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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању отвореног 
поступка јавне набавке број: 016-2/16-2019 од 12.02.2019. и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку 016-2/17-2019 од 12.02.2019, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у поступку јавне набавке радова: Извођење радова на санацији и доградњи 
постојеће фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици народне 
револуције У Бачком Петровцу 

ЈН бр. 404-4/2019-05 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 3 

2. 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
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3. 
Техничка документација и планови, односно 
документација о кредитној способности наручиоца у 
случају јавне набавке финансијске услуге кредита   
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4. 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
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5. Критеријуми за доделу уговора 18 

6.  Образци који чине саставни део понуде 19 

7. Модел уговора 52 

8. Упутство понуђачима како да сачине понуду 62 

 
 

НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно 

проучите и у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији потребно је 

да се благовремено обратите Наручиоцу. 

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу 

Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и 

појашњењима Конкурсне документације, а Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) све 

измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој 

интернет страници.  

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 
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 1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Општина Бачки Петровац,  
ПИБ:  101270637 
Матични бр.   08127808 
Адреса:  21470 Бачки Петровац, Коларова 6.  
Интернет  
страница:  www.backipetrovac.rs 
  
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке. 
 
3. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: У предметном поступку 
није у питању резервисана јавна набавка 
 
5. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: У предметном поступку 
се не спроводи  електронска лицитација. 
 
6. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Милена Нишић, факс: 021/ 780 - 571 
Е - mail адреса: milena.nisic@backipetrovac.rs 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 

на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, 

Понуђач може доставити на адресу Наручиоца по овлашћењу, Бачки Петровац, 

Коларова 6 или путем електронске поште milena.nisic@backipetrovac.rs сваког радног 

дана (понедељак – петак) у времену од 07,30 до 15,30 часова. Тражење додатних 

информација и појашњења путем телефона није дозвољено 

 
 

1.1  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
 Предмет јавне набавкебр.404-4/2019-05 су радови: Извођење радова на санацији 
и доградњи постојеће фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици Народне 
револуције у Бачком Петровцу 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију 
45232423 – Радови на изградњи пумпних станица за отпадне воде 
 
2.Партије 
 

Напомена: 
Ова јавна набавка није обликована по партијама 

mailto:milena.nisic@backipetrovac.rs
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2.   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
УЗ ПОЗИЦИЈЕ ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА 

 
 

ФЕКАЛНА ЦРПНА СТАНИЦА – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Фекална црпна станица се налази у насељу Бачки Петровац на катастаркој парцели 
7310/21, у улици Народне револуције, на раскрсници са улицом Кубањева, на 
зеленојповршини.  
Црпна станица прикупља отпадну воду из две вакум станице као и из дела гравитационе 
канализације која је у функцији, и сву ту воду препумпава у постојећи гравитациони 
колектор који одводи отпадну воду до пречистача. 
Црпна станица је армирано бетонски објекат шахтовског типа која се састоји од 
црпногбазена четвртасте основе чије су унутрашње димензије – светли отвор 4,0 x 3,0 
м, асветла дубина износи х=4,40 м. Унутар црпног базена налази се једна утопна 
фекална пумпа изнад које се налази АБ подест. Отпадна вода се у црпни базен улива 
помоћу ПВЦ цеви пречника Ø400 мм. 
Постојеће стање у црпној станици је такво да сад имамо уграђену само једну пумпу у 

црпном базену, а црпни базен је димензионисан по основном пројекту за уградњу четири 

пумпе и тако је и изведен. Код било ког квара на пумпи, обзиром да имамо само једну 

пумпу, долази до пуњења црпног базена и на тај начин до изливања отпадних фекалних 

вода на површину и у оближњи атмосферски канал. Обзиром да је ЦС у самом насељу 

самим тим је угрожено и здравље становника као и квалитет подземних вода. Посебан 

проблем је што у постојећем црпном базену немамо грубу решетку-корпу на самом 

улазу отпадних вода да би се спречили крупнији комади који долазе у црпни базен  и 

праве велики проблем, долази до зачепљења у радном колу пумпе и потребне су честе 

интервенције на самој пумпи, њено вађење и чишћење. Због неадекватно пројектоване 

– изведене неповратне клапне, уграђена је на вертикали потиса у самом црпном базену, 

одржавање исте кад дође до загушења изузетно је отежано, загушења су честа јер 

немамо грубу решетку. Посебан проблем је вађење пумпе при интервенцији приликом 

квара јер није адекватно уграђена, нема вођице и само способношћу И довитљивошћу 

радника уз велики напор се иста вади ради интервенције-оправке. 

