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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке IV Број: 404-116-1/2019 од 
11.09.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку IV Број: 
404-116-2/2019 од 11.09.2019. године припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку радова -Реконструкција и доградња 
водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, Омладинској, Миће 

Панића, Бањичкој, и Бранка Ђурића и реконструкција атмосферске 
канализације у ул. Светозара Марковића 

ЈН бр. 34/19 
 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

 
 
 
 
 

II 

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

4. 

III Техничка документација и планови  7. 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

 
 

7. 

V Критеријуми за доделу уговора 13. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 14. 

VII Модел уговора  51. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 65. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 34/19 су радови - Реконструкција и доградња 
водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, Омладинској, Миће Панића, 
Бањичкој, и Бранка Ђурића и реконструкција атмосферске канализације у ул. 
Светозара Марковића 
Назив и ознака из Општег речника набавке: 
– 45232151 Радови на обнови водоводне мреже 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама  
 
3. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом 
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Не спроводи се резервисана јавна набавка. 
 
6. Не спроводи се електронска лицитација. 
 
7. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Душица Станковић  
Е - mail адреса: dusicastankovic@opstinasokobanja.com  број факса: 018/830-253 
 
8. Увид у пројектну документацију, као и обилазак локација понуђач може 
извршити сваког радног дана у периоду од 01.10.2019. године до дана 
подношења понуда у периоду од 9,00 до 12,00 часова, уз претходну најаву на 
маил: milena.aleksić@opstinasokobanja.com и маил: djordjesvetlana@gmail.com . 
Контакт особа: Милена Алексић и Светлана Вучић. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dusicastankovic@opstinasokobanja.com
mailto:milena.aleksić@opstinasokobanja.com
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС ПЛАНИРАНИХ РАДОВА-ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

 

Планирана реконструкција однодно доградњу уличних водовода у улицама: Омладинска, 

Миће Панића, Бранка Ђурића, Свеветозара Марковића и Бањичкој и изградњу 

атмосферске канализације у улици Светозара Марковића.. Постојећи водовод се укида, а 

цеви остају у земљи. Кућни прикључци се изводе до мах.удаљености од регулационе 

линије 3м. Уколико на тој удаљености се налази водомерни шахт повезивање се врши у 

шахту, на постојећу арматуру, уколико је шахт на већој удаљености повезивање извршити 

на постојећи прикључак (цев). Извођач је у обавези да сними све изведене инсталације 

(главни вод, шахте, прикључке), односно изради елаборат геодетских радова за потребе 

укњижбе у катастар. Такође је у обавези , за случај да је потребно, да изради и пројекат 

изведеног објекта и достави наручиоцу пре примопредаје и то у дигиталном облику и по 

један примерак за сваку улицу у аналогном облику, а све у складу са важећом законском 

регулативом. Трошкови свих снимања и израде ПИО, падају на терет Извођача и неће 

бити посебно факторисане.  

 

1. ОМЛАДИНСКА 

У улици Омладинској предвиђена је изградња водоводне мреже Ø110 у дужини од Л = 

270,0 метара. 

Водовод почиње из чвора у улици Иве Андрића и траса иде до раскрснице са улицом 

Милуна Митровића где се слепо завршава. 

У улици Омладинској предвидети 20 прикључка од тога промера од Ø63 два, Ø32 два,а 

остало је кућни прикључак Ø25. Минимални промер у улици Ø110. Хидранте на 

прописаној удаљености од кога је сваки други надземни. 

Пројектована водоводна мрежа повезана је на поменуте улице у чворишту са фитинзима 

и вентилима од полиетилена где није потрбна шахта већ само телескопска гарнитура за 

затвараче у нивоу нивелете. 

Новопројектована водоводна мрежа је од полиетилена ХДПЕ 100 РЦ тип 2,дубина 

ископа је 1,20 м. 

Технологија спајања цеви је електрофузија,сваки објекат мора бити прикључен седлом 

од полиетилена и вентилом-затварачем на седлу и телескопском гарнитуром у нивоу 

асфалта .Сви фитинзи су од полиетилена са бар кодом ,са видљивим електрофузионим 

завојницама. 

 

2. БРАНКА ЂУРИЋА 

У улици Бранка Ђурића предвиђено је извршити замену азбестних цеви у дужини од Л = 

115,0 метара. 

Водовод почиње из чвора на скретању у улици Бранка Ђурића и наставља даље до стазе 

према улици миладина Живановића где се завршава слепо. У улици Бранка Ђурића 

предвидети 10 прикључка од тога промера већег од Ø90 један, два промера Ø 40, а остало 

је кућни прикључак Ø 25. Минимални промер у улици Ø110. Хидранте на прописаној 

удаљености од кога је сваки други надземни.Пројектован је чвор на раскрсници са 

улицом Б.Ђурића. 

Нова водоводна мрежа је од полиетилена ХДПЕ 100 РЦ тип 2, дубина ископа је 1,20 м. 
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Технологија спајања цеви је електрофузија,сваки објекат мора бити прикључен седлом 

од полиетилена и вентилом-затварачем на седлу и телескопском гарнитуром у нивоу 

асфалта. Сви фитинзи су од полиетилена са бар кодом, са видљивим електрофузионим 

завојницама.  

 

3. МИЋЕ ПАНИЋА 

Водовод почиње из чвора на улици М.Живановића, на постојећу мрежу ПЕ Ø110 и 

наставља према раскрсници са мермерним шеталиштем где се предвиђа спајање са 

будућим водоводом. 

У улици Миће Панића предвиђено је 10 прикључка  од тога промера од Ø32 три, а остало 

је кућни прикључак Ø25 и један Ø50. 

Хидранти су на прописаној удаљености од кога је сваки други надземни (један подземни 

један надземни) 

Пројектована водоводна мрежа повезана је на поменуте улице у чворишту са фитинзима 

и вентилима од полиетилена где није потрбна шахта већ само телескопска гарнитура за 

затвараче у нивоу нивелете уколико није извршена реконструкција улице на коју се 

везујемо потрбно је израдити шахту и птрбне ливене елементе дате предмером. 

Новопројектована водоводна мрежа је од полиетилена ХДПЕ 100 РЦ тип2, дубина 

ископа је 1,20м. 

Технологија спајања цеви је електрофузија, сваки објекат мора бити прикључен седлом 

од полиетилена и вентилом затварачем на седлу и телескопском гарнитуром у нивоу 

асфалта. Сви фитинзи су од полиетилена са бар кодом ,са видљивим електрофузионим 

завојницама. 

 

4. БАЊИЧКА 

Улица Бањичка пружа се од улице Светог Саве поред парка до паркинга. Укупна дужина 

улице износи Л=296,49 м и ширине је 3,00м. 

У улици Бањичкој предвиђена је изградња водоводне мреже Ø110у дужини од Л = 192,0 

метара. 

Водовод почиње из чвора на раскрсници са улицом Светог Саве на постојећу мрежу 

Ø110 ПЕ и наставља даље до раскрснице са улицом К.Лазара где се предвиђа спајање са 

будућим водоводом. 

У  Бањичкој улици предвиђено 10 прикључка од тога промера већег од Ø50 пет,  а остало 

је кућни прикључак Ø25. Минимални промер у улици Ø110. Хидранте на прописаној 

удаљености од кога је сваки други надземни. 

Пројектована водоводна мрежа повезана је на поменуте улице у чворишту са фитинзима 

и вентилима од полиетилена где није потрбна шахта већ само телескопска гарнитура за 

затвараче у нивоу нивелете. 

Новопројектована водоводна мрежа је од полиетилена ХДПЕ 100 РЦ тип 2, дубина 

ископа је 1,20 м. 

Технологија спајања цеви је електрофузија, сваки објекат мора бити прикључен седлом 

од полиетилена и вентилом-затварачем на седлу и телескопском гарнитуром у нивоу 

асфалта .Сви фитинзи су од полиетилена са бар кодом, са видљивим електрофузионим 

завојницама. 

 

5. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

 

POSTOJEĆE STANJE  
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Fekalna kanalizacija Ulicom je provedena sekundarna kanalizaciona mreža Ø400 koja prolazi 

sredinom ulice Svetozara Markovića na dubini od 2,5m -3,5m u zavisnosti od nivelete. Svaki 

objekat u ulici ima priključak na pomenutu sekundarnu mrežu.  

Vodovod Sekundarna vodovodna mreža prolazi severnom stranom ulice S.Markovića dubini od 

1,20 m prečnika Ø150 od azbest-cementnih cevi. Postojeći vodovod je povezan sa vodovodom 

u ulicama К.Miloša Ø200 ACC i Ljube Didića Ø100 AC preko vodovodnih šahtova. Vodovodi 

u pristupnim ulicama Bukovička Ø80, 20. Srpske udarne brigade Ø100 ACC, i Desanke 

Maksimović Ø80 ACC povezani su na vodovod u ulici Svetozara Markovića sa svojim 

šahtovima.  

Odvodnjavanje saobraćajnice Odvodnjavanje vode sa kolovoza nije rešeno, niti je izgrađena 

atmosferska kanalizacija, već se voda sa kolovoza prikuplja uz ivičnjake i teče u pravcu pada 

nivelete ulice.  

PROJEKTOVANO STANJE 

Fekalna kanalizacija Šaht poklopce je potrebno nivelisati u skladu sa novom niveletom. 

Vodovod Postojeća vodovodna mreža izgrađena je od ACC cevi Ø150mm. Predviđa se 

ukidanje postojećeg voda i izrada novog od HDPE cevi PE100 RC Tip2 prema uslovima iz 

projektnog zadatka i uslovima nadležnog komunalnog preduzeća. Na raskrsnicama sa 

poprečnim ulicama predviđa se izrada priključaka bez šahtova, sa ventilima i fazonskim 

elementima sa garniturom za zatvaranje ventila. Postojeći priključci ukidaju se i izrađuju novi. 

Vodovod u ulici Svetozara Markovića povezuje se sa vodovodom u ulicama Kneza Miloša i 

Ljube Didića. Dubina projektovanih cevi je min 120cm. Tehnologija spajanja cevi je 

elektrofuzijom, a fitinzi su sa bar kodom, vidljivim elektrofuzionim zavojnicama. Za svaki 

objekat predviđen je priključak sa sedlom od polietilena i ventilom zatvaračem na sedlu i 

teleskopskom garniturom u nivou asfalta ili trotoara. U ulici je predviđena izgradnja 4 

nadzemna hidranta na rastojanju od 100m. Hidranti su DN 80 sa pripadajućim oramarićem, dva 

creva i ključem. Odvodnjavanje saobraćajnice Stečeni su uslovi za izgradnju zatvorenog 

sistema prikupljanja atmosferskih voda. Predviđen je zatvoreni sistem odvodnjavanja ulice 

Svetozara Markovića, sa priključkom na postojeći vod atmosferske kanalizacije u ulici Kneza 

Miloša. Atmosferska voda sa saobraćajnih površina prikuplja se slivnicima postavljenim uz 

ivičnjake. Na slivnike se montira slivnička rešetka za saobraćajno opterećenje 400KN. 

Cevovod se izvodi od PVC cevi klase čvrstoće SN8 prečnika Ø315mm. Slivničke veze izvode 

se prečnika Ø160mm. 

 

Извођач је у обавези да сними изведене инсталације (главни вод, шахте, 
прикључке), односно изради елаборат геодетских  радова за потребе укњижбе у 
катастар.  
Такође је у обавези, за случај да је то потребно да изради и пројекат изведеног 
објекта и достави наручиоцу и нвеститору пре примопредаје и то у дигиталном 
облику и по један примерак за сваку улицу у аналогном облику, а све у складу са 
важећом законском регулативом.  
Трошкови свих снимања и израде ПИО, падају на терет Извођача и неће бити 
посебно фактурисане. 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
Радови се изводе на основу Решења о грађевинској дозволи бр. ROP-SBN-
12764-CPI-1/2018 од 29.05.2018. године, Решења о грађевинској дозволи бр. 
ROP-SBN-5804-CPI-1/2018 од 16.03.2018. године, Решења о грађевинској 
дозволи бр. ROP-SBN-5794-CPI-1/2018 од 14.03.2018. године, Решења о 
одобрењу извођења радова бр. ROP-SBN-35504-ISAW-2/2018 од 17.01.2018. 
године, Решења о одобрењу извођења радова бр. ROP-SBN-29919-ISAW-2/2018 
од 14.02.2018 и Пројеката за извођење радова. 
 
 

 
 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин 
дефинисан у следећој табели, и то: 
 

 
 
Р.б
р 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

   

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу 
VI ове конкурсне документације), 
којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4)  и 75. став 2. 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
Да он и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. 
тач. 2) ЗЈН); 
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3.  
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште 
на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 
4) ЗЈН); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Да је поштовао обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да 
нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5. Да има важећу дозволу - лиценцу 
надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. 
 Лиценца за рад – геодетска лиценца   
(чл. 12.  Закона о државном премеру и 
катастру). 

