y: saxehy
6aHxapcry rapanunjy sa nonpahaj aBaHcHor nnahamq 6aurapcry rapanqrzjy sa 4o6po
r43BprreBe nocJra r{ noJIHca ocr4f}?a}La;
uajuame l0olo o4 yronopeHe BpeAHocrr4 paAoBa, no ucnocranrseuoj oroHvaHoj curyat4,tju y
porcy o4 uajglare 45 (verpgecerner) 4aua o4 gaua npnje:ua:
- HcnpaBHe oKoHqaHe cr.rryaqr.rje caqtH,eHe Ha ocHoBy oBepeHe rpafeaHHcre xrsare
r43BeAeHr4x paAoBa r,r je4uHl.luur.rx rleHa u3 fIoHyAe, onepene oA crpaHe crpyrrHof

HajBr.rue

-*i*-..-

- "

3)

Ao 60yo oA yroBopeHe

Haa3opa,

-

6aHrapcre rapaH qr.lje sa orKrarcatre HeAocraraKa y rapar{rHoM poKy,
3anHcHHKa O npnnonpeaajn paaoBa 14 KoHaqHoM o6paqyHy caqr4rleHor H floTnucaHor oA
crpaHe KoMlicuje sa npr.rrr,ronpe4ajy paAoBa n roHaqHrr o6paqyH,

Bpe4uocr oxoH.raHe curyaquje He Moxe 6uru uana o4 10olo o4 yriynHe yrcBopeHe BpeAHocTr4 H3 oBof
Vroeopa.
fhaharre he ce npruurz Ha reKyhr.r pauyu I4seola.ra paAoBa mBopeH y 6aHqn rl3AaBaoqa yrcBopeHr.rx
cpeAcraBa ibuHaHcujcror o6e:6e!ema, a xoju vopa 6urr.r Ha3HaqeH y Yronopy.

r{ran 13.
flpuapelreue crlryaquje n oKoHqaHy curyaqr.rjy ll:nofau paAoBa Hcrrocranrsa y 6 (urecr) npr.ruepara,
Ha ocHoBy crBapHo H3BeAeHzx KoJILIqHHa yroBopeHux paAoBa u

flpunpeueue

14

oxoHqaHa curyaqlrja vopajy

6uru nofiucaHe u

yroeopertrx jeAltHuqHltx qeHa.
oBepeHe oA crpaHe crpyqHor HaA3opa,

oAroBopHHX r.r3Bolaua pagora, I{suofaua pa4ona u Hapyqr4orla.

Oxonuany cr4ryaqlrjy Hsnolav paAoBa noAHocu Hapyvuouy no 3aBplrerKy paAoBa, no nornlrcaHoM
3anuculrxy o nprrMonpeAajr4 paAoBa x KoHarrHoM o6pa.ryHy n AocraBJraILy 6anrapcre rapaHqraje :a
orKraBar6e HeAocTaraKa y mpaHTHoM poKy.
Ys npuopeueue cnryaquje 14 oKoH.raHy curyaqujy, Zsnofav paAoBa je o6asesaH Aa AocraBlr
Hapyvuoqy npeKo crpyriHor HaA3opa:
- tlororonr.rje 3anrjcHaKa o u3BpueHoj KoHrpoJtH paAoBa Koj H cy nperxoAunu u3BeaeHHM paAoBHMa.
a xojra ce y racnujuu $a:ava He Mory KoHrpoJrr{caru, oBepeHe r.r nornucaHe oa crpy.rHof HaA3opa;
- ilororonnje JrncroBa rpabeBuHcKor AHeBHHKa 3a nepwoA :a xoj u ce ucnocraBJba cnryauuja,
rlornltcaHe I,I oBepeHe oA crpaHe oaroBopHor H3Bobaqa paAoBa r4 c'rpyrrgor HaA3opa;
- $omnonuje nucroBa rpabeBrrHcKe Kr6ure, 3a cBe yroBopeHe l' tr3BeAeHe no:nquje [pHKa3aHe y
curya:grz,jv, norrrr4caHe 14 oBepeHe oA c'rpaHe oaroBopHor rr3Bobaqa paAoBa lt crpyr{Hor HaA3opa;
- Qororconuje oqrcBapajyhux arecra n AoKa:|a o KBaJrr,rrery 3a yrpaleHra uarepujal u onpeMy.
Vr cnaxy npxBpeMeHy cvryal1ljy I4:oo!av pa4onaje AyNas aa AocraBr4 AHHaMr,rqKu nJraH ca npeceKoM
craBa paaoBa H H3Berrrraj ca aHaJrrr3oM r4c[y6er6a yroBopeHr4x o6aBe3a y flofneAy poxona ycnojeHux
AHHaMr,rq(HM nJraHoM H npeAJlofoM Mepa 3a orKJrarLal6e eBeHTyaJIHI4x Kaulberba y pearusarlr,rjn.
Vro;ruxo Vsuo\au paAoBa He AocraBr4 nplrBpeMeHy uru oKoHiraHy curyauajy ca cBrrM nprrJro3uMa rr3
oBor rrraHa, Hapyuu.narl Hehg r43Bplrr,rrH nnahaH,e pa4ona xoju Hr4cy HcKa3aHr,r y rovn,rerrroj
4ocranrseuoj AoKyMeHTaqIrj I.r.
Hapy,ruraq Moxe ocflopr4Tr.r npr4BpeMeuy r4rn oKoHqaHy cnryaqujy AenHMuqHo HJn4 y uenocrn.
Yxonnxo Hapyvunarl oaryaqujy ocnopu AeJruMr,rrtHo, AyxaH je Aa .icnrarv HecnopHu 4eo caryaur.rje.
O pasrosurua ocnopaBaria u ocnopeHoM r,r3Hocy Hapyvll-laq je 4yxau Aa o6aBecrr4 Zsaofaua pa4ooa y
poKy Ao 15 (nerHaecr) AaHa oA 4ana npujeva cnryaqnje .rr4jH je caApxaj ocnopeH. Vxoluro y rou
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,.,ilKy ue

o6aBecrr.r l,Isnolaua paAoBa

o

cBojr4M npr4MeA6aMa, cMarpa

ce Aa

HeMa npr4MeA6r.r Ha

,'.'-'66paqyHare pagoee.

VI IAPAHTHI,I POK
{rtas

14.

Yronopue crpaHe cy ce cnopa3yMere aa rapaHTHu pon 3a KBaJrrlTer H3BeAeHHx pa4oea n:nocn 2
noArrHe r.r noquH,e Aa reqe oA AaHa [ornr{cusar6a 3anncHr4xa o nprauonpe4aju r.t3BpneHnx paAoBa.
V cryuajy HeAocrarara orrpr4BeHnx y rapaHTHoM poKy, Hapyqunaq ce o6aeeryje Aa nHcMeHo o roMe
o6aBecru llsnolaua pa4oea y poKy oA 5 gaua og orxpnBaria HeAocraraKa.
I4:nofau paAoBa ce o6anesyje aa y rapaHTHoM pory n3 craBa l. oeor qraHa o cBoM rporxxy orKJroHH
cBe HeAocTaTKe, y poKy oA l5 ra.nenAapcrux AaHa oA AaHa npr{eua nuclreHor o6anelrre*a o4 crpaue
Hapyvuoqa.
Vnoluro Zsnofau paAoBa He orKJroHll yorreHg HeAocrarKe y AaroM poKy Hapyrrr4naq he arrunupara
cpeAcrBo <|znancujcxor o6es6ef ersa.

vII

HEyTOBOPErrr.r PAAOBT,T
Buuran u MaBaK paAoBa

tlras

15.

Vroluxo ce ro(oM ri3Bobelba yroBopeHI,IX pagora nojanrE norpe6a 3a u3Boben,eM Br4rrrKa paAoBa, r,tnu
MarLKoBa paAoBa, I4snolau pagoea je AyxaH Aa o roMe oAMax, nHcMeHr.tM rr)"reM, o6aBecrr4 Hapyuuoqa
14

cTpyqHr4 HaA3op.

