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I.   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

ЈКП „Наш Дом“ Пожега, мат. бр. 07239408, ПИБ: 101004247, 

Ул. Зелена пијаца бр. 7. 31210 Пожега, 

Шифра делатности: 3600 (скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде),  

Одговорно лице: Ђоковић Зоран, дипл.инж.геол. (директор), 

e-mail: office@jkpnasdompozega.co.rs, 

web adresa: www.jkpnasdompozega.co.rs. 

 

2. Врста поступка јавне набавке: 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке велике вредности, а све у 
складу са ЗЈН-ом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке:  

Предмет јавне набавке, број 05/2017-радови су радови, изградња секундарне водоводне 

мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица, ОРН 45231100-

општи радови на изградњи цевовода, ОРН 45231110-грађевински радови полагања цеви. 
 
4. Оправданост спровођења поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у циљу побољшања и унапређења услова живота 

становништва на подручију села Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица.  
 
5. Циљ поступка: 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.    
 
 
6. Контакт (лице или служба): 
Лица за контакт:  
Петровић Никола, дипл. правник, руководилац Сектора за опште послове (за питања и 
појашњења у вези спровођења поступка јавне набавке), 
Гавриловић Марко, правник, Службеник за јавне набавке (за питања и појашњења у вези 
спровођења поступка јавне набавке), 
Филиповић Миљанка, дипл.грађ.инж. Главни инжењер за изградњу и одржавање 
водовода и канализације у ЈКП „Наш Дом“ Пожега (за питања и појашњења у вези 
технике спецификације радова). 
Телефони за контакт: 031/3-816-361, 031/825-027, 
Факс: 031/811-185, 
Е-mail: marko2904@gmail.com (за питања и појашњења у вези спровођења поступка 

јавне набавке), 

Е-mail: izgradnja.odrzavanje@jkpnasdompozega.co.rs (за питања и појашњења у вези 

технике спецификације радова) 

 

7. Процењена вредност предметне јавне набаке: 

Процењена вредност јавне набавке, радови, изградња секундарне водоводне мреже у 

селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица износи 6.700.000,00 динара без 

ПДВ-а. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

-Предмер и предрачун радова- 

        
           

Red. 

broj 
OPIS  POZICIJE Jed. 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena 
Ukupno 

            

 Stavkama predmera su obuhvaćeni glavna trasa i svi objekti na cevovodu. 

  

    1. PRIPREMNI RADOVI 

      

    1.1. Obeležavanje trase sekubdarne mreže po 

projektnoj dokumentaciji, cena obuhvata i 

obeležavanje lokacije prekidmih komora-

rezervoara (tri prekidne komore) 

     Obračun po m
1
 m

1
 13,321.00 

    

    1.2. Raščišćavanje terena koje se sastoji od 

krčenja i čišćenja stabala, kresanja granja, 

vađenja panjeva, šiblja i niskog 

rastinja,uklanjanje ograda, šuta, ravnanja 

terena duž trase cevovoda i drugo. 

Raskrčeni materijal odvesti na deponiju 

do daljine od 3 km.  

     Obračun po m'. m' 1,015.32 

   SVEGA 1.         

  

    2. ZEMLJANI RADOVI 

      

    2.1. Mašinski i ručni iskop rova u zemlji III, 

IV, V  kategorije za potrebe polaganja 

cevovoda sa odstranjivanjem materijala 

minimum 1,0 m od ivice rova u svemu 

prema poprečnim i podužnim profilima iz 

projekta. Kosine rova formirati u skladu 

sa geotehničkim uslovima na terenu a sve 

u cilju bezbednosti prilikom iskopa i 

montaže cevovoda. Cenom ubuhvaćeni 

radovi na obezbeđenju rova od 

obrušavanja  i eventualno crpljenje vode 

iz rova.  Širina kanala 0,3m, dubina 

iskopa min 0.8m.   

     Obračun po m' 

     Iskop rova m' 13,321.00 
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2.2. Nabavka, transport i ugradnja 

srednjezrnog peska ispod, oko i iznad 

cevi.Zatrpavanje i oblaganje cevi peskom 

u sloju od 10cm    

     Obračun po m3 u zbijenom stanju m
3
 1,185.94 

    

    2.3. Zatrpavanje cevovoda materijalom iz 

iskopa. Po završenoj montaži cevi  

zatrpavanje izvršiti u dve faze. U prvoj 

fazi ostaviti slobodne spojeve. U drugoj 

fazi po završenom ispitivanju na probni 

pritisak završiti zatrpavanje cevovoda. 

Zatrpavanje izvršiti u slojevima sa 

potrebnim zbijanjem.   