Копија Решења Републичког 
геодетског завода о издавању 
лиценце за рад геодетске 
организације и то за предметне 
геодетске радове  
Извођење геодетских радова у 
поступку одржавања катастра 
непокретности и одржавања 
катастра водова  

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ  

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује 
на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 
 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

 Да располаже неопходним  

 финансијским капацитетом 

 односно да понуђач није  

био неликвидан у последњих  

12 месеци од дана објављивања  

позива за подношење понуда. 

Потврда НБС о ликвидности понуђача у 

периоду од 12 месеци пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 Да располаже неопходним пословним 
капацитетом односно да је у претходних 5 
обрачунских година (2014-2018) извео 
радове на изградњи или реконструкцији 
водовода или других линијских 
хидротехничких објеката у минималном 
износу од 35.000.000,00 динара без ПДВ, од 
чега је извео најмање један посао у 

Потврда, уговор и окончана ситуација (прва 
и последња страна окончане 
ситуације са рекапитулацијом радова) за 
све реализоване уговоре у 
укупном износу од минимум 35.000.000,00 
динара без ПДВ и за најмање 
један посао у минималном износу од 
15.000.000,00 динара без ПДВ 
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минималном износу од 15.000.000,00 
динара без ПДВ 
 
 

Уколико је уговор анексиран, неопходно је 
доставити све анексе тог 
уговора уколико се њима мења првобитно 
уговорена цена. 
Потврде наручиоца не морају бити на 
Обрасцу из конкурсне документације. 
Потврде наручилаца о реализацији 
закључених уговора треба да садрже: 
-назив и адреса наручиоца  
-назив и адреса понуђача  
-предмет уговора 
-вредност изведених радова 
-број и датум уговора 
-контакт особа наручиоца и телефон 
-потпис овлашћеног лица  

Посебна напомена: 

Уколико је понуђач у реализацији уговора 
наступао у групи понуђача, 
као носилац посла или члан групе, биће му 
призната само вредност 
радова коју је самостално извео. Уколико се на 
Потврди наручиоца не 
налази тај издвојени износ, потребно је 
доставити о томе одговарајући 
доказ - уговоре и/или ситуације између чланова 
групе понуђача или 
друге доказе на основу којих се може утврдити 
тачан износ и врста 
изведених радова од стране понуђача. 
 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

 Да понуђач  у тренутку објављивања 
позива за подношење понуда 
располаже следећом техничком 
опремом: 
-Камион кипер најмање носивости 10 т      – 
............................................................2 ком 
- Комбинована машина (ровокопач) или 
багер ..................................................2 ком 
-Виброплоча за збијање подлоге и насипа  – 
...........................................................2 ком 
-Опрема за електрофузионо спајање цеви и 
фитинга ............................................. 2 ком  
-Машина за сечење асфалта........... 2 ком  
-Машина за чеоно варење цеви........2 ком 
Вибро ваљак .......................................1 ком 
Ракета за подбушивање.......................2 ком 

 

1)Пописна листа на дан 31.12.2018.године, 
потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача или аналитичка картица основних 
средстава потписана од стране понуђача; 
2) Рачун и отпремница за средства 
набављена од 01.01.2019.године; 
3)Уговор о закупу, који у прилогу мора имати 
пописну листу закуподавца или аналитичку 
картицу или рачун и отпремницу уколико је 
средство набављено након 
01.01.2019.године 
4) Уговор о лизингу 
На наведеним доказима потребно је видно 
означити тражену техничку опрему. 

5) за камионе  и друга возила код којих 

постоји законска обавеза регистрације 

без обзира на основ коришћења 

(власништво, закуп, лизинг)– копије 

саобраћајних дозвола (фотокопије и 

испис из читача) и полисе осигурања 

важеће на дан отварања; 
 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 Понуђач мора да располаже потребним 

бројем и квалификацијама извршилаца за 

све време извршења уговора о јавној 

набавци најмање 16 од тога најмање:  

а) обавештење о поднетој пореској пријави 
ППП-ПД, извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по одбитку за 
стално запослене, односно Уговоре о 
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- 1 дипл.инж.грађ. са лиценцом 413 или 414 

- 1  лице за безбедност и здравље на раду са 

положеним стручним испитом 

 

- 4 инсталатера, од тога 2 са сертификатом 

за електрофузионо спајање цеви и 

елемената 

- 2 руковаоца грађевинских машина  

- 2 возача  

- 6 грађевинска радника било ког профила 

радном ангажовању ван радног односа за 
лица која нису у сталном радном односу, 
чиме понуђач доказује да располаже са 
потребним бројем извршилаца, укупно 16 
извршиоца. 
 
Понуђач је у обавези да достави извод из 
појединачне пореске пријаве за порез и 
доприносе по одбитку за месец који 
претходи месецу објаве позива за 
подношење понуда, оверену печатом и 
потписом овлашћеног лица понуђача. 
 
б) Копија личне лиценце издате од 
Инжењерске коморе Србије, потврда о 
важењу лиценце или лиценца коју је 
решењем издало министарство надлежно за 
послове грађевинарства, просторног 
плнирања и урбанизма и доказ о радном 
статусу за дипл.инж.грађ. (носиоца лиценце 
који је запослен код понуђача: фотокопија 
МА или другог одговарајућег обрасца, 
односно за носиоца лиценце који није 
запослен код понуђача: фотокопија уговора 
ван радног односа). 
Ако у уговору ван радног односа није 
наведено да ће носилац лиценце бити 
ангажован за реализацију радова који су 
предмет ове јавне набавке потребно је 
приложити Анекс уговора којим се то 
дефинише.  
Наручилац ће прихватити следеће уговоре 
ван радног односа:  
1. Уговор о привременим и повременим 
пословима;  
2. Уговор о делу (ради обављања послова 
који су ван делатности послодавца); 
 3. Уговор о допунском раду. 
 
Уколико лице за безбедност и здравље на 
раду није у радном односу код понуђача, 
доказ о радном ангажовању - фотокопија 
уговора о делу / уговора о обављању 
привремених и повремених послова или 
другог уговора о радном ангажовању и 
одоговарајући М образац у складу са 
законом о раду односно законом о 
доприносима за обавезно социјално 
осигурање) 
 
в) За профиле: инсталатере потребно је 
доставити копију дипломе или јасно 
дефинисати Уговором о радном ангажовању 
да се ради о набројаним пословима, као и 
копију тражених сертификата за 
инсталатере, за руковаоце грађевинских 
машина потребно је доставити сертификат о 
оспособљености за руковаоца грађевинским 
машинама,   а за остале раднике потребно 
је доставити копију дипломе или јасно 
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дефинисати Уговором о радном ангажовању 
да ће лице  радити као грађевински радник 
траженог профила,  као и очитане возачке 
дозволе за возаче  

5. Средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде 

Понуђач је у обавези да приликом отврања 
понуде достави наручиоцу   Банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, 
у износу од 10% од укупне вредности понуде 
без ПДВ-а 

6. Средства финансијског обезбеђења за 
повраћај уплаћеног аванса, добро 
извршење посла и отклањања грешака у 
гарантном року 

а) Писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције за повраћај аванса у 
висини траженог аванса без ПДВ-а; 
б) Писмо о намерама банке за издавање 
банкарске гаранције за добро извршење 
посла у износу од 10% од вредности уговора 
без ПДВ-а;  
в) Писмо о намерама банке за издавање 
банкарске гаранције за отклањање грешака 
у гарантном року у износу од 5% од 
вредности уговора без ПДВ-а.  

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
➢ Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3. и 4.  понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 
поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2.  ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом, осим доказа о испуњености 
услова из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН - Решење Републичког геодетског 
завода о издавању лиценце за рад геодетске организације и то за геодетске 
радове (Геодетско снимање трасе и висинских кота са израдом пројекта 
изведеног стања). Извођење геодетских радова у поступку одржавања 
катастра непокретности и одржавања катастра водова, који доставља у 
копији.  
.  

➢ Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 
бројем 1, 2, 3. и 4.  понуђач доказује достављањем доказа наведених у 
табели.  
 

➢ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 
1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача 
достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.  
 

➢ Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА 
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(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

 

➢ Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
 

➢ Наручилац  пре доношења одлуке о додели уговора је дужан да од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави 
копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач 
у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
У случају да је понуђач уписан у Регистар понуђача Наручилац неће 
тражити достављање доказа из претходног става. 
 
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
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заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
 

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за 
извођења радова. У случају истог понуђеног рока за извођења радова, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни 
рок. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче 
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
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понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба. 
 
 
 
 
 
 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
1. Образац понуде (Образац 1); 

2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 

2); 

3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 

7. Образац изјаве о одговорном извођачу  (Образац 7); 

8. Образас списак изведених радова (Образац 8); 

9. Образац Потврда о реализацији уговора (Образац 9) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку. - 
Реконструкција и доградња водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, 
Омладинској, Миће Панића, Бањичкој, и Бранка Ђурића и реконструкција 
атмосферске канализације у ул. Светозара Марковића ЈН број 34/19 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс:  
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 34/19 16/76 

  

 

 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Реконструкција и доградња водоводне 
мреже у улицама Светозара Марковића, Омладинској, Миће Панића, 
Бањичкој, и Бранка Ђурића и реконструкција атмосферске канализације у 
ул. Светозара Марковића 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Тражени аванс (не већи од 20%) 
 

 

 
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) 
 

                                

 
Рок извођења радова (не дужи од 75 
календарских  дана) од дана увођења у 
посао. 
 

 

 
Гарантни период ( не краћи од 24 месеци) 
 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
     

_____________________________   ________________________________ 

 

 

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

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВИХ РАДОВА 

Квалитет радова мора одговарати Пројекту за извођење, одговарајућим техничким 
прописима, СРПС стандардима и нормама у грађевинарству. У случају несклада између 
пројекта и понуде меродаван је пројекат. 

Цена коју понуди извођач за радове из приложених предмера мора бити комплетна, 
продајна, калкулисана тачно према условима и описима за сваку нормативну групу, 
према грађевинским нормама, стандардима и важећим техничким прописима. Општи 
услови за извођење грађевинских радова и општи услови уз поједине нормативне групе 
из приложених предмера, нормативи и технички прописи обавезују извођача код свих 
позиција предметне групе радова, без обзира да ли је то у опису посебно наглашено. 

Све одредбе општих техничких услова сматрају се саставним делом описа сваке 
позиције предмера предвиђених радова. Сви радови се морају извести према опису 
појединих ставки из описа радова као и предмера. Јединичном ценом сваке позиције 
обухватити све потребне елементе за њено формирање такода цене морају у 
уговореном обрачуну бити коначне и то: 

Материјал 
Под ценом материјала подразумевати све набавке, цене главног, помоћног и ткз. 

везног материјала, заједно са трошковима набавке, ценом транспорта, без обзира на 
врсту транспорта, евентуалним ускладиштењима и чувањем на градилишту од 
деградације, и слично. У цену урачунати и унутрашњи транспорт на градилишту и 
давање потребних узорака за испитивање. 

Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или 
заштићени трговчаки назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба 
предвиђа. У сваком случају и за прецизиране и непрецизиране материјале даје се 
могућност извођачу да може применити адекватне материјале, или конструкције 
различитих произвођача, или различитих трговачких назива. Подразумева се да 
кавлитет и погодност примене тих материјала, или конструкција мора бити најмање на 
истом, или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога 
примена таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност 
пројектаната и инвеститора.      

Рад 
Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције 

предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав 
потребан рад око заштите изведених конструкција од штетних утицаја за време градње 
(извођење других позиција радова, врућина, хладноћа, киша, ветар и др.).          

    Помоћне конструкције 
Помоћне скеле без обзира на тип улазе у цену уговореног посла. Скеле се морају 

постављати на време да се не омета нормалан рад осталих радника на градилишту, 
односно остале радове, а у цену је урачуната и демонтажа скеле као и одвоз са 
градилишта. У цену је потребно урачунати и евентуално потребну заштитну ограду. 
Оплата за бетонирање се урачунава у цену израде бетонске конструкције са свим 
пратећим активностима. 

Остали трошкови и корекциони фактори 
На јединичне цене радне снаге Извођач радова зарачунава свој фактор пословања 

који се базира на постојећим прописима и инструментима као и својим специфичним 
начином привређивања (порези, таксе, камате, осигурања, дораде, фондови, основна 
средства, плате, пратеће службе ...). 
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Поред поменутог Извођач радова мора јединичном ценом обухватити и следеће 

радове који се посебно неће плаћати било као трошкови било као накнадни радови: 
- све хигијенске и хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника, 

заштиту објекта (дела објекта) и околине, 
- трошкови рада механизације, ако се користи, 
- одвоз смећа и шута насталог у току радова, 
- чување изведеног дела објекта, објекта уопште све до примопредаје Инвеститору, 
- сва потребна испитивања предвиђених материјала (цемент, боја, челик ...), 
- испитивања у циљу добијања потребних сагласности, 
- евентуално „конзервирање“ изведених радова и дела објекта у случају настанка 

екстремних околности и више силе (прекид радова, ...), 
- у току извођења радова предвидети све мере заштите изведеног објекта (дела 

објекта) као и све мере заштите од атмосферских утицаја и сл. све до примопредаје 
објекта, 

- Извођач радова је у обавези да предвиди и урачуна у јединичну цену евентуална 
повећања трошкова који могу настати због специфичнијих услова радова, 

- осигурање објекта код осигуравајућег завода у току извођења радова је такође 
обавеза Извођача и то се подразумева као фактор. 