I4suolau paAoBa Hr4je oBJrarnheH Aa Mer{,a o6nM yrcBopeHHX pagoBa, oAHocHo Aa u3BeAe Br,ruaK
paAoBa rJrH MarLaK paAoBa, 6eg nucalre cauacuocru Hapyqxoqa u crpy{Hof HaA3opa.
I4snolau paAoBa Huje oglaurheu Aa AoHocrl oAryKe o eBerrryaJrurrM BHtrrKoBHMa u ManKoBHMa paAoBa
Arra r Tar+,l,1,Mla Be3aHHM 3a AOAaTHa nJlahaBa, rrpoAyxeTaK poKa HnLr uslreHu lrarepujana Koj H ce
yrpabyje 6es rperxo4He nHcMeHe carJracHocru crpyqHof Haa3opa u Hapyuuoqa.
Hapyuuraq nehe nrarurn qeuy BI,IuKa paAoBa 3a ur.rje usaoferre He nocroju nr4caHa cafJracHocr
Hapyuuoqa.

je

9las

16.

o6aeegas Aa roKoM u:roferra paAoBa, a HajKacHr-tje Ao KoHaqHor o6paqyHa,
4OCranr.r Hapyrr.roqy, npeKo cTp)rqHol HaA3opa, [perJreA Br,[rrKoBa r4 Marr,KoBa paaoBa ca Konrrqr4HaMa H
yroBopeHrrM jeAliHuqHuM qeHaMa.
Crpyvuu HaA3op je y o6anesu Aa npoBepr4 ocHoBaHocr r4cror, onuce noruquja H Ko.,rllquHe r.r aocraBu
MrrrrJlene ca AeraJrHr,rM obpa3roxeneM cBaKe nojeAuHarrHe flo3r.rquje Hapy.laoqy ua yceaja*e,
Hajr@cHrrje y poKy oA 10 (Aecer) 4ana o4 4aua npnjerr.ra.
flo npuxeararry npefngAa Br'rrrrKoBa r.r MaIsKoBa paAoBa oA crpaue Hapyquoqa, ca I43BobaqeM paAoBa
he ce saxrsyvuru Anexc oBor yroBopa, carJracHo rrraHy 115. 3arona o janHunr ua6anxaMa, a npe
(ouar{Hor o6paqyHa, oAHocHo r4cnocraBJbarba oKoHaque curyaqnje.
Harou sax.ryversa AHeKca Vronopa, I,Isnolav paAoBa ce o6anesyje Aa y poKy oA 7 (ceAaM) AaHa oA
AaHa nornrdcuBarba AHeKca, npeAa Hapyquoqy uony 6aHrapcry rapaHuujy 3a Ao6po r.t3Bprrrene nocna
r,rJrr,r aHeKc nocrojehe Ha HoBoyroBopeHu r43Hoc - BpeAHocr paAoBa, Kao Ir npoAyxeHr,tM poKoM
Barl<Hocru, 3a paaoBe rcojz ce yrorapajy Anexcou r,ts nperxoAHor craBa.

Vsrollau paAoBa

Henpegelr[eun - AoAarHH paAoBn
9:ras 17.
I4:rofav paaoBa je o6ase:aH Aa oAMax no yoveuoj norpe6r4 sa usroleneu Henpe,ilauf eullx AoAarHr,rx pa4oBa, a npe usnofena r4crr4x, AocraBlt Hapyruoqy, flpexo crpyqHon Haa3opa, 3axreB 3a
n:aoferse Henpe4anfewux pa.[oBa Kojfi Mopa Aa caAp)Krr:
1. npe4rr.rep rr npeApaqyH Henpe4nulenux paAoBa ca je4uur.ruHntr ueHaMa, oBepeH oA crpaHe
crpyrrHor HaA3opa;

2.

4erarsue aHaJrrte qeua nenpe4nufeHr,rx paAoBa.
Crpyunu HaA3op npoBepaBa ocHoBaHocr norpe6e sa usnolerreu uenpegulrleuux paAoBa, Bprx!{
KoHrpoJIy npeAMepa Henpe4nulenux paAoBa, onrlca noeuquja u KoJrHr{HHa u cnoje lrn[rrserre ca
aerzubHrrM o6pas.noxerreu cnaxe noje4uuavHe noanquje AocraBJha Hapyvuoqy HajxacHr.rje y poKy oa
l0 (aecer) AaHa oA AaHa npr.rjeva 3axreBa, paArr rpeAy3lrMaaa paAH,Ll3a yroBapame HenpegeuleHux
paAoBa y cxJIaAy ca .uaHol\d 36. 3arcosa o janruu ua6anraua, a HaKoH 4o6ujeHor rro3r4TnBHof
Mr.IlrrjbeE a Vnpaee :a jasHe Ha6aBKe o ocHoBaHocrrr npHMeHe nperoBapaqKor rrocrynKa. Y nocrynny
jaeue ua6anxe 3a yrcBaparle nenpe4enlenux AoAarHrrx pa4ona, I4snofau paAoBa je o6anesaH 4a
AOCraBr.r y poKy r.r3 no3r4Ba 3a noAHorrrgrse noHyAe, noHyAy 3a Henpe4enleHe -,[oAarHe paAoBe.
3azuryuunan eu yroBopa o r.!3Bobeny nenpegaufeHux
AoAarHr4x pa4oaa, Hsuofa.r paAoBa cruqe
ycJIoB Aa sanovne usnolel5e IrcTHx, Kao 14 npaBo Ha HarrJraTy HaKoH IIITo r4x r.r3BeAe. Crpyvnu nag:op

-

-

HHje oBna[heH Aa, 6e3 nrrcaHe cafJracHocrn Hapyuuoqa, oAryrryje

y

arue Hapyuuoqa

o

ueHH,

poxoBr.rMa, usueHu ruarepr,rjala xoj u ce yryabyje u o6vMy uenpeeulenux pa4ora.
I4seofau paAoBa je AyxaH Aa npplcrynr4 rlsnolerry xlrrH[x HenpeaBulenux pagoea

u npe 3aK;],yeerba
yrcBopa o rbr4xoBoM usnoleny, y3 carnacHocr crpyvHor HaA3opa ynlrcoM y rpaleeuucxn AHeBHr,rK,
yKoJIlrKo je rruxono ra:nolerre uyNuo sa cra6I,IJIHocr o6jercra r4Jrr.r 3a crrpeqaBarbe llrere, a v3ajBaHj/ cy
BaHpeAHr.rM r{ HeoqeK[BaHUM Aombajr4Ma, xoju ce ur.rcy MorJrra npeABr4Aeru y roKy r4paAe rexHr.rqKe
aorcyuenraqr.rje.

I4srolav paaoBa I{ crpyqHn HaA3op cy AyxHr.r Aa, oaMax tro Hacrynarby BaHpeAHr4x 14 HeorreKrrBaHHX
Aorabaja, ycueuo o6anecre Hapyvr.roua, a n cMeHo y poKy oA 24 cara. Hapyuulaq he, no go6ujarry
o6aserurert'a oA crpaHe Hseolava paAoBa 14 crpyrHor HaA3opa, npllcryrrr4Trl yrcBapa*y
Henpe4eulenux paAoBa, y cKnaAy ca oApeA6aua 3JH u oeor Vroeopa, a Haxou 4o6ujeHor no3r,rrnBHor
rr.rHnrserra VnpaBe 3ajaBHe na6aexe o ocHoBaHocrr.r npr,rMeHe IlperoBapaqKor nocrynKa.
Xr-rruu nenpegruleuu pagonu

lhau

18.

un HerpegoufeHz pa4ou,r cy paaoBllruje je npe4ysauarre 6ulo HyxHo 360r ocurypana
cra6unHocrr.r o6jerra r.ur.r paAlr cnperreBarra HacraHKa [rrere, a u3a3Ratv cy HeoqeKrrBaHoM rexoM
nprrpoAoM 3eMJbl[ItTa, HeoqeK[BaHoN,r nojaBoM BoAe HJrr4 ApyrtrM BaHpeAHr,rM r,r HeoqeKr4BaHr.rM
AorabajrrMa, y cxrIaAy ca qJraHoM 634. 3arona o o6luraquouurvr oAHocr4Ma) r.t qJraHoM 19, cras 2.
Ioce6Hux Ysaucu o rpabery (,,Cir. Jlucr COPI" 6p. 18177 - y A:rrbeM reKcry: y3aHce).
Xarne Henpe4rnfeue pa4one Zsoolav paAoBa Moxe Aa lr3BeAe r.r 6es nperxo4ne carJracHocrr.r
Hapyvuoqa, axo g6or nuxose xurHocrrr Huje 6uo y ruoryhHocru 4a npra6ana ry carJracHocr.
Hrnolau pa4ona je AyxaH 6e3 oAJrarana o6aBecrvru Hapyvnoqa o pa3Jlo3riMa sa usoolene
XuT

xr4THrrx HenpeABufeuux pa4ora u o npeAy3errdM MepaMa.

Hsnolau paAoBa rrMa npaBo Ha npaBr4qHy HaKHaAy sa xrrrHe uenpe4nulene paAoBe n3 oBor
r.{ cy MoparH 6[T14 o6aBJbeHH.
Hapyvuraq Moxe pacKr4Hyru oeaj yronop axo 6u yc.ne4 xnrHrix Henpeaozleuux pa4ona
yfoBopeHa rleHa Mopana 6urH nosehaHa za 5%o, u Br,u[g, o r{eMy je AyxaH 6e3 oAnara6a o6aBecTnrx
qnaHa, Koj

I,lseofaua pagoea.

V cryuajy

pacKL4Aa

yronopa Hapyvr.uaq je gyNau

vc

rarvrvt I4oeofauy pa4ona o4ronapajyhu

Aeo rleHe 3a Ben u3BpneHe paAoBg, Kao H npaBHqHy HaKHaAy 3a

VIII

)

tHtbeHe HeonxoaHe TpotrrKoBe.