     Obračun po m3 u zbijenom stanju m' 13,321.00 

    

    2.4. Nabavka, transport i ugradnja sa 

zbijanjem šljunkovitog materijala 

granulacije 0/63mm. Zatrpavanje  dela 

rova na deonici PE cevovoda ispod ili uz 

ivicu puta prirodnim šljunkom u 

slojevima debljine 30 cm i nabijanjem 

vibro nabijačem do propisane zbijenosti. 

Jediničnom cenom je obuhvaćeno i 

pažljivo zatrpavanje sa nabijanjem ispod, 

oko i iznad postojećih instalacija kao i 

objekata na trasi cevovoda.   

     Obračun po m
3
. m

3
 121.84 

    

    2.5. Nabavka, transport i ugradnja  šljunka za 

izradu tampon sloja ispod šahtova kao i 

za zasipanje rova na prolasku cevovoda 

za ispuste ispod puteva. 

     U svemu prema detaljima datih 

projektom i sa nabijanjem u skladu sa 

tehničkim  

     Obračun po m
3
. 

m
3
 5.68 

    

    2.6. Odvoz viška materijala pri  iskopu rova 

za cevovod, jama za šahtove i izlivne 

glave. Materijal transportovati na 

deponiju do 3 km udaljenosti i grubo 

isplanirati. Koeficijenat rastresitosti je 

1.2. U jediničnu cenu ulazi utovar, 

transport i planiranje.  

     Obračun po m
3
. m

3
 1,431.19 
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2.7. Uređenje terena po završetku radova. 

Nakon završetka radova teren u radnom 

pojasu vratiti u prvobitno stanje. Cenom 

obuhvaćeni antierozioni radovi i 

ozelenjavanje površina. 

     Obračun po m'. m' 13,321.00 

   SVEGA 2.         

   

      

    6. MONTERSKI RADOVI 

      

    6.1. PEHD cevi: 

     Nabavka transport i montaža 

polietilenskih vodovodnih cevi i to od 

polietilena PE100 za NP10 bara i 16 bara, 

, Spajanje cevi se vrši sučeonim 

zavarivanjem ili spojnicama. U cenu 

uračunati i sav potreban fiting koji se 

montira. Gde je potrebno cevi obezbediti 

i zaštiti od spoljnih uticaja. 

     Obračun po m'. 

     PEHD DN63 PN10 m' 651.00 

   PEHD DN50 PN10 m' 1,188.00 

   PEHD DN40 PN10 m' 1,450.00 

   PEHD DN32 PN10 m' 2,923.00 

   PEHD DN32 PN16 m' 368.00 

   PEHD DN25PN10 m' 7,133.00 

    

      

     SVEGA 6.         

  

    7. OSTALI RADOVI 

      

    7.1. Hidrauličko ispitivanje mreže na način 

dat u projektu. Ispitivanje se izvodi po 

deonicama i kao celina na osnovu 

odobrene šeme ispitivanja od strane 

Nadzornog organa. Jediničnom cenom 

ispitivanja je obuhvaćena priprema i 

osiguranje cevovoda, potreban materijal, 

oprema sa logerima, troškovi vode kao i 

eventualne popravke. 

     Obračun po m'. m' 13,713.00 
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7.3. Pre zatrpavanja cevovoda, a posle 

završenog hidrauličkog ispitivanja, 

izvršiti geodetsko snimanje cevovoda sa 

sprovođenjem u katastru vodova uz 

dostavljanje potvrde izdate od nadležnog 

katastra. 

     Obračun po m'. m' 13,321.00 

    

    7.5. Izrada Projekta izvedenog stanja.   

     Obračun po m'.  

 

13,321.00 

    

    7.6. Bušenje ispod puta sa utiskivanjem 

čelične cevi Ø150mm kao zaštitne cevi 

     Obračun po m'.  m' 25.00 

    

    7.7. Izrada prelaza preko mosta cevovoda dn 

50mm, sa kačenjem o konstrukciju mosta 

i propisnom termo izolacijom 
m' 25.00 

   SVEGA 7.         

  

    REKAPITULACIJA 

1. PRIPREMNI RADOVI 

    2. ZEMLJANI RADOVI 

    6. MONTERSKI RADOVI 

    7. OSTALI RADOVI         

  SEKUNDARNA MREŽA UKUPNO DIN:   
 

        
              

             Датум:                                     м.п.                                    Потпис понуђача 

 

      _____________                                                                   ______________________ 

___________________                                          (потпис овлашћеног лица)_ 
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Напомена:  

Образац структуре цене понуђачи морају да попуне, овере печатом и потпишу чиме 

потврђују да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

структуре цене. 

За оцену понуде узима се у обзир цена без ПДВ-а. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, 

сматраће се сагласно ЗЈН-у да је иста дата без ПДВ-а. 

Уколико понуђачи нуде попусте исти морају бити исказани у цени, у супротном исти неће 

бити узимани у обзир приликом оцењивања понуда и исти неће бити бодовани. 

 

 