 
Остали технички услови за извршење свих радова: 
1. Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно 

стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према Пројекту за извођење, важећим 
Техничким прописима, СРПС-у и упутствима стручног надзора, уколико у дотичној 
позицији није другачије условљено. 

2. Све одредбе ових општих услова као и осталих општих описа су саставни делови 
уговора склопљеног између Инвеститора и Извођача радова. 

3. Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција овог 
предрачуна морају бити обухваћени понуђеним ценама Извођача. Уговорене цене су 
продајне цене Извођача и оне обухватају: све издатке за рад, материјал са уобичајеним 
растуром, (уколико за поједине позиције Инвеститор сам не набави материјал), спољни 
и унутрашњи транспорт, скелу и оплату за извођење радова (уколико оне за поједине 
позиције радова нису предвиђене овим предмером), воду, осветљење, погонски 
материјал и енергију за машине, магацине за ускладиштење материјала, привремене 
градилишне просторије, режију Извођача, друштвене доприносе, све државне и 
општинске таксе, зараду Извођача као и све остале издатке условљене постојећим 
прописима за формирање продајне цене грађевинског производа и све издатке који 
проистичу из посебних услова рада које предвиђају норме у грађевинарству као и 
услове предвиђене у претходна два става. 

4. Извођач нема право да захтева никакве доплате на понуђене и уговорене цене, 
изузев ако је изричито наведено у некој позицији да се известан наведени рад плаћа 
засебно, а није предвиђен у другој позицији. Такође се неће признавати никаква накнада 
односно доплата на уговорене цене на име повећања нормираних вредности из 
Просечних норми у грађевинарству. 

5. Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према Просечним 
нормама у грађевинарству, што је обавезно и за Инвеститора и за Извођача, уколико у 
описима појединих позиција предрачуна радова не буде другачије назначно. 

6. Исто тако обавезни су за Извођача и сви описи из поменутих норми, уколико се у 
опису дотичне позиције рада или у општем опису не предвиђа другачије. 

7. Општи опис дат за једну врсту рада и материјала обавезује Извођача да све 
такве радове у појединим позицијама изведе по том опису, без обзира да ли се у 
дотичној позицији позива на општи опис, уколико опис рада није у тој позицији другачје 
наведен. 
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8. Код свих радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и квалитетног 
материјала који морају одговарати постојећим техничким прописима, стандардима и 
описима у позицијама предрачуна радова. За сваки материјал који се уграђује, Извођач 
мора претходно поднети надзорном органу атест. У спорним случајевима у погледу 
квалитета, узорци ће се достављати Институцији за испитивање материјала, чији су 
налази меродавни и за Инвеститора и за Извођача. Ако Извођач и поред негативног 
налаза Институције за испитивање материјала уграђује и даље неквалитетан материјал, 
Инвеститор ће наредити рушење, а сва материјална штета од наређеног рушења пада 
на терет Извођача. Извођач нема права рекламације и приговора на рушење које у том 
смислу доносе Инвеститор или грађевинска инспекција. 

9. Сав материјал за који представник Инвеститора констатује да не одговара 
погодбеном предрачуну и прописаном квалитету, Извођач је дужан да одмах уклони са 
градилишта, а Инвеститор ће обуставити рад уколико Извођач покуша да га употреби. 

10.Код свих радова условљава се употреба одговарајуће стручне, квалификоване 
радне снаге, како је то за поједине позиције радова предвиђено у Просечним нормама у 
грађевинарству. Извођач је дужан да на захтев Инвеститора удаљи са градилишта 
несавесног и нестручног радника. 

11.Пре почетка сваког рада Одговорни извођач радова је дужан да благовремено 
затражи од представника Инвеститора или пројектанта потребно објашњење за све 
радове који нису довољно дефинисани пројектом. 

12.Ако би Извођач не консултујући Инвеститора, поједине радове погрешно извео, 
или их извео противно добијеном упутству преко грађевинског дневника, односно 
противно предвиђеном опису, плановима и датим детаљима, неће му се уважити 
никакво оправдање. У оваквом слу чају Извођач је дужан да без обзира на коли чину 
извршеног посла, све о свом трошку поруши и уклони, па поново на сво ј терет да 
изведе како је предвиђено плановима, описима и детаљима, изузев ако овакве измене 
не буду одобрене од Инвеститора. 

13.Ако Извођач неки посао буде извео боље и скупље од предвиђеног квалитета, 
нема права да захтева доплату, уколико је то на своју руку извршио, без претходно 
добијеног одобрења или наређења представника Инвеститора преко грађевинског 
дневника. 

14.Објекат и цело градилиште Извођач мора одржавати уредно и потпуно чисто, а 
по завршетку радова пре предаје објеката, све рупе од скела Извођач је дужан да 
затрпа, набије и поравна и то све солидно да се касније не јављају слегања. За технички 
преглед и примопредају, Извођач мора цео објекат и градилишну парцелу да очисти од 
шута, вишкова материјала, свих средстава рада и помоћних објеката. 

15.Сви прилази објекту, као и подови у свим просторијама морају бити потпуно 
чисти, као и сва столарија, браварија, стаклене површине и све кровне површине. 
Коловоз и тротоари, оштећени извођењем радова или транспортом, такође се морају 
довести у исправно стање за технички преглед и примопредају објекта. Сви наведени 
завршни радови не плаћају се посебно, јер морају бити обухваћени уговореним ценама. 
Евентуалну штету, коју би Извођач у току извођења радова учинио у кругу градилишта 
или на суседним зградама, дужан је да отклони и доведе у првобитно стање о свом 
трошку. 

16.Посебно се скреће пажња Извођачу да је једино он одговоран за сву штету коју 
би нанео својим непажљивим и неодговорним радом суседним постојећим објектима. 

17.У случају конструктивних измена, као и у случају повећања, смањења или 
сторнирања појединих радова из предрачуна настале вишкове или мањкове Извођач је 
обавезан да усвоји без примедби и ограничења, као и без права на одштету. Било 
вишак, било мањак, обрачунаваће се по погодбеним ценама. 

18.У случају да наступи потреба за радовима који немају погодбену цену у 
предрачуну, Извођач је дужан да застане са извођењем тих радова док не добије писано 
одобрење од представника Инвеститора, утврди за њих цену и све то уведе у 
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грађевински дневник. Цена за овакве радове одређује се на основу анализе цена свих 
материјала и радне снаге, а у складу са Прописима који регулишу ову област. 

19.Инвеститор има право да за специјалне радове (нови материјали и друго) 
захтева од Извођача писану гаранцију да ће изведени радови бити трајни и квалитетни. 

20.Извођач је дужан да усклади рад евентуалних подизвођача који самостално 
изводе поједине врсте радова, како једни другима не би наносили штету, а уколико би до 
тога дошло, дужан је да одмах регулише отклањање и накнаду штете на терет кривца. У 
противном трошкове за отклањање оваквих штета, сносиће сам Извођач. Ово се односи 
и на све сметње и штете које би настале због непридржавања договореног редоследа и 
временског плана извођења појединих радова. Надзорни орган има право да захтева од 
Извођача да за нове материјале поднесе на увид узорке на основу којих ће он (Надзорни 
орган) извршити избор. Набавка ових узорака не плаћа се посебно. 

21.Извођач је обавезан да изради елаборат о заштити на раду на градилишту, а 
према „Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта“ („Службени гласник 
Републике Србије бр. 121/2012 и 102/2015). 

22.Извођач је дужан да код техничког прегледа, Инвеститору преда све потврде које 
су Законом и прописима предвиђене (о постављењу објекта на регулациону линију, 
прикључцима на енергетске изворе, водоводну и канализациону мрежу итд.). Сви издаци 
око добијанај ове документације падају на терет Извођача.  

23.Грађевинску књигу и грађевински дневник Извођач ће водити на основу 
постојећих законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке, које ће 
представник Инвеститора свакодневно прегледати и оверавати својим потписом на 
свакој страни. 

24.Сви радови се морају извести са свим потребним конструктивним деловима 
потпуно беспрекорно према упутству и детаљима Пројекта за извођење. 

25.До предаје објекта Инвеститору Извођач одговара апсолутно за све на њему и у 
случају какве штете или квара дужан је о свом трошку све довести у исправно стање. 

26.Извођач је дужан да на градилишту постави за све време изградње Одговорног 
извођача радова који ће одговарати за стручну контролу и тачно извршење свих обавеза 
Извођача. 

27. Монтажа-демонтажа помоћне скеле за извођење радова на крову, фасади или 
унутар објекта је саставни део јединичне цене и не обрачунава се посебно. 

28.Све обавезе у овим општим описима Извођач прихвата као саставни део уговора 
закљученог са Инвеститором и обавезује се да их прими без икаквог ограничења и 
изврши без приговора и рекламације. 

29.Извођач радова је дужан да за сав материјал и опрему прибави одговарајуће 
атесте о квалитету и да се придржава упутства садржаних у Пројекту за извођење, 
важећих норматива, техничких прописа и стандарда. Уколико Извођач радова током 
извођења уочи техничку или инжењерску грешку, дужан је да, без одлагања, упути 
пројектанта на врсту и карактер грешке. За евентуална одступања од наведеног решења 
Инвеститор и Извођач су дужни да благовремено обавесте Пројектанта и Надзорног 
органа. 

30.Пре отпочињања извођења радова изабрани ИЗВОЂАЧ радова је у обавези да 
изради „Динамику извођења радова“ коју ће презентовати СТРУЧНОМ НАДЗОРУ. 

31.Сви радови који су наведени у овом предмеру морају бити изведени у свему 
према важећим прописима (СРПС) и нормативима (СРПС) квалитетно, технички 
исправно, а употребљени материјал мора у свему одговарати стандардима (СРПС). 

32.Уколико у појединим позицијама није јасно дефинисана врста материјала у 
погледу квалитета и сл. ИЗВОЂАЧ је дужан уграђивати искључиво првокласан 
материјал, уз обавезно писано одобрење СТРУЧНОГ НАДЗОРА кроз грађевински 
дневник. 

33.Све позиције радова, обухваћене предмером и предрачуном подразумевају 
потпуно завршен рад укључујући при том и све потребне припремне и завршне радове и 
помоћни материјал. 
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34.Јединичном оценом радова из пројекта треба да је обухваћено и следеће: 
а) Потпуно довршење радова наведених у позицијама, са свим нужним 

предрадњама, транспортом, организацијом извођења и свим осталим радним 
операцијама, 

б) Сву потребну оплату, потребно подупирање са израдом, монтажом, дозволом и 
сл. 

У случају несагласности између појединих делова предмера и предрачуна и 
стварног стања објекта, Извођач је дужан затражити упутство од надзорног органа. 
Погрешно изведен рад неће се признати. 
 

 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

улица Миће Панића 

TPE Ø 110/10   L=190 m 

 I.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:     

број 
поз. 

Опис радова јединица 
мере 

количина 
радова 

јединична цена без 
ПДВ 

износ 
динара без 
ПДВ 

1 
Рушење коловоза од асфалта 
просецањем просечне дебљине д=7 цм 
са одвозом на даљину од 3 км. 

м2 156.00   

2 
Машински ископ земље III категорије, за 
каналски ров ширине 0,60 м' ,просечне 
дубине 1,20 м' 

м3 140.00   

3 

Ручни ископ земље за нивелисање дна 
канала д=10 цм и проналажење 
постојећих инсталација. Обрачун по м3 

ископане земље. 

м3 14.00   
4 Набавка, транспорт и убацивање песка у 

ров за постељицу и затрпавање цеви. 
Пре полагања цеви убацити песак за 
постељицу у слоју од 5 цм испод цеви. По 
завршетку полагању и испитивању цеви, 
убацити песак и затрпати цев са 
подбијањем уз цев и са набијањем у 
слојевима. Укупан слој песка са 
постељицом је д=30 цм. Крупноћа песка 
мах 3-4 мм. Обрачун по м3 утрошеног 
песка. 

м3 34.20   
5 Набавка ,транспорт и уградња шљунка за 

затрпавање рова са набијањем у 
слојевима од 30 цм до потребне 
збијености. 

м3 116.50   
6 Утовар и превоз вишка земље, камионом, 

на депонију удаљену до 3 км. Обрачун по 
м3. 

м3 155.50   



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 34/19 24/76 

  

 

7 Пробијање трупа пута за постављање 
водоводних цеви 

м1 50.00   
8 Асфалтирање прекопане површине 

асфалтом д=6 цм. 