I43MEHE TOKOM TPAJABA YTOBOPA

{.nas 19.
cKJIaay ca qJIaHoM 115. 3arona o jannzv Ha6aerar\4a (,,C1. rnacnrlx PC",
6p.12412012, 14/2015 u 6S/2015), HaKoH 3aruEyrreba YroaOpa o jannoj Ha6asqu 6es cnponofena
nocrynKa jaeue Ha6anxe noseharu o6ulr npe4uera na6anre, c ruM Aa ce BpeAHocr yroBopa Moxe
nosehaTr.r Ma(cr4MaJrHo lo 5%o ol, yKynHe BpeAHocru npno6r.rrno 3aKJByqeHor yroBopa, npn qeMy
yrynHa BpeaHocr noseharra He Moxe Aa 6y4e ueha o4 5.000.000,00 4unapa.
flogeharre o6urta npeAMera Ha6aBKg He oaHoclr ce Ha BLux(oBe paAoBa yKonlrxo cy r4crr.r yroBopeHr.r.
flosehamer.r o6uua npe4uera Ha6agre He Moxe ce Merbarr.t [peAMer Ha6asxe.

Hapyuulaq Moxe

Ifi:lo\au

pa4ona

y

9las

je AyxaH Aa y

20.

KoHaqHu o6pavyn T,tsBeAeHHX pa4ona, o6lxaarn u cBg yroBopeHe
BHlxKoBe, MarbKoBe paaoBa. Kao u paaoBe 3a l{oje ce yrBpAHno 4a ce Hehe L43Bo!.ti-rv, camacHoM BoJboM
o6e yroBopHe crpaHe Ha npgAror crpytrHof HaA3opa.

IX

PACKI,I,II YIOBOPA I,I VTOBOPHA KA3HA

Heucnynemeu yroBopa y poKy,

Kojr4

je

llnas 21.
oapebeH y qJraHy 3. onor Vroropa, Hacryrra pacKflA yroBopa

rro caMoM 3aKoHy.

Hapy,ulaq

Mo)r(e oAplnarr,r yroBop Ha cHa3r4, aKo rro ncreKy poxa ea usnoferue paAoBa, o6aBecrr.t
I4snofaua paAoBa Aa 3axreBa Hcnynerbe yroBopa. Y cnyuajy 4a Z:no!a.r pa4ona npnxearu oeaj
3axTeB 3a HcnyH,erse yroBopa, Hapyvruaq r4Ma Heono3r4Bo npaBo aa o6pavyua yroBopHy Ka3Hy 3a
npeKopaqeH,e yroBopeHor poKa, Ha HaqHH KaKo je ro oApebeHo ,r:l.auou 22. onon Vronopa.
Yronuro Hu y HaKHaAHo [poApKeHoM pory Hsrofau paAoBa He ]i3Bptxu yroBop, Hapyuu:raq pacxuga
yrcBop nlrcMeHoM H3jaBoM, xoja ce 4ocranJba apyroj yronopuoj crpaHu.

Htau22.
pa4oBa
I,lseofau
ce o6anesyje Aa he Hapyquoqy nnarr.rrr,r yroBopHy K{BHy 3a npeKopaqehe
yroBopeHor poKa y lr3Hocy oA 1%o lleroKynHe BpeaHocrr,r yroBopa 3a cBaKr4 AaH 3aKaurrLeba y oaHocy
Ha yroBopeHu po(, c TlrM r[To r.r3Hoc TaKo oApebeHe yfoBopHe Ka3He He uONe npehu 5% yxynne
Bp9AHOCTU yroBopeHr4x paAOBa.

Aro je Hapyuuraq s6or nperopauena yroBopeHor pora y zsnolerry r.rnu npegaju lr3BeaeHnx paAoBa,
nperpneo urery xojaje reha o4 yronopeHe Ka3He, Moxe nopeA yroBopeHe Ka3He 3axreBarr4 rr prBJrr,tKy
ao nyHof u3Hoca npeTpnJEeHe lIlTeTe.

Hmll23.
Axo ce yronop pacrrrHe KplrBr.iqov' I{syoflaua papoBa, Ha Haqr,rH, raro je r.o oApebeHo q:raHor,r 21. osor
Vroropa Hapy.rr.r:raq npuxBara pa l4snoflauy paAoBa nnarn pa4oae, roju cy H3BeAeH Ao MoMeHTa
pacrla4a, caMo noA ycJroBoM Aa cy re noauqr.rje pa4oea rr3 noHyAe y l00o% creneuy H3Bpuer6a.
V cnyvajy pacKHAa yroBopa, H:eo!a.r paAoBaje Ayxan Aa r.r3BeAeHe paAoBe o6es6eAu oA nporraAalsa
o cBoM molIIKv.

IIE II3ABPIUHE OAPEAEE
Ytas24.
Ha cse rrrro nr.tje peryrucano oBLIM yroBopoM, nplruemr.rnahe ce 3axog o o6nr.rraqr.ronuv oaHocr.rMa,
3aroH o nlanupamy a r43rpaAr6r.r, noce6ue y3aHce o rpalerry v Apyru nporrucfi r.rs o6lacrra xoja je
npeAMeT oBor yroBopa.

tllarr 25.
Cna cnopua nuTarba Ao rojn< uoxe 4ohu y npuuenx oBof yroBopa penaeahe ce cnopa3yMoM, y
cyrrporHoM na4nexan je fIpHBpeAHu cya y 3perbaHnHy.

Oraj Ymsop je saruryveu y 6 (uecr)
3aApxaBa no 3 (rpu) nprauepxa.

{tas26.
r{croBerHr,rx npr,rMepKa,

o4

r<oj

ux

cBaKa yroBopHa crpaHa
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Peny6,rrxa Cp6uja
AyroHoMHa floKpajBna Bojeoaana
Onurruucxa ynpaoa oflrurrHe HoBu KHexeBaq
Ha,rerHl.tx

Epoj: IV-40-43/2020
AaHa: 13.4.2020. roArrne
Hoau KueNerau

AHEKC I yrOBOpA O LI3BObE6y PAIOBA HA
CAHAIII,{JI,I BOAOBOAHE MPEXE Y HACEJbY EAHATCKO APAHbEJIOBO
3ax-myueH y

Hoeov KueNenqy, 4aua 13.4.2020. ro4uHe, usuely:

onurruncrce yfipaBe onrxrrrHe HoBn Knexenaq, ca ceA].tureM y HoBoM KHexenqy, y,r. Kpa-rua
flerpa I Kapafopleenha 6p.1, nLrB 101460424, MarHqHu 6p. 08385327, re,re$ou 0230/g2-055, tfarcc
0230182-07 6 u e-mail a4peca malija.matejin(?)tgvi]$e!..ev4c'.rs, rojy :acryna uaue,rHrar Mapraja
MarejraH (y aa,rsev rerccry: Hapyull,rau), ca jeAHe crpaHe
A

,,JABOPHI4K"

{OO, ca ceAr..trreM y

Cy6orraqH,

yl.

Ilpo,rerepcxux lpuraga 6p.123, nl4B

100961109, Marr.rrrHh 6poj 08480087, 6poj pauyHa 310-218015-45, rereQoH/Sarc 0241551-188 n email a4peca izrvorn ikdooii)gmail.com , Kora 3acryna ar.rpeKrop Murenxo TaHacr.rh (y 4a,rev rercry:
I4seolau pa.qona), ca Apyre crpaHe.

9naH

I

.

VroeopHe crpaHe cafracHo xoHcra'ryjy:

.

.

.

je

3aKlbyqeH Vroeop o usnofemy paAoBa Ha caHaqujn BoAoBoAHe Mpe)(e y HaceJby
BaHarcro ApaHle,'roao, n:uely onurruHcxe ynpaBe onuruHe Hoell KHexenaq (:anoArur 6poj
Hapyur.roqa: lV-40-10412019 oa I I . I 0.2019. rosuue) u ,,JABOPHI,IK,, ,{OO Cy6o.r.uua, rao
qnaHa rpyne nouylava r<oj r je Hocn,raq nocJla H 3acryna rpyny noHyfava npeA HapytrnoqeM
(saao4Hn 6poj l4:eofaua pagoea:3220 oA 16.10.2019. ro4uHe)
- y qa:ren rercry: yroeop;
je
qlasa
Hapyuulaq, Ha ocHoBy
ll5. 3axoua o jaeHuu Ha6aexaua (,,Cr.macHr.rr pC.,,
Aa
6p.124112, l4ll5 u 68/15),4oHeo O4ryrcy o u3MeHn yrcBopa 6p.Iy-404-12-44/2019 pua
9.4.2020. roar4He, y ge,ry rcoj r-r ce oAHocr4 Ha pox useolena paAoBa, TaKo Aa ce lrcrH rrpoayxaBa
y rpajarsy o4 23 xaleu4apcKa AaHa, a Ha ocHoBy noAHeror 3axreea Hapy,lroua 6p.ll-3253/2020-10 or AaHa 20.3.2020. roAHHe 3a 4o6r-rjane cafrracHocrH 3a ,3MeHy Vroaopa n
Cauaclrocrlr Vnpaae:a KaIrHraJrHa ynararLa AyroHoruue floxpajraHe Bojno4nne 6p.136-03123 /2020 -03 / 1 4 o 1aua 7 .4.2020. roa!.r He 3a r.r3Meuy Vroaopa;
Aa je, carJracHo u,raHy 3. Vroeopa, Hapyuulaq Ao:"onro npoAyxerar poxa :a Hseoferse
paAoBa 3a 23 ra,reu4apcrca AaHa, raxo 4a je rcpaj ron pox ra usrolen e paAoBa 22.4.2020.
roAr4He, ycneA o6ycraee pa4ona :6or nomef BpeMeHa, a uro
HaaegeHo
3axreny
Hapyunoqa 6p.Il-325-312020- l0 oA Aaua 20.3.2020. roafiHe 3a ao6r-riane carrraoHoorrl 3a
uolreuy Vroeopa;
,4a je, carlracHo v,rauy 9. Yroaopa, Llsnofa.r paAoBa Ayx(aH Aa npoAyxu BaxHocr 6aunapcxe
rapaHqnje:

Aa

l

je

.

y

-

3a rroBpaRaj aBaHcHor nJrahalba, rcoja
rrpaBa Ha

.

npuroBop

je ca Knay3ynaMa: 6esyclonua,

nJrarhBa Ha npBH no3uB,

y

Heono:una, 6e:

Brrcr.rHlt yroBopeHof anauca og 30oZ og

yroBopeHe BpeAHocrlr 6es flAR_a, ca poKoM BaxHocrr.r Hajvane
30 (rpra4ecer) ,4aua
aylKr.rM oA yfoBopeHor po(a 3a 3aBpueraK paAoBa H

:a 4o6po x3Bp[e6e noc,ra, rcoja je ca Knay3yJraMa: 6esycloaua, Heono3rrBa, 6e3
nDaBa
Ha npuroBop u nnttvBa Ha npBr, no3r.rB, y eucuLlu ljyo oA yfoBopeHe
6er
fl!B-a, ca poKoM Bar(Hocrn najvarre 30 (rpu4ecer) auru ly".r* o4 y.ouop"no.
"pe4"oc",po*u

3a 3aBpueTaK paAoBa;

Aa je, carracHo

q,'raHy

ll.

Yroeopa, Vsnoflau paaoBa AyxaH Aa npoayxn BaxHocr rrorgce
ocr4rypar[a, TaKo Aa Hcra Ba]fiH 3a rleo nepaoA eaxena Vnonopa, ll to:
3a paaoBe, MarepHjan u onpeMy oa yo6hqajeHux plr3ura Ao rsuxoBe nyHe BpeaHocrr,r
rr
AocraBr.i Hapyuuoqy nonHcy ocuryparLa, opt4rr4HaJr u,rr.r oeepeHy xonujy,
oA oAroBopHocr, rrpeMa rpehuu ll,r1,ua n crBapr4Ma rpehnx luqa, opl.rruHaJr
Hnu

*

-

oBepeHy xonujy

-

rz

oa npoQecxoHanHe oaroBopHocrrr 3a rxrery rojy npuvurrrlru
4pyroj yroeopnoj crpaHu,
oaHocHo rpehulr lnquva, flpn ucny]Lemy Vroeopa, op]l.HHaJr r.rnra onepeny
xonr.rjy.

Meu,a ce q,raH 3. cran 1. Vronopa, raxo

Vnau2.

Ia

:ac.tu ca1a N:iarltr:
,'hseofav paAoBa ce o6ane:yje Aa paaoBe rr3BeAe, y cBeMy y cKnaAy ca rexHnrrKoM cneqra$r.rraqr.rjov
t43 KoHKypcHe 4or<yrraeHraqraje,
poKy oA
xa,leugapcgux AaHa oA AaHa yeofena- 14:ao!aua
paAoBa y nocao."

y

!!f

rllas 3.
ocra;e c1pe46e vroeopa acrajv ta cueut, cclrNl 3,r(c HHc),v cy:rporrrocrlr

ca,JBi.!l,r ArreKcci,i yfcJoDa.

9naH 4.
Oeaj AHercc yroeopaje caqu*eH y 6
3aapxaBa no 3 (rpn) nprzMepKa.

('recr) ncroBerHr4x nprrMepaKa, o4

.:iait|].,i4i|.:xo, tprui'14hci(o, nlrolll!
ttcfjHo X YcnYXHo PeAysefio

.i*fl0F

hii4lfr'.' s"s.s,"

flvE(1'flatlA

14:sofau pa4ora

xoj lrx cBaKa yroBopHa crpaHa

ПРЕГЛЕД ВИШКОВА И МАЊКОВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ СТРУЧНОГ НАДЗОРА
za izvedene radove na sanaciji vodovodne mreže u naselju Banatsko Aranđelovo po Ugovoru broj IV-40-104/2019 od 11.10.2019. godine
Редни
број

1

Опис позиције

Јед.
Мере

Уговорена
количина

Изведена
количина

Изведено
више

Изведено
мање

Неизведен Јед. Цена
укупно
и радови без ПДВ-а изведено више

укупно
изведено
мање

укуно
неизведено

Укупно по
понуди

Укупно изведено

Образложење надзора

ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ

1.1

Регулација саобраћаја за време извођења радова. Позицијом је обухваћена припрема
одговарајуће документације за регулацију саобраћаја у току градње објекта, прибављање
сагласности надлежног органа о делимичном или потпуном затварању за саобраћај
улица и набавка, монтажа, одржавање и демонтажа одговарајуће градилишне
саобраћајне сигнализације. Обрачун се врши по м1 изграђеног водовода.

м´

6,920.00

6,864.56

0.00

55.44

34.00

0.00

1,884.96

0.00

235,280.00

233,395.04

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације са стањем на терену.

1.2

Откривање положаја постојећег водовода и кућних прикључака на терену и геодетско
праћење радова у
току изградње цевовода. Катастарски подаци о постојећем објекту не постоје. Положај
водовода ће се утврдити на основу постојећих шахтова у чворовима и шлицовања
терена. Шлицовање се врши на сваких 50 м и на местима где се очекује нека од
инсталација.

м´

6,920.00

6,864.56

0.00

55.44

23.00

0.00

1,275.12

0.00

159,160.00

157,884.88

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је рална количина мања од уговореног. Неусалгашеност
техничке документације са стањем на терену.

1.3

Геодетско снимање и картирање цевовода и објеката на њему. Снимањем се утврђује
хоризонтални и вертикални положај цевовода и објеката на њему. Јединичном ценом је
обухваћено хоризонтално и вертикално снимање, израда одговарајућег елабората, такса
за картирање катастру и уношење у катастар подземних инсталација. Снимање, пре
затрпавања цеви у рову, изводи овлашћено предузеће. Картирање врши овлашћена
установа. Извођач радова за технички пријем прилаже оверен катастарски снимак
извршених радова са образложењем евентуалних одступања. Обрачун за улични вод је
по м¹ цевовода. Обрачун за краке прикључака корисника је по комаду дужине до 20м.

Увидом у графички део ИДП-а, обележене су крајње ташке уговореног
предмета уговора имајући у виду улице и предвиђене дужине и пречнике.
По обележавању утврђено је да је реална дужина на самом терену нешто
краћа од оне која је наведена у предмеру. Грешка између ИДП-а и
графичког дела је 0.8% и може се сматрати недовољно квалитетним
подлогама за пројектовање. Из наведене грешке, произилази низ других
грешака и тиме појава вишкова и мањкова. Ова грешка се манифестује на
све дужине трасе, ископавања, бетонирања итд...

6,920.00

6,864.56

0.00

55.44

150.00

0.00

8,316.00

0.00

1,038,000.00

1,029,684.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је рална количина мања од уговореног. Неусаглашеност
техничке документације са стањем на терену.

ком

256.00

186.00

0.00

70.00

2,249.00

0.00

157,430.00

0.00

575,744.00

418,314.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је рална количина мања од уговореног. Неусаглашеност
техничке документације са стањем на терену.

1.4

Просецање и рушење постојећих бетонских и асвалтбетонских прилаза и тротоара на
траси водовода. Просецање вршити у ширини ископа
увећаној за 10%. Шут настао том приликом утоварити у транспортна средства и однети
на депонију. Позицијом је обухваћено и додатно
просецање и рушење бетонских површина на местима изградње шахтова. Обрачун по м²
порушене
површине.

м²

242.40

258.50

16.10

0.00

1,153.00

18,563.30

0.00

0.00

279,487.20

298,050.50

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације са стањем на терену. Појашњено у поз. 1.3.

1.5

Враћање постојећих бетонских и асвалтбетонских прилаза и тротоара, чије је рушење и
просецање обухваћено претходном позицијом, у раније стање. Јединичном ценом
обухваћена је набавка потребне количине материјала и израда просечених површина
истих или бољих карактеристика од постојећих. Уколико је приликом извођења радова,
због неправилне употребе механизације, лошег подграђивања или из неких других
разлога дошло до рушења веће површине кућних прилаза и тротоара, предмет поправке
мора бити целокупна порушена површина док је предмет обрачуна предвиђена ширина
просецања. Обрачун по м².

м²

242.40

258.50

16.10

0.00

2,882.00

46,400.20

0.00

0.00

698,596.80

744,997.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације са стањем на терену. Појашњено у поз. 1.3.

1.6

Просецање и рушење коловозне конструкције на траси цевовода. Просецање вршити у
предвиђеној
ширини ископа увећаној за 10%. Шут настао том приликом утоварити у транспортна
средства и однети
на депонију. Позицијом обухватити и омогућавање саобраћаја израдом потребног броја
прелаза (челичне
путне плоче или сл.) преко рова за време извођења радова. Позицијом је обухваћено и
додатно просецање и рушење коловозне конструкције на
местима изградње шахтова.Обрачун по м² порушене површине.