м2 156.00     

Укупно земљани радови:   

II.БЕТОНСКИ РАДОВИ:      

Израда бетонских водоводних шахти на 
постојећој водоводној мрежи од бетона 
МБ-30 унутрашњег отвора 1,00х1,00 и 
1,20х1,60 дебљине зидова д= 20 цм, са 
армирано бетонском плочом, дубине 1,40 
м. Дно шахте се не бетонира. Све 
обрачунато по комаду готове шахте, са 
оплатом и демонтажом.      

-1,20х1,60х1,40 kom 0    

Набавка и уградња гвоздено-ливених 
поклопаца тежине 65 кг. за осовинско 
саобраћајно оптерећење од 25 КН. 
Поклопце фиксирати и урадити у висини 
коловозне конструкције, односно у висини 
нивелете асфалта.      

 kom 0    

Ukupno betonski radovi: 

   

III. МОНТАЖНИ РАДОВИ:     
8 Nabavka transport I ugradnja polietilenskih 

cevi: 

     
Ø110/10 

м1 190.00    
Ø25/10 

м1 100    
Ø32/10 

м1 20   
10 Nabavka transport I ugradnja vodovodnog 

materijala: 

    

 

-T komad Ø 250/100 
ком 0   

-Pljosnati zasun Ø250 
ком 0   

-MJ poluspojnica DN250 
ком 0   

-Pljosnati zasun Ø100 
ком 0    

-PE sedlo Ø110/90,SA 
ком 1.00    

-PE spojnica bez graničnika Ø90,UB 
ком 3    

-PE cev Ø90,NP 10 
м1 3    

-Podzemni hidrant 
ком 1.00   
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-колено хидрантско VF 90º 

ком 1.00    
-туљак Ø90,sa prirubnicom 

ком 1.00    
-PE sedlo Ø110/90,SA 

ком 1.00    
-PE spojnica bez graničnika Ø90,UB 

ком 1.00    
-PE cev Ø90,NP 10 

ком 1.00    
-PE KHP d90,PN 10 

ком 1.00    
-PE teleskopski zatvarač ventila Ø63-
225,0,7-1,10 m. 

ком 1.00    
-колено хидрантско VF 90º 

ком 1.00    
-туљак Ø90 

ком 1.00    
-Nadzemni hidrant  Ø80 

ком 1.00   

 -Završna kapa Ø110 

kom 1.00    
-Sedlo sa nožem ,DAA 110/32 

ком 10.00   

 - Sedlo sa nožem ,DAA 110/50 

kom 1   

 -PE spojnica Ø50 UB 
kom 2    

-Redukcija MR 32/25 
ком 7.00    

-Prelazni komad UAN 25/3/4" 
ком 7.00    

Univerzalna ugradbena ,KHP,BS 32-
225/0,7-1,10 

ком 10.00    
-Orman za smeštaj hidrantske  opreme 

ком 1.00    
-hidrantska kapa 

ком 1.00    
-Kapa za ventile 

ком 14.00   

  Укупно монтажни радови:  

 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 

I.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 

     

      

 II.БЕТОНСКИ РАДОВИ:      

 

III. МОНТАЖНИ РАДОВИ: 

     

      

 УКУПНО без ПДВ    
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

улица Бањичка 

TPE Ø 110/10   L=192 m 

 I.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:     
број 
поз. 

Опис радова 
јединица 
мере 

количина 
радова 

јединична 
цена без ПДВ 

износ динара 
без ПДВ 

1 
Рушење коловоза од асфалта просецањем 
просечне дебљине д=7 цм са одвозом на 
даљину од 3 км. м2 157.00   

2 Машински ископ земље III категорије, за 
каналски ров ширине 0,60 м' ,просечне дубине 
1,20 м' 

м3 142.50   

3 Ручни ископ земље за нивелисање дна канала 
д=10 цм и проналажење постојећих 
инсталација. Обрачун по м3 ископане земље. 

м3 13.00   

4 Набавка, транспорт и убацивање песка у ров 
за постељицу и затрпавање цеви. Пре 
полагања цеви убацити песак за постељицу у 
слоју од 5 цм испод цеви. По завршетку 
полагању и испитивању цеви, убацити песак и 
затрпати цев са подбијањем уз цев и са 
набијањем у слојевима. Укупан слој песка са 
постељицом је д=30 цм. Крупноћа песка мах 3-
4 мм. Обрачун по м3 утрошеног песка. 

м3 34.60   

5 Набавка ,транспорт и уградња шљунка за 
затрпавање рова са набијањем у слојевима од 
30 цм до потребне збијености. 

м3 119.00   

6 Утовар и превоз вишка земље, камионом, на 
депонију удаљену до 3 км. Обрачун по м3. 

м3 155.50   

7 Пробијање трупа пута за постављање 
водоводних цеви 

м1 60.00   

8 Асфалтирање прекопане површине асфалтом 
д=6 цм. 

м2 157.00     

Укупно земљани радови:   

II. МОНТАЖНИ РАДОВИ:     
8 Набавка, транспорт и уградња полиетиленских 

цеви велике густине, PEHD 100/10 бара. Цеви 
се међусобно спајају сучеоним заваривањем 
према техничким нормативима и препорукама 
произвођача. 
Обрачун по м'. 

     
Ø110/10 

м1 192.00    
Ø63/10 

м1 50    
Ø25/10 

м1 50   
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10 Набавка, транспорт и уградња водоводног 
материјала (фазонски комади и водоводна 
арматура) у шахтама везе и везама и 
скретањима у земљи. Обрачун по комаду. 

    

 

PE-Т-комад DN160/160,PN 10 
ком 0   

-PE -MR redukcija DN 160/110,PN 
ком 0   

-PE Kuglasti ventil DN 110,PN 10 
ком 0   

-Spojnica bez graničnika Ø110,PN 10 
ком 3   

- PE KHP DN 160 
ком 0   

-Spojnica bez graničnika Ø160,PN 10 
ком 0    

-Teleskopski zatvarač ventila Ø63-Ø225 
ком 0    

-sedlo sa nožem I ventilom DAA PE 100,110/63 
ком 5.00    

-PE Kuglasti ventil DN 63,PN 10 
ком 5.00    

-Teleskopski zatvarač ventila Ø63-Ø225 
ком 5.00    

-sedlo sa nožem i ventilom  DAA PE 100,110/32 
ком 5.00    

-PE -MR redukcija DN 32/25,PN 10 
ком 5.00    

-prelazni komad MUN 25/3/4" 
ком 5.00    

-Teleskopski zatvarač ventila Ø63-Ø225 
ком 5.00    

- PE KHP DN 32 
ком 5.00    

-PE-sedlo bez noža SA PE 100,110/90 
ком 1.00    

-Spojnica bez graničnika Ø90,PN 10 
ком 2.00    

-PE cev Ø90 
m 2.00    

-PE N komad 90º 
ком 1.00    

-Podzemni hidrant Ø80 
ком 1.00    

-PE-tuljak sa prirubnicom Ø90 
ком 1.00    

-PE-sedlo bez noža SA PE 100,110/90 ком 1.00    
-Spojnica bez graničnika Ø90,PN 10 

ком 3.00    
-PE cev Ø90 

m 2.00    
-PE Kuglasti ventil DN 90,PN 10 ком 1.00    
-Teleskopski zatvarač ventila Ø63-Ø225 ком 1.00    
-PE N-komad 90º 

ком 1.00    
-PE-tuljak sa prirubnicom Ø90 

ком 1.00    
-Nadzemni hidrant Ø80 ком 1.00   

 -Završna kapa Ø110 
kom 1    

-Orman za smeštaj hidrantske opreme ком 1.00    
- PE Spojnica bez graničnika Ø110 ком 18.00    
-Kape za ventile ком 15.00    
-Kape za hidrante 

ком 1.00   

  Укупно монтажни радови:  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
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I.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 

    

     

 

III. МОНТАЖНИ РАДОВИ: 

    

     

   УКУПНО без ПДВ  

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

Улица Бранка Ђурића 

TPE Ø 110/10   L=115 m 

 I.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:     
број 
поз. 

Опис радова 
јединица 
мере 

количина 
радова 

јединична цена 
без ПДВ 

износ динара 
без ПДВ 

1 
Рушење коловоза од асфалта 
просецањем просечне дебљине д=7 цм 
са одвозом на даљину од 3 км. м2 90.50   

2 Машински ископ земље III категорије, за 
каналски ров ширине 0,60 м' ,просечне 
дубине 1,20 м' м3 85.00   

3 Ручни ископ земље за нивелисање дна 
канала д=10 цм и проналажење 
постојећих инсталација. Обрачун по м3 

ископане земље. 
м3 7.00   

4 Набавка, транспорт и убацивање песка у 
ров за постељицу и затрпавање цеви. 
Пре полагања цеви убацити песак за 
постељицу у слоју од 5 цм испод цеви. По 
завршетку полагању и испитивању цеви, 
убацити песак и затрпати цев са 
подбијањем уз цев и са набијањем у 
слојевима. Укупан слој песка са 
постељицом је д=30 цм. Крупноћа песка 
мах 3-4 мм. Обрачун по м3 утрошеног 
песка. 

м3 20.50   

5 Набавка ,транспорт и уградња шљунка за 
затрпавање рова са набијањем у 
слојевима од 30 цм до потребне 
збијености. 

м3 71.00   

6 Утовар и превоз вишка земље, камионом, 
на депонију удаљену до 3 км. Обрачун по 
м3. 

м3 92.00   

7 Пробијање трупа пута за постављање 
водоводних цеви 

м1 66.00   

8 Асфалтирање прекопане површине 
асфалтом д=6 цм. 

м2 90.50     

Укупно земљани радови:   

II.БЕТОНСКИ РАДОВИ:     
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Израда бетонских водоводних шахти на 
постојећој водоводној мрежи од бетона 
МБ-30 унутрашњег отвора 1,00х1,00 и 
1,20х1,60 дебљине зидова д= 20 цм, са 
армирано бетонском плочом, дубине 1,40 
м. Дно шахте се не бетонира. Све 
обрачунато по комаду готове шахте, са 
оплатом и демонтажом.      

-2,60х2,00х1,40 kom 1.00    

Набавка и уградња гвоздено-ливених 
поклопаца тежине 65 кг. за осовинско 
саобраћајно оптерећење од 400 КН. 
Поклопце фиксирати и урадити у висини 
коловозне конструкције, односно у висини 
нивелете асфалта.      

 kom 1.00    

Ukupno betonski radovi: 

   

II. МОНТАЖНИ РАДОВИ:     

8 Набавка, транспорт и уградња 
полиетиленских цеви велике густине, PE 
HD100/10 бара. Обрачун по м'. 

     
Ø110/10 

м1 115.00   

 Ø50/10 
м 20    

Ø25/10 
м1 100   

10 Набавка, транспорт и уградња 
водоводног материјала (фазонски комади 
и водоводна арматура) у шахтама везе и 
везама и скретањима у земљи. Обрачун 
по комаду. 

    

 

-T komad Ø 250/100 
ком 1.00   

-Pljosnati zasun Ø250 
ком 2.00   

-MJ poluspojnica DN250 
ком 2.00   

-Ventil Frialok  Ø110 
ком 1.00   

-tuljak  Ø100 
ком 2.00   

-PE sedlo Ø110/90,SA 
ком 1.00   

-PE spojnica bez graničnika Ø90,UB 
ком 3.00    

-PE cev Ø90,NP 10 
м1 2.00    

-PE KPH dn 90 
ком 1.00    

-Nadzemni hidrant Ø80 
ком 1.00    

-колено хидрантско VF 90º 
ком 1.00    

-туљак Ø90,sa prirubnicom 
ком 1.00    

-PE sedlo Ø110/90,SA 
ком 1.00    

-PE spojnica bez graničnika Ø90,UB 
ком 1.00    

-PE cev Ø90,NP 10 
ком 10    

-PE KHP d90,PN 10 
ком 1.00   
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-PE teleskopski zatvarač ventila Ø63-
225,0,7-1,10 m. 

ком 1.00    
-Sedlo sa nožem i ventilom ,DAV 110/32 

ком 10    
-PE KHP d32,PN 10 

ком 10    
-Redukcija MR 32/25 

ком 10   

 

-Prelazni komad UAN 25/3/4" 

ком 10   

 

Univerzalna ugradbena ,KHP,BS 32-
225/0,7-1,10 

ком 13   

 

-Orman za smeštaj hidrantske  opreme 

ком 1.00   

 
- kapa za ventile ком 13   

 
-Sedlo sa nožem i ventilom ,DAV 110/40 ком 2.00   

 
-PE KHP d40,PN 10 ком 2.00   

 
-PE spojnica bez graničnika Ø40,UB ком 2.00   

 
-Prelazni komad UAN 40/5/4" ком 2.00   

 
Ukupno montažni radovi: 

  

 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 
I.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 

     

      

 

 
II.БЕТОНСКИ РАДОВИ:       

 

III. МОНТАЖНИ РАДОВИ: 

     

      

 УКУПНО без ПДВ    
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

Улица Омладинска 

TPE Ø110/10   L=270 m 

 I.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:     

број 
поз. 

Опис радова 

јед
ини
ца 
ме
ре 

количи
на 
радова 

јединичн
а цена 
без ПДВ 

износ динара без 
ПДВ 

1 

Рушење коловоза од асфалта просецањем просечне 
дебљине д=7 цм са одвозом на даљину од 3 км. м2 228.00   

2 Машински ископ земље III категорије, за каналски ров 
ширине 0,60 м' ,просечне дубине 1,20 м' 

м3 206.50   

3 Ручни ископ земље за нивелисање дна канала д=10 
цм и проналажење постојећих инсталација. Обрачун 
по м3 ископане земље. м3 19.00   

4 Набавка, транспорт и убацивање песка у ров за 
постељицу и затрпавање цеви. Пре полагања цеви 
убацити песак за постељицу у слоју од 5 цм испод 
цеви. По завршетку полагању и испитивању цеви, 
убацити песак и затрпати цев са подбијањем уз цев и 
са набијањем у слојевима. Укупан слој песка са 
постељицом је д=30 цм. Крупноћа песка мах 3-4 мм. 
Обрачун по м3 утрошеног песка. 

м3 50.50   

5 Набавка ,транспорт и уградња шљунка за затрпавање 
рова са набијањем у слојевима од 30 цм до потребне 
збијености. м3 174.00   

6 Утовар и превоз вишка земље, камионом, на депонију 
удаљену до 3 км. Обрачун по м3. 

м3 225.50   

7 Пробијање трупа пута за постављање водоводних 
цеви 

м1 120.00   

8 Асфалтирање прекопане површине асфалтом д=6 цм. 

м2 228.00     

Укупно земљани радови:   

II. МОНТАЖНИ РАДОВИ:     
8 Набавка, транспорт и уградња полиетиленских цеви 

велике густине, PEHD 100/10 бара. Цеви се 
међусобно спајају сучеоним заваривањем према 
техничким нормативима и препорукама произвођача. 
Обрачун по м'. 

     
Ø110/10 

м1 270.00    
Ø75/10 

м1 20.00    
Ø25/10 

м1 135.00   

10 Набавка, транспорт и уградња водоводног материјала 
(фазонски комади и водоводна арматура) у шахтама 
везе и везама и скретањима у земљи. Обрачун по 
комаду. 

    

 

-EFLT 110/110 
ком 1.00   

-FRIALOC DN110 
ком 3.00   
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-спојница UB 110 
ком 4.00   

-BFL DN 110 
ком 2.00   

-BE DN 110 
ком 2.00    

-MJ ACC DN100 
ком 2.00    

Израда шахта у чвору 1,. Израда горње плоче, 
d=15цм, доње плоче, d=20цм, од АБ М30 и зидова од 
бетонских блокова 20x20x40цм у цементном малтеру 
1:3, унутрашњих димензија 2x1,6 x1,5 м,  У цену 
урачунати потребну оплату, пењалице и арматуру и 
поклопац за тежек саобраћај 400КН . 

ком 1.00    
-Хидранти 

     
-BTR DN 110/90 

ком 2.00    
-UB 110 

ком 3.00    
- UB 90 

ком 2.00    
-BE 90 

ком 2.00    
-BFL 90 

ком 2.00    
-KHP Ø 90 

ком 2.00   

 -PE- N komad 90 са постољем DN 90 ком 2.00   

 
- UG Ø 80 

ком 2.00    
-PH Ø80 

ком 1.00    
-NH Ø80 

ком 1.00    
-завршна капа DN 110 

ком 1.00    
-капа вентила 

ком 2.00    
- хидрантска капа 

ком 1.00    
Повезивање кућних спојева на новопројектовану 
водоводну мрежу по завршеној монтажи новог 
цевовода и извршеној дезинфекцији. Повезивање 
вршити електрофузионим фазонским комадима и у 
јединичну цену је обрачунато: Набавка, транспорт и 
монтажа електрофузионе огрлице (видљиве 
електрофузионе завојнице), са интегрисаним ножем 
за бушење цеви и вентилом на себи, телескопски 

затварач вентила, цеви PE Ø75 mm за везу до 

водомера и прелазним комадом на поцинковане 
делове. Ископ рова и враћање терена након израде 
кућних спојева у првобитно стање.  Просечна дужина 
прикључка је 10m. 

ком 2.00   
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Повезивање кућних спојева на новопројектовану 
водоводну мрежу по завршеној монтажи новог 
цевовода и извршеној дезинфекцији. Повезивање 
вршити електрофузионим фазонским комадима и у 
јединичну цену је обрачунато: Набавка, транспорт и 
монтажа електрофузионе огрлице (видљиве 
електрофузионе завојнице), са интегрисаним ножем 
за бушење цеви и вентилом на себи, телескопски 

затварач вентила, цеви PE Ø32 mm за везу до 

водомера и прелазним комадом на поцинковани 
цевовод са потребним редуциром. Ископ рова и 
враћање терена након израде кућних спојева у 
првобитно стање. Просечна дужина прикључка је 
10m. 

ком 18.00    

Испитивање цевовода на пробни притисак према 
техничким прописима. м 270.00    
Испирање и дезинфекција цевовода. 

м 270.00   

 

Израда анкер блокова, на свим преломима цевовода, 
бетонских постоља испод затварача и рачви у 
шахтовима, као и за хидранте, набијеним бетоном 
MБ20. м3 1.00   

  

Укупно монтажни 
радови:  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 

I.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 

     

      

 

III. МОНТАЖНИ РАДОВИ: 

     

      

 

 
УКУПНО без ПДВ     
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УЛИЦА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 
А) АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

      

R.br Opis pozicije Jed. Količina Jed. Cena Ukupno 
poz.       [RSD] [RSD] 

1 PRIPREMNI RADOVI         

1,1 Geodetsko obeležavanje trase 
kanalizacione mreže. Trasa se obeležava 
ugrađivanjem po osi mreže prigodnih 
repera (kočića) koji moraju biti  zaštićeni od 
oštećenja. Sve karakteristične tačke na 
mreži treba posebno obeležiti. 

m' 585,20   

1,2 Planiranje terena. U poziciju uračunati 
krčenje žbunja i rastinja na trasi, kao i seču 
drveća sa slaganjem drvne mase pored 
trase i vađenjem panjeva. Planiranje izvršiti 
u pojasu 6m. 

m2 0,00   

     Svega: 40.964,00 

2 ZEMLjANI RADOVI         

2,1 Iskop zemlje u rovu širine 1,00m'(0,80m za 
slivničke veze) sa ručnim doterivanjem 
uračunato i proširenje kod revizionih silaza. 
Bočne strane pravilno odsečene a dno fino 
isplanirano. U cenu uračunati eventualno 
crepljenje vode iz rova prilikom izvođenja 
radova. 

  962,18     

  • Mašinski iskop 80% m3 769,74   

  • Ručni iskop 20% m3 192,44   

2,2 Nabavka, doprema, montaža, demontaža i 
otprema drvene podgrade od četinarske 
građe - za razupiranje rovova dubine do 
4,00m′ (prosečna dubina 2,80m). 
Razupiranje se vrši potpuno. 

m2 1781,0   

2,3 Nabavka, dovoz i nasipanje peska za 
posteljicu i pokrivanje kanalizacionih cevi. 
Po završenom planiranju dna rova, a pre 
polaganja cevi, postaviti podlogu od peska 
debljine 10cm'. Nakon montaže cevi, 
ispitivanja na vododrživost i prijema 
cevovod se zatrpava peskom u sloju 30cm. 

m3 203,93   
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2,4 Zatrpavanje rova šlunkovitim materijalom. 
Zatrpavanje se vrši po završenom nasipanju 
peska u slojevima od 30cm, uz istovremeno 
zbijanje zemlje  i vađenje oplate na 
mestima na kojima je vršeno razupiranje. 
Zbijenost zemlje treba da zadovolji modul 
stišljivosti 30 MPa. 

m3 454,72   

2,5 Zatrpavanje rova kamenim agregatom 0-
60mm u zoni saobraćajnice. Na ovim 
mestima nasipanje se vrši materijalom iz 
iskopa, a kameni agregat se nasipa od kote 
asfalta -43cm do -13cm (d=30cm) sa 
zbijanjem. Ovaj sloj mora zadovoljiti modul 
stišljivosti 70MPa. Obračunato u knjizi 2). 

m3 90   

2,6 Kontrolno ispitivanje zbijenosti kružnom 
pločom završnog sloja kamenog agregata, 
po nalogu nadzornog organa, od strane 
organizacije registrovane za ispitivanje, 
odobrene od strane nadzornog organa. 
Ispitivanje raditi na svakih 25m. Potrebna 
zbijenost završnog sloja 70 Mpa. 

kom 17   

2,7 Odvoz viška materijala preostalog nakon 
zatrpavanja rova i nasipanja. Materijal se 
odvozi po izboru nadzora do 3km. U cenu 
je uračunat utovar, transport, istovar i 
grubo razastiranje materijala na deponiji. 
Obračun je po m3 samonikle zemlje. 

m3 962,18   

2,9 Šlicanje terena radi utvrđivanja tačnog 
položaja podzemnih instalacija 

kom 30   

    Svega:  

3 BETONSKI RADOVI         

3,1 Nabavka, doprema i ugradnja donjih ploča 
revizionih okana od armiranog betona 
debljine 20cm, kao podloga ispod gotovih 
armirano betonskih elemenata.  

kom 13,00   

3,2 Nabavka i ugradnja revizionih okana na 
trasi kanalizacije Ø1000/1000 od armirano 
betonskih gotovih elemenata. 

kom 13,00   

3,3 Nabavka i ugradnja revizionih okana na 
trasi kanalizacije Ø1000/500 od armirano 
betonskih gotovih elemenata. 

kom 0,00  
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3,4 Nabavka i ugradnja armirano-betonskih 
kupastih završetaka na šahtama  
Ø1000/600/600. 

kom 13,00   

3,5 Izrada kinete od nearmiranog betona MB-
20, obrađenih cementnim malterom 1:3 sa 
glačanjem do crnog sjaja; prosečan utrošak 
0,12m³/kom 

kom 13,00   

3,6 Poklopni armirano betonski prsten ''G'' 
preseka, od betona MB-20, opisanog 
profila 35x20cm, unutrašnjeg prečnika 
Ø60cm, armatura serklažno 6Ø6 sa 
uzengijama Ø6/20, plaća se komplet sa 
armaturom. 

kom 13,00   

3,7 Betoniranje oštećenih betonskih površina 
prilikom izvođenja radova d=10cm, 
betonom MB20, sa ugradnjom armaturne 
mreže Q188. 

m2 50,00   

3,8 Tampon sloj šljunka 2.0/2.0m ispod 
šahtova d=10cm. 

kom 13,00   

3,9 Podloga donje ploče šahta od mršavog 
betona d=10cm MB15. 

kom 13,00   

3,10 Ugradnja betonskih Gajger slivnika. Pozicija 
podrazumeva nabavku transport i ugradnju 
Gajger slivnika prečnika 400mm sa 
gvozdenom rešetkom i sistemom za 
zaključavanje. Vezu slivnika za postojeću 
kanalizaciju uraditi PVC cevima prečnika 
Ø160mm. 

kom 12,00   

  
 

 Svega: 
 

4 MONTAŽNI RADOVI         

4,1 Nabavka, transport, raznošenje duž rova i 
montaža PP (SN8) kanalizacionih cevi. Cevi 
treba polagati pažljivo u rov na sloj peska 
(prethodno pripremljenu posteljicu), a po 
pravcu i niveleti kako je dato na podužnom 
profilu. Montažu vršiti prema uputstvu 
proizvođača cevi i uputstvima nadzornog 
organa. U cenu je uračunata montaža cevi 
sa zaptivnim materijalom, priključivanje na 
okno kao i pregled ispravnosti svake cevi za 
uličnu kanalizaciju. (SRPS EN 13476) 

  585,30     

  • D = 315mm'   m' 445,30   

  • D = 160mm'   m' 140,00   
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4,2 Nabavka i ugradnja liveno gvozdenih 
poklopaca (JUS. M.J.6224.) sa ramom Ø 
600mm, sa opterećenjem od 250KN. 

kom 13   

4,3 Nabavka i ugradnja liveno- gvozdenih 
penjalica (JUS.M.J.6285)   

kom 42   

    Svega:  
 

5 OSTALI RADOVI         

5,1 Ispitivanje kanalizacionih cevovoda na 
vododrživost na unutrašnji hidraulički 
pritisak, prema uputstvima priloženim u 
projekat. Za vreme ispitivanja spojnice 
moraju biti slobodne kako bi se mogla 
uočiti eventualna procurivanja. 

m' 585,30     

  D = 315mm' m' 445,30   

  D = 160mm'   m' 140,00   

5,3 Odsecanje i uklanjanje asfalta sa 
saobraćajnice u širini 1,20m′, sa odvozom 
na deponiju do 5 kilometra. Obračunato u 
knjizi 2. 

m2 702,50   

5,4 Rušenje betonskih površina (trotoara) sa 
odnošenjem na deponiju do 5 km. 