м²

138.40

117.11

0.00

21.29

1,153.00

0.00

24,547.37

0.00

159,575.20

135,027.83

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је рална количина мања од уговореног. Неусаглашеност
техничке документације са стањем на терену. Појашњено у поз. 1.3.

1.7

Враћање коловозне конструкције, чије је просецање и рушење обухваћено претходном
позицијом, у првобитно стање. Јединичном ценом обухваћена је набавка потребне
количине материјала и израда просечених површина истих или бољих карактеристика
од постојећих. Предмет поправке је целокупна порушена површина док је предмет
обрачуна ширина проистекла из ширине рова увећане за 10%. Обрачун по м² површине.

м²

138.40

117.11

0.00

21.29

4,381.00

0.00

93,271.49

0.00

606,330.40

513,058.91

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је рална количина мања од уговореног. Неусаглашеност
техничке документације са стањем на терену. Појашњено у поз. 1.3.

1.8

Рушење постојећих водоводних шахтова. Шахтови се састоје од АБ горње плоче и
зидова од опеке дебљине 0.25 м и висине до 1.50 м. Јединичном ценом обухватити
рушење шахта, утовар, одвоз и истовар шута на депонију. Обрачун по комаду рушеног
шахта за комплетно изведену позицију.

- Цевовод

- Краци за прикључке

м´

ком

4.00

13.00

9.00

0.00

3,459.00
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31,131.00

0.00

0.00

13,836.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
44,967.00 техничке документације са стањем на терену. На лицу места има више
шахти. Грешка настала услед недовољно прецизне геодетске подлоге
за пројектовање

Редни
број

1.9

1.10

1.11

2.

Опис позиције

Планирање и уређење зелених површина, укључујући и затрављивање, након изградње
водовода. Радове извести на целокупној ширини која је у току градње оштећена ископом
рова,
депоновањем материјала, механизацијом и другим
активностима. Обрачун по м¹ трасе.
Трошкови надзора власника подземних инсталација над откривањем положаја
постојећих инсталација, њиховог осигурања за време градње водовода и затрпавања. У
Новом Кнежевцу не постоји катастар подземних инсталација већ интерне евиденције
власника инсталација. Овом позицијом је предвиђено да власници подземних
инсталација Извођачу радова
дефинишу положај своје инсталације са тачношћу ± 0,5 м. На дефинисаном простору,
Извођач радова, ручним ископом открива инсталацију. Обрачун за комплетан надзор
инсталатера по м1 водовода.
Израда пројекта изведеног стања. Пројекат се ради након извршеног геодетског
снимања и служи као
основа за обрачун извршених радова и документација о положају цевовода и кућних
прикључака. У пројекат се уноси положај подземних инсталација са којима је извршено
укрштање водовода у току градње. Пројекат изведеног стања обавезно садржи
ситуациони приказ и подужни профил цевовода, основе и пресеке објеката и опреме на
цевоводу и детаљне спецификације. Обрачун по м1 изграђеног водовода.

Јед.
Мере

Уговорена
количина

Изведена
количина

Изведено
више

Изведено
мање

Неизведен Јед. Цена
укупно
и радови без ПДВ-а изведено више

укупно
изведено
мање

укуно
неизведено

Укупно по
понуди

Укупно изведено

Образложење надзора

м´

6,920.00

6,864.56

0.00

55.44

29.00

0.00

1,607.76

0.00

200,680.00

199,072.24

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је рална количина мања од уговореног. Неусаглашеност
техничке документације са стањем на терену. Појашњено у поз. 1.3.

м´

6,920.00

6,864.56

0.00

55.44

6.00

0.00

332.64

0.00

41,520.00

41,187.36

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је рална количина мања од уговореног. Неусаглашеност
техничке документације са стањем на терену. Појашњено у поз. 1.3.

м´

6,920.00

6,864.56

0.00

55.44

23.00

0.00

1,275.12

0.00

159,160.00

157,884.88

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је рална количина мања од уговореног. Неусаглашеност
техничке документације са стањем на терену. Појашњено у поз. 1.3.

УКУПНО ПРИПРМНО- ЗАВРШНИ РАДОВИ:

96,094.50

289,940.46

0.00

4,167,369.60

3,973,523.64

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.1

2.1

2.2

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусалгашеност
техничке документације у својим деловима. Очигледно је да је цео
пројекат дељен на фазе, а самим тим, приликом поделе је дошло до
погрешне процене ископа. Графички и нумерички део није усаглашен
у потпуности. Неусаглашеност техничке документације са стањем на
терену.

Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије са одбацивањем
ископаног материјала на мин 1 м од ивице рова. Ископ се врши у условима снижавања
нивоа подземне воде и подграђивања рова на слабији бочни притисак. Ручни ископ је
обавезан на свим оним местима где механизација може да оштети постојеће објекте,
дрвеће и инфраструктуру.

- Ручни ископ 30%
- Машински ископ 70%
Набавка, допремање и уграђивање песка на дну рова испод, поред и изнад цеви. При
уградњи песак се ручно збија у слојевима по 10 цм, до 95% од маx. лабораторијске
збијености по "Проктор"-овом поступку, што се на сваких 50 м3, на местима које одреди
Надзорни орган, доказује атестом овлашћеног предузећа. Посебну пажњу обратити на
сабијање песка испод осе цеви. Пројектом се инсистира на подлози од песка 10 цм
испод цеви и 30 цм изнад
цеви.
Напомена: Надзорни орган може дозволити засипање рова око и изнад цеви са
материјалом из ископа ако
се ради о песковитом материјалу који не саџи шут или неки други материјал који би
могао оштетити цев.
Обрачун по м³ уграђеног песка у збијеном стању.

2.3

Уграђивање земље из ископа у ров по завршеној монтажи цевовода. Материјал из
ископа се уградује у
слојевима по 20-30 цм уз ручно збијање до надслоја од 1 м над теменом цеви и
машинско збијање осталог дела. За уградњу у ров се користи квалитетнији материјал
(хомоген, растресит). Позицијом је обухваћена и контрола збијености динамичком
плочом, на сваких 50 м трасе цевовода. Јединичном ценом је обухваћен комплетан рад и
материјал, као и доказ постигнутог квалитета радова.
Обрачун по м³ затрпаног рова.

2.4

Захватање вишка материјала из ископа и одвоз на депонију удаљену до 5 км.
Јединичном ценом је обухваћен утовар, транспорт, истовар и планирање на депонији. Са
градилишта је потребно однети сав вишак материјала. Обрачун по м³ самониклог
материјала.

м³
м³

м³

м³

м³

2,587.83
6,038.27

1,408.90

10,211.53

1,728.78

2,727.74
6,364.72

2,963.05

6,040.53

3,078.18

139.91
326.45

1,554.15

0.00

1,349.40

0.00
0.00

0.00

4,171.00

0.00

922.00
922.00

1,794.00

231.00

519.00
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128,997.02
300,986.90

2,788,145.10

0.00

700,338.60

0.00
0.00

0.00

963,501.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

2,385,979.26
5,567,284.94

2,514,976.28
5,868,271.84

2,527,566.60

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену. Простом математиком се може
5,315,711.70 срачунати да је дата количина песка од 1408.90 м3 за дужину од 6920 м
цевовода довољна за максимално просечно 25.5 цм дебљине песка.
Како је дебљина песка 10 цм испод, 30 изнад и дебљина цеви, нека
оријентациона просечна дебљина је више од 50 цм. Из наведеног
примера је јасно да је очигледан грешка у пројектантском предмеру и
доказницама

2,358,863.43

897,236.82

1,395,362.43

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерички
део није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену. Појашњење из позиције 2.2
евидентно доводи до појаве мањка на овој позициј

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
1,597,575.42
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену. Појашњење позиција 2.2. и 2.3.
евидентно доводе да сва земља која се није могла уградити јер је
уграђен песак мора одвести на депонију

Редни
број

Опис позиције

2.5

Набавка материјала, допремање и уграђивање шљунка у ров до доње ивице постељице
коловозне конструкције или друге јавне површине за саобраћај возила и пешака.
Затрпавање се врши у слојевима од 20-30 цм уз истовремено набијање. Збијеност испуне
рова треба да износи 100% од маx. лабораторијске збијености по "Проктор"-овом
поступку (сходно ЈУС-4 УБ1.016)
Уколико се испитивање врши преко модула стишљивости (ЈУС.УБ1.046) онда носивост
уграђеног шљунка у рову на коти постељице треба да
износи: -Испод градских саобраћајница Ме=6,0 кН/цм2
На захтев Надзорног органа постигнута збијеност се доказује опитима плочом.
Јединичном ценом је обухваћен целокупан рад и материјал као и доказ постигнутог
квалитета радова.
Обрачун по м³ уграђеног шљунка.

2.6

МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ

3.1

Радови на обезбеђењу снабдевања водом корисника уз трасу цевовода у току демонтаже
старог и монтаже
новог цевовода. Привремено прикључење цевовода се врши по деоницама дужине не
веће од 300 м, уз предходно блиндирање старог цевовода. За снабдевање водом
корисника, по површини терена, са
сваке стране улице поставити привремени цевовод од ПЕ ДН 2" на који извршити
привремено прикључење постојећих кућних прикључака. Након завршетка
радова на изградњи уличног водовода кућне прикључке "пребацити" на улични водовод.