m3 0,00   

5,5 Vraćanje kolovozne konstrukcije u 
prvobitno stanje. Radovi se sastoje u 
pripremi za asfaltiranje (opsecanju ivica 
kolovoza) i izradi nosećeg sloja kolovozne 
konstrukcije od bitošljunka BNS22sA 
d=7cm′ koji se radi preko ranije 
pripremljene podloge od kamenog 
agregata. Obračunato u knjizi 2. 

m2 555,36   

5,6 Izrada habajućeg sloja kolovozne 
konstrukcije od asfalt betona AB11 debljine 
d=5cm′. Obračunato u knjizi 2. 

m2 555,36   

5,7 Nivelisanje šaht poklopaca fekalne 
kanalizacije. 

kom 10,00   

    Svega:  
 

 А) REKAPITULACIJA (Атмосферска 
канализација) 

        

1 PRIPREMNI RADOVI        

2 ZEMLjANI RADOVI        

3 BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI        
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4 MONTAŽNI RADOVI        

5 OSTALI RADOVI        

  UKUPNO 
Atmosferska kanalizacija 

       

 
 

 
Б) ВОДОВОД 

број поз. Опис радова 
једини

ца 
мере 

количин
а радова 

јединична 
цена без 

ПДВ 

износ 
динара без 

ПДВ 

            
1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         
            

1,1 Геодетско обележавање трасе водоводне 
мреже. Траса се обележава уграђивањем по 
оси мреже пригодних репера (арматура) који 
морају бити  заштићени од оштећења. Све 
карактеристичне тачке на мрежи треба 
посебно обележити. Пада на терет извођача 

м' 1061.35 0 0 

     УКУПНО:  
            

            
2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         
            

2,1 Ископ земље у рову ширине 1,00м' са 
ручним дотеривањем урачунато и 
проширење код ревизионих силаза. Бочне 
стране правилно одсечене а дно фино 
испланирано. У цену урачунати евентуално 
црепљење воде из рова приликом извођења 
радова. 

  

1136.82 

  

  

  
        

 
  • Машински ископ 80% м3 909.46   

          
          
  • Ручни ископ 20% м3 227.36   

2,2 Набавка, допрема, монтажа, демонтажа и 
отпрема дрвене подграде од четинарске 
грађе - за разупирање ровова дубине до 
4,00м′ (просечна дубина 1,40м). Разупирање 
се врши потпуно. 

м2 1395.00   
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2,3 Набавка, довоз и насипање песка за 
постељицу и покривање канализационих 
цеви. По завршеном планирању дна рова, а 
пре полагања цеви, поставити подлогу од 
песка дебљине 10цм'. Након монтаже цеви, 
испитивања на вододрживост и пријема 
цевовод се затрпава песком у слоју 30цм. 

м3 240.83   

2,4 Затрпавање рова материјалом из ископа. 
Затрпавање се врши по завршеном 
насипању песка у слојевима од 30цм, уз 
истовремено збијање земље  и вађење 
оплате на местима на којима је вршено 
разупирање. Збијеност земље треба да 
задовољи модул стишљивости 30 МПа. 

м3 527.80   

2,5 Затрпавање рова каменим агрегатом 0-60мм 
у зони саобраћајнице. На овим местима 
насипање се врши материјалом из ископа, а 
камени агрегат се насипа од коте асфалта -
43цм до -13цм (д=30цм) са збијањем. Овај 
слој мора задовољити модул стишљивости 
70МПа. Обрачунато у књизи 2). 

м3 90   

2,6 Kонтролно испитивање збијености кружном 
плочом завршног слоја каменог агрегата, по 
налогу надзорног органа, од стране 
организације регистроване за испитивање, 
одобрене од стране надзорног органа. 
Испитивање радити на сваких 25м. 
Потребна збијеност завршног слоја 70 Мпа. 

ком 17   

2,7 Одвоз вишка материјала преосталог након 
затрпавања рова и насипања. Материјал се 
одвози по избору надзора до 3км. У цену је 
урачунат утовар, транспорт, истовар и грубо 
разастирање материјала на депонији. 
Обрачун је по м3 самоникле земље. 

м3 609.20   

2,8 Шлицање терена ради утврђивања тачног 
положаја подземних инсталација 

ком 30   

     
 

     УКУПНО     

            
3 БЕТОНСKИ РАДОВИ         
            

3,1 Израда бетонских блокова од набијеног 
бетона МБ20 око хидраната и округлих 
капа затварача.         

  Обрачун по комаду изведеног блока за сав 
рад и материјал. 

        

  око хидраната и затварача    
        

  0.8x0.5/0.3 м 
ком 4.00   

                      Укупно:  
          

            
4 МОНТАЖНИ РАДОВИ         
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4,1 Набавка, транспорт, разношење дуж рова и 
монтажа ХДПЕ цеви ПЕ100 РЦ Тип2, НП10. 
У цену је урачуната монтажа цеви 
електрофузиним спојницама.  

  1080.31     

            
  ДН = 180мм м' 465.31   

  ДН = 90мм  м' 15.00   

  ДН = 25мм м' 600.00   

4,2 Набавка и уградња фазонских елемената-
фитинга. Фитинг мора бити  израђен од 
материјала класе ПЕ 100, електрозавојнице 
морају бити видљиве без слоја ПЕ на себи 
због брже  и сигурније монтаже, сагласно са 
међународним стандардима за конролу 
квалитета; ЕН 12201, или  одговарајуће и 
усклађен са ИСО 9001, или одговарајуæе, 
ИСО 14001, стандардом или одговарајуће, 
са потврдом о здравственој исправности 
издатом од стране акредитоване институције 
у Србији (акредитација  у складу са СРПС 
ИСО/ИЕЦ 17025:2006. или одговарајуће), 
поред наведених стандарда и сертификата 
за  сав фитинг мора постојати одобрење за 
употребу у системима воде за пиће; Фитинг 
мора имати  стандардне пин конекторе 
пречника 4,0мм и потврдом произвођача да 
приликом монтаже није  потребно користити 
додатне стеге за фиксирање цеви, 
могућност варења са температурном  
компензацијом (-10 °Ц до + 45°Ц), могућност 
динамичког праћења рада процеса варења. 
У цену је урачуната монтажа цеви 
електрофузијом.          

  ДАВ180/32 
ком 50   

  МР32/25 
ком 50   

  Улична гарнитура за затварање вентила - 
ЕБС ком 50   

  МУН25/3/3 
ком 50   

  СА 180/90 
ком 2   

  СА 180/110 
ком 2   

  СА 225/90 
ком 1   

  Вентил ФРИАЛОЦ 90 
ком 3   

  Вентил ФРИАЛОЦ 110 
ком 3   

  Вентил ФРИАЛОЦ 180 
ком 2   

  Вентил ФРИАЛОЦ 225 
ком 2   

 Вентил ФРИАЛОЦ 160 
ком 1   

  Улична гарнитура за затварање вентила - 
ФБС ком 11   

  W Д90, 90 
ком 1   

  МБ 90 
ком 5   

  МБ 110 
ком 2   

  УБ 225 
ком 3   
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  УБ 180 
ком 1   

 УБ (МБ)160  
ком 1   

  БТ, РЕД 225/180 
ком 1   

  БР 180/125 
ком 1   

  БР 125/110 
ком 1   

 БР 180/160 
ком 1   

  ПЕ туљак са слободном ПП/Челичном 
прирубницом, д225 

ком 1   

  ПЕ туљак са слободном ПП/Челичном 
прирубницом, д110 

ком 3   

  ПЕ туљак са слободном ПП/Челичном 
прирубницом, д90 

ком 3   

  МУЛТИ ЏОИНТ полуспојнива ДН200 
ком 2   

  МУЛТИ ЏОИНТ полуспојница ДН80 
ком 3   

  МУЛТИ ЏОИНТ полуспојница ДН100 
ком 2   

4,3 Набавка и монтажа надземног 
противпожарног хидранта од дуктилног лива 
(ГГГ 40).                                

  Хидранти треба да су за радни притисак НП 
10 бара. Обрачун по комаду уграђеног 
надземног хидранта за сав рад и материјал 
а према ТУИР . Дата је унутрашња вредност 
пречника. 

        

  надземни хидрант Ø80 мм са уградбеном 
гарнитуром и уличном капом 

ком 4.00   

  ПЕ лук са стопом ф 90 
ком 4.00   

  ХДПЕ цев ПЕ 100 РЦ Тип2, д90,  
м' 8.00   

  Електрофузионо седло без ножа, СА 180/90 
ком 4.00   

  ПЕ туљак са слободном ПП/Челичном 
прирубницом, д90 

ком 

8.00 

  

      
     УКУПНО     

            
5 ОСТАЛИ РАДОВИ         
            

5,1 Испитивање водоводних цевовода на 
вододрживост на унутрашњи хидраулички 
притисак, према упутствима приложеним у 
пројекат. За време испитивања спојнице 
морају бити слободне како би се могла 
уочити евентуална процуривања. 

м' 1080.31     

  ДН = 180мм м' 465.31   

  ДН = 90мм  м' 15.00   

  ДН = 25мм м' 600.00   

5,2 Испирање, дезинфекција цевовода и 
бактериолошко испитивање воде.  

      



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 34/19 42/76 

  

 

  Обрачун се врши по м' испраног и 
дезинфикованог цевовода са 
бактериолошким испитивањем воде.             м' 1.080.31   

5.3 Израда прикључака у водомерним окнима. 
Позицију изводи надлежно комунално 
предузеће. ком 50.00   

5,4 Постављање привремених пешачких 
прелаза.       

  Обрачун по комаду постављеног пешачког 
прелаза за сав рад и материјал. 

ком 6.00   

5,5 Постављање ознака за обележавање 
цевовода.        

  Обрачун се врши по комаду постављене 
ознаке. ком 8.00   

5,6 Заштита постојећих инсталација у рову 
ком 15.00   

5,9 Одсецање и уклањање асфалта са 
саобраћајнице у ширини 1,20м′, са одвозом 
на депонију до 5 километра. Обрачунато у 
књизи 2. 

м2 1273.50   

5,10 Рушење бетонских површина (тротоара) са 
одношењем на депонију до 5 км. 

м3 7   

5.11 Враћање коловозне конструкције у 
првобитно стање. Радови се састоје у 
припреми за асфалтирање (опсецању ивица 
коловоза) и изради носећег слоја коловозне 
конструкције од битошљунка БНС22сА 
д=7цм који се ради преко раније 
припремљене подлоге од каменог агрегата. 
Обрачунато у књизи 2. м2 554,4   

5.12 Израда хабајућег слоја коловозне 
конструкције од асфалт бетона АБ11 
дебљине д=5цм. Обрачунато у књизи 2. 

м2 554,4   

 
 
 

  Б) REKAPITULACIJA (VODOVOD)         

1 PRIPREMNI RADOVI 
       

2 ZEMLjANI RADOVI 
       

3 BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 
       

4 MONTAŽNI RADOVI 
       

5 OSTALI RADOVI 
       

 UKUPNO: 

       

А+Б 
UKUPNO 
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA I VODOVOD 

    

 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 34/19 43/76 

  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА СВЕ УЛИЦЕ БЕЗ ПДВ 

РЕДНИ  

БРОЈ 

                   НАЗИВ УЛИЦЕ ЦЕНА БЕЗ ПДВ 

1. МИЋЕ ПАНИЋА  

2. БАЊИЧКА  

3. БРАНКА ЂУРИЋА  

4. ОМЛАДИНСКА  

5. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА  

 

 

УКУПНО СВИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ:  

УКУПНАН ИЗНОС  ПДВ:  

УКУПНО СВИ РАДОВИ СА ПДВ:  

 
 
 
Напомена: Робне марке наведене у предмеру радова су пројектантске и могу бити 

еквивалентно замењене, али мора се испоштовати технички опис електрофузионог и 

ливеног фазонског комада. 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
▪ у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку 

позицију предмера јавне набавке; 
▪ у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваку позицију 

предмера јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без 
ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 4.);  

▪ На крају уписати укупну цену предмета набавке  за сваку улицу без ПДВ-а 
▪ У Рекапитулацији за све улице уписати износе за све радове без ПДВ, На 

крају уписати укупан износ свих радова без ПДВ, износ ПДВ и укупан износ 
свих рдова са ПДВ. 

 
Датум:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца 
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

Уколико понуђач подноси понуду за више партија овај образац ће копирати 
у потребном броју примерака.  

 

Датум:  Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке – Реконструкција и доградња водоводне мреже у улицама 
Светозара Марковића, Омладинској, Миће Панића, Бањичкој, и Бранка Ђурића и 
реконструкција атмосферске канализације у ул. Светозара Марковића, бр. 34/19  
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује 
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.  

ЗЈН  
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке Реконструкција и доградња водоводне мреже 
у улицама Светозара Марковића, Омладинској, Миће Панића, Бањичкој, и 
Бранка Ђурића и реконструкција атмосферске канализације у ул. Светозара 
МарковићаЈН бр.34/19 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

 
 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                     .                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који 
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и 75. став 2. , а да додатне услове 
испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

-  ЧЛ. 75. ЗЈН  
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке Реконструкција и доградња 
водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, Омладинској, Миће Панића, 
Бањичкој, и Бранка Ђурића и реконструкција атмосферске канализације у ул. 
Светозара Марковића ЈН бр. 34/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 
када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                                            _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
 

 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 34/19 48/76 

  

 

(ОБРАЗАЦ 7) 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ 
Изјављујем да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у 
периоду извршења уговора -  Реконструкција и доградња водоводне мреже у 
улицама Светозара Марковића, Омладинској, Миће Панића, Бањичкој, и Бранка 
Ђурића и реконструкција атмосферске канализације у ул. Светозара Марковића 
ЈН бр. 34/19), 
 
 
 
 

Р.бр.  Име и презиме  
Број 
лиценце 

Назив понуђача 
(члана групе 
понуђача) који 
ангажује 
одговорног 
извођача: 

Основ 
ангажовања: 
1. Запослен код 
понуђача 
2. Ангажован 
уговором 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
 
 
                                                                                      Потпис овлашћеног лица 
                                                                                                                _______________________ 
Датум:__________ 
 
Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује овлашћено 
лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за 
запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2. 
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(ОБРАЗАЦ 8) 
 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 
Период 

извођења 
радова 

Врста радова 

Вредност 
изведених 

радова 
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Укупно изведених радова без ПДВ-а  

 

 

 

 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица 
                                                                                                           _______________________ 
Датум:__________ 
 
Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује овлашћено 
лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
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(ОБРАЗАЦ 9) 
 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 

_____________________________________ 

Назив наручиоца 

_____________________________________ 

Адреса 

 

Овим потврђујемо да је понуђач 

__________________________________________________________________________ , 

из 

______________________ул._________________________________________________ , 

за потребе Наручиоца 

____________________________________________________________ , 

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач 
(заокружити одговарајући начин наступања) 

квалитетно и у уговореном року извео радове 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(навести предмет уговора односно врсту радова) 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 

односно у вредности од укупно __________________________________ динара са 

ПДВ, а на основу уговора број ____________________________ од 

_________________. 

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 

Телефон: _________________ 

Датум:  

___________  

Потпис овлашћеног лица Наручиоца 

__________________________________ 

М.П. 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 о реконструкцији и доградњо водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, 

Омладинској, Миће Панића, Бањичкој, и Бранка Ђурића и реконструкција 
атмосферске канализације у ул. Светозара МарковићаЈН бр. 34/19 

 
 
 
Закључен између: 
Општина Сокобања- Општинске управе општине Сокобања, улица Светог Саве 
број 23, ПИБ 100880059, Матични број 07355815 коју, по овлашћењу председника 
општине Сокобања - Инвеститор ___________ од ________године, заступа  
начелница Општинске управе општине Сокобања начелница Александра 
Марковић, (у даљем тексту: Наручилац )  
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач), 
Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 

подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе 

понуђача, односно сви подизвођачи). 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама дана 
_____ 2019.године објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну 
документацију, за предметну јавну набавку ЈН бр. 34/19, на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца: 

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио 
оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду 
изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара 
свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне 
документације, као и техничким спецификацијама; 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним 
набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр.___/___од____/_____ 
године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Предмет Уговора су Реконструкција и доградња водоводне мреже у 

улицама Светозара Марковића, Омладинској, Миће Панића, Бањичкој, и Бранка 
Ђурића и реконструкција атмосферске канализације у ул. Светозара Марковића 
у свему према Конкурсној документацији и Понуди број ______ од __.__.2019. 
године, које су саставни део овог уговора. 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се 
обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, 
изврши грубе грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове, као и 
све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора 

 
Члан 2. 

 
Цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи _________________ 

динара без ПДВ-а (словима:______________________________) 
односно____________динара са ПДВ-ом (словима:________________________) 
 

Порески дужник у складу са чл.10. Закона о ПДВ-у је Општина Сокобања. 
 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 

повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања 
промењених околности. 

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност 
материјала, радне снаге, механизације, средства за рад, унутрашњи и 
спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење 
одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, 
грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и 
празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све 
таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, 
организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите 
животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне 
ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и 
организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током 
извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са 
захтевима Инвеститора трошкови свих снимања и израде Пројекта изведеног 
објекта. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, 
подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено 
према техничкој документацији. 
 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу врши на следећи начин: 
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-аванс у висини од ___ % од уговорене вредности (не више од 20%)  без ПДВ 
што износи __________________ динара, у року до 45 дана од дана пријема 
оверене авансне ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу 
достављена банкарска гаранција за повраћај аванса, у складу са чланом 12. 
Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније са последњом привременом 
ситуацијом; 
 
- преостали износ од  _____________________ динара, по испостављеним 
овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, уз важеће банкарске 
гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема оверене 
ситуације.  
 
Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности 
уговорених радова без ПДВ. 
 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове 
грађевинског дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће сертификате 
квалитета, односно  атесте, односно извештај о испитивању за уграђени 
материјал и набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и 
предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу 
документацију Извођач доставља надзору, с тим да се у супротном неће 
извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.    

Привремене и окончану ситуацију са документацијом из става 2 овог члана 
оверавају Извођач, Надзор и Инвеститор, а Наручилац неће извршити плаћање 
ситуација које нису оверене.  
 
 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
Члан 4. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року 
од ____ календарских дана (не дужи од 75 календарских дана), рачунајући од 
дана увођења у посао а према усвојеном динамичком плану, који постаје 
саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у 
грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана 
колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане 
који су потребни за завршетак радова.  

Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:  
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);  
2. мере предвиђене актима надлежних органа;  
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени 
техничком документациком; 
 

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок 
за увођење у посао је најкасније 15 дана од дана ступања на снагу овог Уговора 
уколико није другачије одређено. Под завршетком радова сматра се дан њихове 
спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује 
у грађевинском дневнику. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без 
сагласности Инвеститора. Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити 
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изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача 
радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање 
радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења. 

Увођење у посао се врши у присуству представника  Наручиоца, Извођача 
и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  
- да је Наручилац уплатио извођачу аванс из члана 3. овог уговора; 
- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
решење о одобрењу за ивођење радова; 
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење  
посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица.  

 
Члан 5. 

Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о 
околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 
обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је 
извођење радова обустављено.  

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност 
надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку 
сметње због које су радови обустављени.  
 

Члан 6. 
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење 

радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза 
Наручиоца био спречен да изводи радове.  

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати 
продужење рокова, сматрају се нарочито:  
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 
 2. мере предвиђене актима надлежних органа; 
 3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени 
техничком документациком;  
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;  
5. хитне непредвиђени радови према члану 18. уговора, за које Извођач радова 
приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.  
6. непредвиђене радове према члану 18. уговора, без чијег извођења циљ 
закљученог уговора не би био остварен у потпуности. 

 Инвеститор одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак 
радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца 
и Инвеститора да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико 
Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или 
не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим 
пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак 
радова.  

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено 
подноси Наручиоцу и Инвеститору у року од једног дана од сазнања за околност, 
а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  
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Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у 
складу са одлуком коју Наручилац донесе, на основу сагласности Инвеститора,  
на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона о јавним набавкама.  

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан 
је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова 
или посебне накнаде.  

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на 
продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 7. 
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у 

уговореном року, Наручилац му може наплатити уговорну казну умањењем 
износа који је исказан у окончаној ситуацији. Наплату уговорне казне Наручилац 
ће извршити без претходног пристанка Извођача. 

Висина уговорне казне износи 0,1% од уговорене вредности без ПДВ за 
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % 
од вредности уговорених радова без ПДВ. Уколико је укупан износ обрачунат по 
овом основу већи од 2% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може 
једнострано раскинути Уговор. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених 
радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. Постојање и износа штете Наручилац мора да докаже. 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

 
Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим 
техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по 
завршетку преда Наручиоцу радова, као и: 
 (1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању 
одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе 
за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и 
квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој 
предлог на сагласност Наручиоцу и Инвеститору. У случају промене кључног 
особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у 
конкурсној документацији, што Извођач документује доказима; 
(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и 
брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје 
техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне 
примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или 
достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој 
документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка 
документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, 
нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 
(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном 
надзору динамични план извођења радова;  
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(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у 
складу са важећим прописима;  
(5) да се строго придржава мера заштите на раду; 
(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора радова 
да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају; 
(7) да изводи радове према документацији на основу које је издато решење о 
грађевинској дозволи и одобрење за изградњу, односно према пројекту за 
извођење радова, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима 
и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;  
(8) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих 
радова;  
(9) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће 
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац 
радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче 
безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за 
време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова; 
(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима 
Републике Србије;  
(11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању 
одговорног извођача радова на градилишту и пројекат за извођење радова, 
односно документацију на основу које се објекат гради;  
(12) да омогући вршење стручног надзора на објекту;  
(13) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев 
Стручног надзора или Наручиоца;  
(14) да омогући Наручиоцу и Инвеститору сталан надзор над радовима и 
контролу количине и квалитета употребљеног материјала;  
(15) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;  
(16) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и 
Инвеститора радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у 
зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење 
или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, 
опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у 
доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;  
(17) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више 
извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то 
уколико не испуњава предвиђену динамику;  
(18) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико 
се утврде неправилности и недостаци;  
(19) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим 
да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да 
приступи у року од 5 дана;  
(20) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног 
материјала, инсталација и опреме;  
(21) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим 
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама 
(22) Извођач је у обавези да сними изведене инсталације (главни вод, шахте, 
прикључке) односно да изради елаборат геодетских радова за потребе уписа у 
катастар водова као и да уради Пројекат изведеног објекта који ће доставити 
Наручиоцу и Инвеститору пре примопредаје и то у дигиталном облику и по један 
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примерак за сваку улицу  у аналогном облику, а све у складу са важећом 
законском регулативом; 
 
 

Члан 9. 
Извођач је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења Уговора, 

после усаглашавања са стручним надзором,  достави детаљан динамички план 
који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и формирање 
градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерка, један за 
Инвеститора, два за Наручиоцa и један за стручни надзор. 

Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне 
снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план 
набавке потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, 
пројекат организације градилишта. 
 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  
 

Члан 10. 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 
обавезу: 
- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. 
овог уговора; 
- да присуствује увођењу Извођача у посао; 
- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
стручним надзором и Извођачем, коју образује Инвеститор. 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има 
обавезу: 
- да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку 
документацију, решење о грађевинској дозволи и решење о одобрењу за 
извођење радова; 
- да најкасније 15 дана од дана закључења Уговора достави надлежној 
инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на 
градилишту; 
- да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту; 
- да путем јавне набавке пре почетка рада на градилишту обезбеђује 
координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и 
израду Плана превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима;  
- да путем јавне набавке обезбеди вршење стручног надзора над извршењем 
уговорних обавеза Извођача; 

 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 
Члан 11. 

Извођач се обавезује да на дан потписивања уговора на најкасније у року 
од 10 дана од дана закључења овог уговора преда Наручилацу банкарску 
гаранцију за повраћај аванса у висини траженог аванса,  са роком важења 
најмање до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, 
без права на приговор и платива на први позив, а у корист Инвеститора. 
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Извођач се обавезује да на дан потписивања уговора на најкасније у року 
од 10 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиoцу банкарску 
гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без 
ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно 
извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и 
платива на први позив, а у корист Инвеститора. 

 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде ако Извођач у року од 10 дана од дана закључења Уговора не достави 
банкарске гаранције из ст. 1 и 2 овог члана. 
 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, 
Извођач је у обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се 
висина банкарске гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану 
сагласност Инвеститора, сразмерно изведеним радовима и износу којим је 
оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 
 

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење 
радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, 
продужи рок важења банкарских гаранција. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на 
наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, 
не продужи њено важење. 
 

Извођач се обавезује да приликом радова Наручиоцу преда банкарску 
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности 
уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног 
рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на 
први позив, а у корист Инвеститора , што је услов за оверу окончане ситуације. 
 

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да 
наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 
дана од дана пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са 
достављеним захтевом. 
 
 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
 

Члан 12. 
Извођач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења овог уговора 

осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне 
вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или 
оверену копију полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, 
у свему према важећим законским прописима. 

Извођач је дужан да у року од 10 дана од закључења овог уговора, достави 
Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за 
штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео 
период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 34/19 59/76 

  

 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде ако Извођач у року од 10 дана од дана закључења Уговора не достави 
полисе осигурања из ст. 1 и 2 овог члана.  

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да 
достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, 
са новим периодом осигурања. 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и 
мере противпожарне заштите. 
 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана 
признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси 
накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор 
признаје за извршну исправу без права приговора. 
 