3.3

3.4

м³

Уградња шљунка око хидраната на месту вентила за пражњење. Јединичном ценом
обухватити набавку, допремање и ручну уградњу шљунка око вентила за пражњење (цца ком
0.125 м3). Обрачун по комаду.

3.

3.2

Јед.
Мере

м´

Демонтажа чворова смештених у шахтове. Чворови су претежно од Ø 80 мм.
Јединичном ценом је обухваћена демонтажа, утовар у транспортна средства и одношење
ком
на локацију по избору инвеститора. Обрачун по комаду демонтираног
чвора.

Демонтажа старог цевовода. Јединичном ценом је обухваћено вађење азбест цементних
цеви,
фазонерије и арматуре смештене ван шахта, утовар у транспортна средства и одношење
на одговарајућу депонију (фазонерију и арматуре однети на локацију по избору
инвеститора). Обрачун по м¹ демонтираног цевовода.
Набавка, допремање и монтажа водоводне цеви од ПЕ-ХД ПЕ-100 ,за питку воду, радни
притисак ПН
10/20°Ц, отпорне на УВ зрачење и смрзавање. Цеви обележене плавом бојом, ознаком
произвођача, тип,
притисак и датум производње по датој нивелети из пројекта. Спајање цеви се врши
сучеоним заваривањем. Предмет набавке могу бити само цеви које испуњавају важеће
нормативе и које о томе поседују важећи сертификат.

- DN 63

- DN 90

м´

м´

м´

Уговорена
количина

164.73

6.00

6,920.00

Изведена
количина

40.50

2.00

6,864.56

Изведено
више

Изведено
мање

0.00

0.00

124.23

0.00

Укупно по
понуди

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерички
део није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
1,140.00
документације са стањем на терену. Сви подаци у ИДП где је јединица
мере "комад" су дати крајње паушално, без тачног сагледавања на
лицу места колико чега има или сагледавања у графичком делу ИДПа колико је пројектовано

3,420.00

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

3,918,467.62

1,188,649.62

0.00

14,035,876.67

55.44

6,920.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.84

550.68

0.00

2.00

0.00

110.88

2,882.00

23,056.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6,920.00

761.00

1,349.00
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0.00

82,073.16

419,067.48

0.00

41,520.00

Образложење надзора

295,525.62

0.00

0.00

Укупно изведено

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерички
72,657.00
део није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену. Детаљније појашњено у позицији
1.3.

2,280.00

0.00

3,301.84

222,868.62

укуно
неизведено

0.00

8.00

3,241.00

0.00

укупно
изведено
мање

570.00

14.00

2,248.32

1,794.00

4.00

6.00

2,799.00

Неизведен Јед. Цена
укупно
и радови без ПДВ-а изведено више

16,765,694.67

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерички
део није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену. Појашњено у позициј 1.3.

13,840.00

13,729.12

17,292.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
40,348.00
документације са стањем на терену. Евидентно је да су гедетске
подлоге неадекватне за прецизно пројектовање и самим тим није
тачно побројано пре уговарања тачан број чворова који се
демонтирају

41,520.00

0.00

Ова се позиција неће ни радити. Сама демонтажа изискује и потенцијално
велику штету по остале подземне инсталације за које не постоји прецизан
катастар. Неизвођење ове позиције не угрожава ни на који начин предмет
уговора у смислу израде новх инсталација.

2,130,039.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
1,710,971.52
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

4,372,109.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
4,454,182.16
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

Редни
број

Опис позиције

- DN 110

3.5

3.6

Набавка, транспорт и монтажа фазонских комада НП 10 бара,испитано по захтевима
СРПС ЕН 12266- 1:2013, СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС
ЕН 1563:2013, прирубнице разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092- 2/1:2008,
погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Епокси
заштита у складу са ДИН 3476:1996 и ДИН 30677-2:1988. Јединичном ценом је
обухваћен комплетан спојни и заптивни материјал. Обрачун се врши по кг уграђених
фазонских комада.
Набавка, транспорт и монтажа У мулти-џоинт полуспојница.
- за цеви унутраш. пречника 50мм

- за цеви унутраш. пречника 80мм

3.7

Јед.
Мере

м´

кг

ком

Уговорена
количина

882.00

Изведена
количина

1,314.40

Изведено
више

432.40

Изведено
мање

0.00

Неизведен Јед. Цена
укупно
и радови без ПДВ-а изведено више

2,075.00

897,230.00

укупно
изведено
мање

0.00

укуно
неизведено

Укупно по
понуди

Укупно изведено

Образложење надзора

1,830,150.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
2,727,380.00
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације
По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
1,003,000.00
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

1,331.95

1,475.00

143.05

0.00

680.00

97,274.00

0.00

905,726.00

1.00

1.00

0.00

0.00

5,275.00

0.00

0.00

5,275.00

5,275.00
По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
147,154.00
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

ком

4.00

23.00

19.00

0.00

6,398.00

121,562.00

0.00

25,592.00

Набавка, транспорт и монтажа епоксидним премазом антикорозивно заштићене
водоводне арматуре од
нодуларног лива за радни притисак од 10 бара са потребним спојним и заптивним
материјалом. Јединичном ценом је обухваћена набавка, транспорт и монтажа. Обрачун
по комаду монтиране арматуре.
МДК комад ПН 10/16 (монтажно демонтажни комад) испитано по захтевима СРПС ЕН
12266-1:2013 ,
СРПС ЕН 545:2013, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013, прирубнице ПН 10/16
бара израђене
по СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду, епокси заштита у складу са ДИН
3476:1996 и ДИН
30677-2:1988, гумена заптивка ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007. Сви комади морају да
одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009.
- MDK DN 150
ком

1.00

1.00

0.00

0.00

17,463.00

0.00

0.00

17,463.00

17,463.00

5.00

5.00

0.00

0.00

45,197.00

0.00

0.00

225,985.00

225,985.00

Пљоснати засун, према стандарду СРПС ЕН 1074- 1:2009, СРПС ЕН 1074-2:2009 и
СРПС ЕН 12266- 1:2013. Тело и поклопац засуна из два дела. Уградбена мера кратка
израда (Ф4) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без потребе
периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН
1092- 2/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна.
- DN 50

- DN 80

- DN 100
- DN 150

ком

ком

ком
ком

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
961,845.00 није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

16.00

15.00

0.00

1.00

64,123.00

0.00

64,123.00

1,025,968.00

2.00
1.00

2.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

75,080.00
########

0.00
0.00

0.00
0.00

150,160.00
131,483.00

150,160.00
131,483.00

834,513.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
736,335.00 није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

Пљоснати засун, према стандарду СРПС ЕН 1074- 1:2009, СРПС ЕН 1074-2:2009 и
СРПС ЕН 12266- 1:2013. Тело и поклопац засуна из два дела . Уградбена мера кратка
израда (Ф4) према СРПС ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем без
потребе периодичног чишћења унутрашњости, са прирубничким крајевима у складу са
СРПС ЕН 10922/1:2008. Потребан је пун проток по целој дужини засуна.

- DN 50

ком

17.00

15.00

0.00

2.00

49,089.00
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0.00

98,178.00

Редни
број

Опис позиције

- DN 80

- DN 100

3.8
3.9
3.10

Набавка, транспорт и монтажа епоксидним премазом антикорозивно заштићених
Надземнх противпожарних хидранта, без ломљиве спојнице.
Набавка, транспорт и монтажа епоксидним премазом антикорозивно заштићених
подземних хидраната ДН

ком

Уговорена
количина

17.00

Изведена
количина

13.00

Изведено
више

0.00

Изведено
мање

4.00

Неизведен Јед. Цена
укупно
и радови без ПДВ-а изведено више

68,014.00

0.00

укупно
изведено
мање

укуно
неизведено

272,056.00

Укупно по
понуди

Укупно изведено

Образложење надзора

1,156,238.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
884,182.00 није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

ком

7.00

8.00

1.00

0.00

78,971.00

78,971.00

0.00

552,797.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
631,768.00
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

ком

2.00

2.00

0.00

0.00

85,082.00

0.00

0.00

170,164.00

170,164.00

ком

1.00

1.00

0.00

0.00

53,954.00

0.00

0.00

53,954.00

53,954.00

Набавка, испорука и уградња ПЕ туљак са летећом прирубницом ПЕ100 (полиетилен) ,

- DN 63

- DN 90

- DN 110

3.11

Јед.
Мере

ком

ком

ком

59.00

64.00

20.00

32.00

32.00

24.00

0.00

0.00

4.00

27.00

32.00

0.00

2,998.00

4,462.00

5,188.00

0.00

0.00

20,752.00

80,946.00

142,784.00

0.00

176,882.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
95,936.00 није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

285,568.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
142,784.00 није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

103,760.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
124,512.00
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

426,888.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
1,041,348.00
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

2,518,600.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
1,894,340.00 није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

Набавка, допремање на градилиште и подбушивање антикорозивних заштићених,
спирално варених челичних цеви испод коловоза.

ч.ц.Ø219.1/6.3 mm(43.8 kg/m)

м´

33.00

80.50

47.50

0.00

12,936.00

614,460.00

0.00

Набавка, допремање и уградња у ров челичних спирално варених антикорозивно
застићених цеви за заштиту водовода на местима проласка испод коловоза

ч.ц.Ø219.1/6.3 mm(43.8 kg/m)

4.

м´

257.00

193.30

0.00

63.70

9,800.00

0.00

624,260.00

УКУПНО МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ:

1,935,378.16

1,701,525.36

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ШАХТОВА
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41,520.00

17,171,966.00

17,364,298.80

Редни
број

Опис позиције

4.1

Земљани радови на вертикалном ископу радне јаме (по 50 цм шире од габарита шахта) и
одвозу материјала из ископа на депонију. Јединичном ценом обухватити: проширивање
и продубљивање рова са подграђивањем и обарањем нивоа подземне воде; утовар,
одвоз, истовар и разастирање материјала из ископа на депонији. Обрачун по м3
земљаног материјала у сраслом стању.

4.2

Набавка, допремање и уграђивање песка око шахта након његове изградње. Песак се
уградује у
слојевима 10-30 цм уз обавезно збијање. Збијање вршити до МСмин=6 КН/цм².
Позицијом је обухваћена и контрола збијености опитом плочом на
местима која одреди надзорни орган (један опит плочом по комаду шахта). Опите
плочом ради акредитовано предузеће о трошку извођача радова.
Јединичном ценом је обухваћен комплетан рад и материјал, контрола збијености и доказ
постигнутог
квалитета радова. Обрачун по м³ уграђеног песка у збијеном стању.
Напомена: У случају шахтова који се налазе у зеленом појасу Надзорни орган може
дозволити затрпавање радне јаме материјалом из ископа ако се ради о песковитом
материјалу који не саџи шут.

4.3

Набавка, допремање и уграђивање шљунчаног материјала за тампонски слој дна шахта.
Дебљина слоја је 15 цм и служи као подлога за израду дна
шахта од набијеног бетона. Јединичном ценом је обухваћен сав рад и материјал.
Обрачун по м3
израђеног тампона.

4.4

Набавка, допремање и уграђивање изравнавајућег тампонског слоја од набијеног бетона
МБ 20 испод доње плоче шахта. Дебљина изравнавајућег слоја је 10 цм. Јединичном
ценом обухваћен комплетан рад и материјал. Обрачун по м3 изграђеног тампона.

4.5

Бетонирање доње плоче шахта дебљине 20 цм, армираним бетоном МБ-30. Јединичном
ценом је обухваћена набавка, допремање и уградња бетона, израда, монтажа и
демонтажа чеоне оплате и нега бетона. Обрачун по м3 изграђене плоче.

4.6

Набавка, кројење, савијање и монтажа арматуре према статичком прорачуну и плану
арматуре за плочу. Обрачун по кг уграђене арматуре.

B500B

MA 500/560

4.7

Бетонирање горње плоче шахта дебљине 20 цм, армираним бетоном МБ-30. Паралелно
са израдом плоче поставља се оквир ливено-гвозденог поклопца Ø 600 мм. Јединичном
ценом је обухваћена набавка, допремање и уградња бетона, израда, монтажа и
демонтажа оплате (7м2/м3) и потребних подупирача, нега бетона, као и уградња оквира
предвиђеног шахтног поклопца. Шахтни поклопац је обухваћен посебном позицијом.
Напомена: Уместо плоча ливених на лицу места могу бити уграђене и монтажне плоче
истих или бољих каректеристика.
Обрачун по м3 уграђеног бетона.

Јед.
Мере

м³

м³

м³

м³

м³

кг

кг

м³

Уговорена
количина

73.37

37.62

3.47

2.32

4.64

1,095.51

927.33

4.64

Изведена
количина

109.78

66.64

3.80

2.54

5.10

966.02

528.23

4.58

Изведено
више

36.41

29.02

0.33

0.22

0.46

0.00

0.00

0.00

Изведено
мање

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129.49

399.10

0.06

Неизведен Јед. Цена
укупно
и радови без ПДВ-а изведено више

980.00

1,794.00

1,794.00

17,293.00

28,822.00

156.00

163.00

25,363.00
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35,681.80

52,061.88

592.02

3,804.46

13,258.12

0.00

0.00

0.00

укупно
изведено
мање

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,200.44

65,053.30

1,521.78

укуно
неизведено

Укупно по
понуди

Укупно изведено

Образложење надзора

71,902.60

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
107,584.40
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

67,490.28

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
119,552.16
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

6,225.18

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
6,817.20
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

40,119.76

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
43,924.22
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

133,734.08

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
146,992.20
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

170,899.56

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
150,699.12 није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

151,154.79

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
86,101.49 није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

117,684.32

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусалгашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
116,162.54 није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

Редни
број

Опис позиције

4.8

Бетонирање зидова шахта армираним
водонепропусним бетоном МБ-30, В4, дебљине 20 цм. Приликом бетонирања зидова
потребно је на пројектом предвиђеним местима уградити ФФГ
фазонске комаде, од нодуларног лива, одговарајућег пречника и димензија (спојница са
две прирубнице и узидном прирубницом). Набавка и допремање
фазонских комада је предмет посебне позиције. Јединичном ценом обухваћена је
набавка, допремање
и уграђивање бетона, набавка материјала и израда оплате (11м2/м3) заједно са
потребним бројем разупирача и фиксатора за самостално укрућење оплате, демонтажа
оплате и неговање бетона као и уградња предвиђених фазонских комада од
нодуларног лива. Радове извести у свему према општим условима изградње. Обрачун по
м3 уграђеног
бетона.

4.9

Набавка, допремање и уградња ливеногвоздених пењалица за шахтове . Јединичном
ценом обухваћено
је набавка, антикорозивна заштита, испорука и уградња ливеногвоздених пењалица.
Пењалице се уграђују у фази бетинирања зидова. Обрачун по
уграђеном комаду.

ком

27.00

36.00

9.00

0.00

749.00

6,741.00

4.10

Набавка, допремање и уграђивање набијеног бетона МБ 20 у анкер блок (цца 0.2 м³).
Јединичном ценом је
ком
обухваћен комплетан рад и материјал укључујући и потребну оплату. Обрачун по комаду
урађеног анкера.

12.00

12.00

0.00

0.00

4,151.00

4.11

Набавка, допремање и уградња водоводних шахтних поклопаца од нодуларног лива
класе Д400, према
стандарду СРПС ЕН 124, са механизмом за закључавање. Светли отвор поклопца је 600
мм. Оквир поклопца се поставља у фази израде горње плоче шахта. Обрачун по комаду.

9.00

9.00

0.00

0.00

5.

5.1

5.2

Јед.
Мере

м³

ком

Уговорена
количина

13.52

Изведена
количина

Изведено
више

Изведено
мање

Неизведен Јед. Цена
укупно
и радови без ПДВ-а изведено више

укупно
изведено
мање

укуно
неизведено

Укупно по
понуди

Образложење надзора

389,673.44

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
522,542.86
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

0.00

20,223.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина већа од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
26,964.00
није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

0.00

0.00

49,812.00

49,812.00

14,987.00

0.00

0.00

134,883.00

134,883.00

УКУПНО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ШАХТОВА:

245,008.70

86,775.52

1,353,802.01

1,512,035.19

18.13

4.61

0.00

28,822.00

132,869.42

0.00

0.00

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРИКЉУЧАКА
Земљани радови на изради кракова кућних прикључака корисника који се налазе са исте
стране улице као и цевовод. Позицијом су обухваћени
следећи радови: Ручни ископ рова, набавка, допремање и уградња цеви ПЕ ДН 25,
набавка и уградња песка 10 цм испод и изнад цеви те затрпавање остатка рова са
материјалом из ископа. Кућни прикључак почиње на траси уличног цевовода, а
завршава на јавној површини уз регулациону лињију. Дубина ископа је 0,90 м, ширина
рова је 0,4 м, а дужина прикључка је променљива, просечно 8 м. Обрачун по кућном
прикључку.
Набавка, допремање и монтажа огрлице са вентилом и прикључком, одговарајућег
пречника са уградбеном
гарнитуром, округлом капом и потребним спојним и заптивним материјалом.
- DN 63/25
- DN 90/25
- DN 110/25

ком

256.00

186.00

0.00

70.00

6,536.00

0.00

457,520.00

1,673,216.00

На основу списка управљача локалног водовода, потребно је урадити мање
прикључака него што је уговорено. У графичком делу техничке
документације не постоје локације и број прикључака, већ је дато само у
нумеричком делу у предмеру без доказница или начина на који се дошло до
1,215,696.00
броја прикључака. Како уговорени број прикључака не одговара реалним
потребама управљача водовода, сматрам да је једино исправно урадити
онолико прикључака колико има реално потребе и које исказане у
званичном допису управљача.

ком
ком
ком

87.00
126.00
43.00

57.00
88.00
41.00

0.00
0.00
0.00

30.00
38.00
2.00

16,772.00
16,904.00
17,023.00

0.00
0.00
0.00

503,160.00
642,352.00
34,046.00

1,459,164.00
2,129,904.00
731,989.00

956,004.00 исто образложење као и за позицију 5.1.
1,487,552.00 исто образложење као и за позицију 5.1.
697,943.00 исто образложење као и за позицију 5.1.
На основу списка управљача локалног водовода, потребно је урадити мање
прикључака него што је уговорено. У техничкој документацији не постоје
локације и број прикључака, већ је дато само у нумеричком делу у
предмеру без доказница или начина на који се дошло до броја прикључака.
2,573,310.00
Како уговорени број прикључака не одговара реалним потребама
управљача водовода, сматрам да је једино исправно урадити онолико
прикључака колико има реално потребе и које исказане у званичном
допису управљача.