 
ГАРАНТНИ РОК 

 
Члан 13. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године (не краћи од 2 
године) рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи 
гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене 
примопредаје радова Наручиоцу. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су 
предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове и 
атесте за уграђене материјале, као и упутства за руковање. 
 

Члан 14. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив 

Наручиоцa, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени 
квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.   
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 
5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоцa, Наручилац ће наплатити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог 
члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног 
износа стварне штете. 

 
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА 

 
Члан 15. 

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте 
те врсте у складу са пројектном документацијом. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 
материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби 
материјал који не одговара квалитету. Достављени извештаји о квалитету 
уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај 
тип материјала. 
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Уколико Наручилац на основу извештаја надзорног органа или на други 
начин, утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и 
техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је 
налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена 
безбедност објекта, Наручилац, има право да тражи да Извођач поруши 
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то 
не учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро 
извршење посла. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због 
тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 
 

 
АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
Члан 16. 

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко 
подизвођача _______________________, Ул. ____________________________ 
бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________, у 
свему у складу са понудом број ___________ од ______________. 
 
 

Извођач у потпуности одговара  Наручиоцу за извршење уговорених 
обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 
понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и 
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну 
штету. 

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, 
ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиoца. 
 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
 

Члан 17. 
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе 

радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, 
Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и Инвеститора и да 
тражи писмену сагласност за та одступања, коју даје Инвеститор. 

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове 
које је извршио без сагласности Инвеститора.  

Вишкови или мањкови радова, за чије извођење је Инвеститор дао 
сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним 
ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним 
узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).  

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји 
писана сагласност Инвеститора. 
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Утврђени мањкови и вишкови могу представљати основ за измену 
Уговора. 
 

 
ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 
Члан 18. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоцa, а уз писану 
сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је 
њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а 
изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 
догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне 
документације. 

Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог 
члана, о томе обавести Наручиоцa и Инвеститора и достави им писану 
сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених 
радова. 

Наручилац, уз сагласност Инвеститора, може раскинути Уговор уколико би 
услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без 
одлагања обавесте Извођача. 

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних  
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 
уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоцa и Инвеститора и 
доставио му писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних 
непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 

Наручилац уз сагласност Инвеститора може раскинути овај уговор ако би 
услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0% и 
више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.  

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова 
одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за 
учињене неопходне трошкове. 

 
ДОДАТНИ РАДОВИ 

 
Члан 19. 

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који 
Уговором нису обухваћени, а који се морају извести. 

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису 
уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за 
извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, 
обавести стручни надзор, Наручиоцa и Инвеститора. 

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне 
набавке. Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно 
закљученог уговора о извођењу додатних радова. 

Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става 
Извoђач стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим 
уговором. 

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
Цену извођења додатних радова сноси Наручилац. 
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ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН 
И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 

 
Члан 20. 

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења 
уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених решењем о 
грађевинској дозволи, одобрењем за извођење радова и техничком 
документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са 
извођењем радова на захтев Инвеститора, ако по завршетку извођења свих 
радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.  

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености 
изведених радова са решењем о грађевинској дозволи, одобрењем за извођење 
радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, 
као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте 
радова, односно материјала, опреме и инсталација.  

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и 
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.  

Примопредаја радова и коначни обрачун се врши комисијски најкасније у 
року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.  

Комисију за примопредају радова и коначни обрачун именоваће 
Инвеститор, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) 
представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.  

Комисија сачињава записник о примопредаји и коначном обрачуну на бази 
стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје и коначног обрачуна 
изведених рдова, преда Наручиоцу и Инвеститору пре техничког прегледа, 
пројекте изведених радова у по једном примерку са одговарајућим атестима за 
уграђени материјал и извештајима.  

Грешке, односно недостатке које се утврде у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) 
дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те 
недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.  

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће 
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са 
Записником о примопредаји и  коначном обрачуну изведених радова. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 21. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уз 
сагласност Инвеститора уколико Извођач радова касни са извођењем радова 
дуже од 15 (петнаест) календарских дана.  

Наручилац задржава право да једнострано раскине уз сагласност 
Инвеститора овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или 
стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача 
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радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и 
ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком 
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.  

Наручилац уз сагласност Инвеститора задржава право да једнострано 
раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ 
Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.  

Наручилац може једнострано раскинути уговор уз сагласност Инвеститора 
уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у 
уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.  

Наручилац уз сагласност Инвеститора може једнострано раскинути уговор 
и у случају недостатка средстава за његову реализацију.  

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије 
извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити 
Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу 
са Уговором.  

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и 
доставља се другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове 
обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу и Инвеститору преда 
пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведених радова до дана 
раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног 
органа. 

 
 
 
                                         ИЗМЕНЕ УГОВОРА 

 
Члан 22. 

Наручилац уз сагласност Инвеститора може, након закључења овог 
уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су 
предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току 
реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био 
остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 17. и 18. 
овог уговора.  

Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне 
вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не 
може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на 
вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона). 

Наручилац ће уз сагласност Инвеститора дозволити продужетак рока за 
извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да 
утиче, а које се односе на:  

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 
 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени 

техничком документацијом;  
4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;  
5) хитне непредвиђене радове према члану 18. уговора, за које Извођач 

радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају 
извести.  
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6) непредвиђене радове према члану 18. уговора, без чијег извођења циљ 
закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, 
ни предвиђени пројектом 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 23. 

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе 
Законa о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о 
планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других 
важећих прописа Републике Србије. 

 
Члан 24. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 
Зајечару. 

 
 

Члан 25. 
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку 

уговорну страну. 
 

Члан 26. 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а 

ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарских гаранције и полиса 
осигурања од стране Извођача радова. 
 
Извођач                                                                                      Наручилац 
______________________                                                 __________________                          
 
 
 
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије 
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: .Општинска управа општине Сокобања ул. 
Светог Саве бр.23, 18230 Сокобања са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку -
Реконструкција и доградња водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, 
Омладинској, Миће Панића, Бањичкој, и Бранка Ђурића и реконструкција 
атмосферске канализације у ул. Светозара Марковића ЈН бр. 34/19 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 28.10.2019. године  до 12,00 часова.  
   Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће 
по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи поред тражених доказа из табела у поглављу IV 
Конкурсне документације и:  

• 1. Образац понуде (Образац 1); 

• 2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2); 

• 3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

• 4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

• 5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 5); 

• 6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 6); 
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• 7. Образац изјаве о одговорном извођачу  (Образац 7); 

• 8. Образац списак изведених радова (Образац 8); 

• 9. Образац Потврда о реализацији уговора (Образац 9); 

• Банкарску гаранцију за озбиљност понуде;  

• Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 

извршење посла, за повраћај аванса и за отклањање недостатака у 

гарантном року; 

• Модел уговора. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама  
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа 
општине Сокобања ул. Светог Саве бр.23, 18230 Сокобања са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и доградња 
водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, Омладинској, Миће Панића, 
Бањичкој, и Бранка Ђурића и реконструкција атмосферске канализације у ул. 
Светозара Марковића ЈН бр 34/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова - Реконструкција и доградња 
водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, Омладинској, Миће Панића, 
Бањичкој, и Бранка Ђурића и реконструкција атмосферске канализације у ул. 
Светозара Марковића, ЈН бр. 34/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова - Реконструкција и доградња 
водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, Омладинској, Миће Панића, 
Бањичкој, и Бранка Ђурића и реконструкција атмосферске канализације у ул. 
Светозара Марковића, ЈН бр.34/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Реконструкција и доградња 
водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, Омладинској, Миће Панића, 
Бањичкој, и Бранка Ђурића и реконструкција атмосферске канализације у ул. 
Светозара Марковића, ЈН бр.34/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  Плаћање се врши у року 
од 45 дана  у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 
113/17), од дана достављања оверене авансне, привремене односно 
окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.  
 

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 20% вредности понуде без ПДВ-а  
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока  
Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу 
са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова  
 
9.3. Захтев у погледу рока  извођења радова  
Рок извођења радова не може бити дужи од 75  календарских дана од дана 
увођења понуђача у посао.  
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
 

 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 
финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за 
заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите 
животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, 
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водопривреде и заштите животне средине). Подаци о заштити при запошљавању 
и условима рада могу се добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
1) Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави Банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде – оригинал, у износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ са 
роком важења 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити 
неопозивa, без права на приговор,безуслова и  платива на први позив – оригинал 
- у корист Општине Сокобања, ул. Светог Саве бр.23, ПИБ 100880059, МБ 
07355815, број рачуна 840-168640-63 
  
Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира у 
следећим случајевима: 
  
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи 
уговор о јавној набавци; 
  
б) ако изабрани понуђач у року од 10 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 
гаранцију за добро извршење посла 
  
в) ако изабрани понуђач у року од 10 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 
  

2) Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, 
које морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе 
на први позив и то: 
а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса 
у висини траженог аванса без ПДВ и са роком важења до коначног извршења 
посла; 
б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком 
важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 
в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање 
грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са 
роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока. 
 
Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени 
номинално или процентуално од вредности понуде. Уколико понуђач не захтева 
аванс, није потребно да доставља Писмо о намерама банке за издавање 
банкарске гаранције за повраћај аванса. 
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 

14. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

Увид у техничку документацију и обилазак терена биће организован у договору 
са контакт особом: Миленом Алексић или Светланом Вучић    

Потенцијални понуђачи који су заинтересовани треба да 
најаве свој долазак путем и-мејл особе 
за контакт. 

Наручилац сматра да је пожељно да потенцијални понуђачи обиђу терен. 
Понуђач пре израде понуде треба да стекне целокупан увид у радове, увидом у 
пројектну документацију и локацију, како касније не би дошло до 
непредвиђених и накнадних радова. Понуђач треба да уочи и укаже на било 
какве евентуалне пропусте у пројектној документацији. 
Сходно наведеном, на овај начин ће потенцијални понуђачи бити упознати са 
свим информацијама неопходним за квалитетну израду понуде, а касније и 
квалитетно извођење радова. 

 
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
НАРУЧИОЦА или електронске поште на e-mail: 
dusicastankovic@opstinasokobanja.com тражити од НАРУЧИОЦА додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке  и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуда. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
34/19 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
18. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  
Наручилац ће одбити понуду ако:  
1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове  
3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  
4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
5. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом  
6. понуђач није доставио атестну документацију дефинисану Конкурсном 
документацијом 
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;  
У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или 
материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за 
извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима 
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Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се 
одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.  

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

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а;  
(2) учинио повреду конкуренције;  
(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 

одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта 

се у понуди обавезао. 
 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда. Докази на основу 
којих наручилац може одбити понуду су:  

1. исправа о наплаћеној уговорној казни;  
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  
3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног 

органа;  
4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором;  
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора 

дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 
облигациони односи;  

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која 
нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се 
односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама.  
 
19. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА  

 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено 
ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на 
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у 
складу са понуђеним условима. Ако Наручилац оцени да понуда садржи 
неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих 
њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу 
економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у 
погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за 
извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова 
које понуђач нуди.  
 
20 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке: 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 2) учинио повреду 
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конкуренције; 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих 
разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен; 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује 
да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Доказ 
може бити: 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног 
органа; 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 3) исправа о 
наплаћеној уговорној казни; 4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, 
ако нису отклоњене у уговореном року; 5) извештај надзорног органа о 
изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 6) изјава 
о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 16/101 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 8) други 
одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама. Наручилац може одбити понуду ако 
поседује доказ - правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног 
органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у 
даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail.dusicastankovic@opstinasokobanja.com или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току 
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 
није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте 
није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 34/19 74/76 

  

 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН 
или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Сокобања]; јавна набавка ЈН 
бр.34/19 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), 
за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
 
22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова ако наступе 
околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:  
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 
 2. мере предвиђене актима надлежних органа; 
 3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени 
техничком документациком;  
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;  
5. хитне непредвиђени радови, за које Извођач радова приликом извођења 
радова није знао нити је могао знати да се морају извести.  
6. непредвиђене радове, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био 
остварен у потпуности, у складу са чланом 634. Закона о облигационим 
односима и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 
18/77).  

Наручилац доноси одлуку о измени уговора у складу са чланом 115. 
Закона. Изменом уговора не може се мењати предмет јавне набавке. 
 
23. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 20 дана од дана отварања 
понуда.  

 
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

 Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор 
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. ЗЈН. У случају да је поднета само једна понуда 
Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН. 4.26  

 
25. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 34/19 76/76 

  

 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени 
услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. Наручилац може да обустави 
поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у 
наредних шест месеци.  

 
26. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном 
поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно 
одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу 
путем електронске поште, поште и факсом. Наручилац ће лицу из претходног 
става, омогућити увид у документацију и копирање документације из поступка о 
трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, 
уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.  
 
27.ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси 
искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. Ако је 
поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, оба 
наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 
 
28.  УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
  
 Употреба печата приликом подношења понуда није обавезна.  