5.3

Набавка и уградња типског водомерног шахта са поклопцем, унутрашњег пречника 500
мм и висине 900 мм, од полиетилена ПЕ ХД 100 са термоизолацијом од стиропора.
Водомер у шахту треба да је заштићен при спољашњој температури до -30°Ц. У шахт су
унапред уграђене цеви и арматуре (кугласти вентил, неповратни вентил, кугласти вентил
ком
са испустом). Укопава се у земљу и затрпава сипким материјалом. Јединичном ценом
обухватити ископ јаме, набавку и монтажу шахта са уграђеним цевима и арматуром и
пажљиво затрпавање простора око шахта након завршене монтаже и извршене пробе на
притисак. Обрачун по монтираном шахту.

256.00

186.00

0.00

70.00

13,835.00

0.00

968,450.00

3,541,760.00

5.4

Набавка и уградња кућног водомера са холендером пречника ДН25 за радни притисак
од 10 бари у
водомерни шахт (максимални проток, Q=3м3/х). Обрачун по монтираном водомеру.

256.00

186.00

0.00

70.00

4,612.00

0.00

322,840.00

1,180,672.00

УКУПНО РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРИКЉУЧАКА:

0.00

2,928,368.00

6.

Укупно изведено

ком

ОСТАЛИ РАДОВИ
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0.00

10,716,705.00

857,832.00 исто образложење као и за позицију 5.1.
7,788,337.00

Опис позиције

6.1

Набавка материјала и израда бетонских плоча око ливено-гвоздених капа за затвараче са
уградбеном гарнитуром. Плоче су димензија 50x50 цм и дебљине 31 цм. Раде се од лако
армираног бетона марке МБ-30
на шљунчаном тампону дебљине 5 цм (димензије 50x50 цм) и тампону од набијеног
бетона дебљине 10 цм (димензије 50x50 цм). Јединичном ценом обухватити целокупан
материјал и рад укључујући и потребну оплату. Обрачун по комаду.

ком

49.00

36.00

0.00

13.00

1,498.00

0.00

19,474.00

73,402.00

6.2

Набавка, допремање и уграђивање набијеног бетона МБ 20 у анкер блок (просечно 0.3
м³) у чворовима.
Јединичном ценом је обухваћен комплетан рад и материјал укључујући и потребну
оплату. Обрачун по комаду урађеног анкера.

ком

113.00

113.00

0.00

0.00

4,496.00

0.00

0.00

508,048.00

508,048.00

6.3

Испитивање цевовода на пробни притисак од 10 бари у свему према важећим
нормативима за полиетиленске цеви (норма ДИН ЕН 805). Ценом обухватити пажљиво
пуњење цевовода водом, мировање напуњеног цевовода 1 сат, дизање
притиска у прописаном времену на испитни притисак, одржавање испитног притиска у
трајању од 30 мин уз допуњавање водом, мировање у трајању од 1 сат са мерењем
притиска на почетку и крају мировања, испуштање воде из цевовода до пада
притиска за 10 до 15%, упоређење испуштене количине са допуштеном и израду
извештаја. По извршеном испитивању сачинити одговарајући
записник. Обрачун се врши по м¹.

318,320.00

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
315,769.76 није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

6.4

Испирање и дезинфекција цевовода. Јединичном ценом обухватити утрошак воде за
испирање и дезинфекцију, дезинфекцијско средство и израду хемијских и
бактериолошких анализа којима се документује квалитет дезинфекције. Испирање и
дезинфекција цевовода треба да је у складу са Правилником о дезинфекцији и прегледу
воде за пиће (Службени гласник РС, број 60/81). У случају неповољних налаза
бактериолошке и хемијске анализе, поступак испирања и дезинфекције поновити.
По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
590,352.16 није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

6.5

Јед.
Мере

м´

Испитивање квалитета воде у цевоводу након извршеног испирања и дезинфекције, а
пре пуштања
цевовода у рад се врши према одредбама Правилника о хигијенској исправности воде за
пиће (Службени
лист СРЈ, број 42 од 28.08.1998. и број 44 од 25.06.1999.). Новоизградјени цевовод не
сме имати негативан утицај на квалитет воде. У том смислу
предвиђено је да се узорци за анализе узму испред и иза новоизграђеног цевовода.
Обрачун се врши по м¹.

м´

Израда АБ пропуста на месту укрштања постојећег земљаног атмосферског канала са
водоводом.Овом позицијом су обухваћени следећи рад:
Продубљење канала за постављање цеви. Набавка, допремање и уградња пескаи то 15
цм испод и 20 цм изнад АБ цеви Ø400 мм. Песак се збија до
95% од маx.лабораторијске збијености по Прокторовом поступку; Набавка , допремање
и уградња АБ цеви Ø400 мм, укупне дужине 4,00 м са израдом две главе пропуста.
Захватање материјала из ископа и затрпавање канала уз ручно збијање до линије терена.
Разастирање вишка материјала из ископа по околним
депресијама. Јединичном ценом су обухваћени комплетан рад и материјал. Обрачун за
комплетно изведену позицију по комаду израђеног пропуста.

ком

Уговорена
количина

6,920.00

Изведена
количина

6,864.56

Изведено
више

0.00

Изведено
мање

55.44

Неизведен Јед. Цена
укупно
и радови без ПДВ-а изведено више

укупно
изведено
мање

Редни
број

46.00

2,550.24

Укупно по
понуди

Укупно изведено

6,864.56

0.00

55.44

86.00

0.00

4,767.84

595,120.00

14.00

14.00

0.00

0.00

74,937.00

0.00

0.00

1,049,118.00

1,049,118.00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

0.00

26,792.08

2,544,008.00

2,517,215.92

укупно
уговорено

укупно
изведено

укупно вишак

ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ШАХТОВА
РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРИКЉУЧАКА
ОСТАЛИ РАДОВИ
Укупно:
ПДВ 20%:
Укупно са ПДВ-ом:

укупно
мањак

96,094.50
289,940.46
3,918,467.62 1,188,649.62
1,935,378.16 1,701,525.36
245,008.70
86,775.52
0.00 2,928,368.00
0.00
26,792.08
6,194,948.98 6,222,051.04
1,238,989.80 1,244,410.21
7,433,938.78 7,466,461.25

0.00

укупно
неизведени
радови
0.00
0.00
41,520.00
0.00
0.00
0.00
41,520.00
8,304.00
49,824.00

4,167,369.60
14,035,876.67
17,171,966.00
1,353,802.01
10,716,705.00
2,544,008.00
49,989,727.28
9,997,945.46
59,987,672.74

3,973,523.64
16,765,694.67
17,364,298.80
1,512,035.19
7,788,337.00
2,517,215.92
49,921,105.22
9,984,221.04
59,905,326.26

Уговорена вредност радова по основној понуди број 097-19 од 08.10.2019. године износи:
Вредност вишкова радова износи:
Вредност мањкова радова износи:
Вредност не изведених радова износи:

49,989,727.28
6,194,948.98
6,222,051.04
41,520.00

9,997,945.46
1,238,989.80
1,244,410.21
8,304.00

Укупно са
ПДВ-ом:
59,987,672.74
7,433,938.78
7,466,461.25
49,824.00

УКУПНО:
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49,921,105.22

9,984,221.04

59,905,326.26

основица:

ПДВ 20%:

Образложење надзора

По обележавању комплетног предмета уговора и геодетским снимањем
утврђено је да је реална количина мања од уговорене. Неусаглашеност
техничке документације у својим деловима. Графички и нумерчки део
53,928.00 није усаглашен у потпуности. Неусаглашеност техничке
документације са стањем на терену.Одабрано је технички исправно
решење и примарна одлука је донета на основу графичког прилога
техничке документације

6,920.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1)
2)
3)
4)
5)
6)

0.00

укуно
неизведено

Редни
број

Опис позиције

Јед.
Мере

Уговорена
количина

Изведена
количина

Изведено
више

Изведено
мање

Неизведен Јед. Цена
укупно
и радови без ПДВ-а изведено више

укупно
изведено
мање

укуно
неизведено

Укупно по
понуди

основица:

ПДВ 20%:

Укупно изведено

Уговорена вредност радова по основној понуди број 097-19 од 08.10.2019. године износи:
Разлика вишкова, мањкова и неизведених радова у односу на вредност основне понуде износи:

49,989,727.28
68,622.06

9,997,945.46
13,724.41

Укупно са
ПДВ-ом:
59,987,672.74
82,346.47

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА ПО ПОНУДИ 0хх-20 ОД хх.03.2020. ГОДИНЕ ИЗНОСИ:

49,921,105.22

9,984,221.04

59,905,326.26

Образложење надзора

Nadzorni organ:
_________________________
Saša Martinović, dipl. građ. inž.

Digitally signed by
Saša
Saša Martinović
Martinović
1774199920-300996
1774199920-3 5763528
Date: 2020.04.08
009965763528 07:40:07 +02'00'
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