ФЕКАЛНА ЦРПНА СТАНИЦА – ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 

Пројектом је предвиђена санација и доградња постојеће фекалне црпне станице као и 
постављање новог потисног цевовода у дужини од око 67м. Унутар црпног базена 
потребно је извршити монтажу нових утопних фекалних пумпи у конфигурацији 2+1 (2 
радне пумпе + 1 резервна пумпа). 
Капацитет пумпи је одређен помоћу ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА БАЧКОГ ПЕТРОВЦА, КЊИГА 1, урађеног од 
стране „ХИДРОЗАВОДА ДТД” из Новог Сада у априлу 1999.године. Иста пројектна 
фирма урадила је и пројекат постојеће црпне станице која је предмет овог пројекта. У 
оквиру технолошког решења ППОВ-а, технолошког прорачуна поглавље 2. за линију 
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воде у оквиру Механичког пречишћавања (песколов) за његово димензионисање узет је 
максимални протицај qcs=90m3/час, што је 25 l/s. Наведени параметар је узет за 
димензионисање - избор агрегата. 
Поред пумпи предвиђена је и сва потребна опрема за монтажу и вађење као што су: 

вођице, конзолна дизалица, сајла, канџе за качење пумпе и др. 

Због предвиђеног повећања броја пумпи у црпном базену потребно је извршити 
усклађивање димензија једног отвора на АБ подесту према датом цртежу у пројекту како 
би се омогућило несметано спуштање и вађење пумпе из црпног базена. 
На месту улива фекалне отпадне воде у црпни базен пројектом је предвиђена монтажа 
корпе (групе решетке) светлог отвора 50мм, израђене од ИНОX материјала. Корпа се 
извлачи из црпног базена помоћу вођица које су фиксиране за дно шахта и на два места 
за зид шахта. Корпа омогућава уклањање грубог, крупног материјала из отпадне воде 
како би се заштитиле пумпе, вентили и арматуре од оштећења и запушавања. 
Поред корпе у црпном базену је предвиђена монтажа две челичне вентилационе цеви 
пречника Ø100мм са луком изнад бетонске плоче. Челичне цеви унутар црпног базена 
су на различитим висинама-дубинама како би се омогућило адекватно опструјавање 
ваздуха и одвођење опасних гасова. 
Унутар црпног базена потребно је извршити уградњу миксера који ће служити за 

равномерно распоређивање честица у отпадној води чиме се спречава њихово 

таложење као и појава непријатних мириса. Карактеристике одабраног миксера су 

следеће: 

- фреквенција 50 Hz; 
- максимална улазна снага P1=0.73 kW; 
- P2= 0.5 kW; 
- број обртаја пропелера 1336 1/min; 
- пречник пропелера 0.21 m; 
- степен ефикасности 69 %. 
 
Заједно са пумпама поставља се нови потисни цевовод чије су арматуре и фазонски 
комади смештени у новопројектованој затварачници у циљу лакшег одржавања И 
функционисања. Затварачница је предвиђена уз постојећу црпну станицу. 
Унутар затварачнице потис се састоји од прохромског цевовода и фазонских комада 
израђених од дуктилног лива GGG40, док су арматуре предвиђене од дуктилног лива 
GGG50. Ван црпне станице, у зеленој површини, потис је полиетиленски PEHD DN200 
(d=225mm), PN10 и дужине од око 67м. На месту укрштања потисног цевовода са путем 
потребно је извести механичко подбушивање земљишта испод трупа пута са 
утискивањем заштитне челичне цеви. Заштитна челична цев је пречника ø323,9 мм и 
дужине 11 м. Подбушивање вршити на дубини мин. 1.20 м од коте терена, под углом од 
90° у односу на осу саобраћајнице. Пречник подбушивања прилагодити постављеној 
цеви да не би дошло до наглог слегања терена. Радне јаме за подбушивање удаљити 
минимум 1 м од ивице коловоза. 
Излив потисног цевовода је предвиђен у постојећи канализациони шахт који се налази 
у улици Југословенске народне армије на катастаркој парцели 7310/21 к.о. Бачки 
Петровац. 
Приликом израде пројекта снимак подземних инсталација није био доступан 
пројектанту. Пре почетка радова потребно је извршити шлицовање како би се одредио 
тачан положај подземних инсталација. Постављање потисног цевовода вршити уз 
присуство и упуство стручних служби надлежних предузећа. 
 

Карактеристике одабране пумпе 
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Количина отпадних вода које долазе на црпну станицу износи 25 l/s. 

Минимална ефективна запремина црпног базена, уз поштовање услова максималног 

броја укључивања пумпе на сат од Nmax=10 укључења/час (препорука произвођача 

максимално 15 укључења на час). Усваја се Nmax=10 укључења/час, Tmin=6 min. 

Прорачун потребне запремине црпног базена где је Т (с) време протекло између два 

укључења пумпе је: 

V = 0,9
Qpm

Z
  (ATV-DVWK-A 134E) 

где су: 

V - потребна запремина црпног базена (m3) 
Qpm - инсталисан капацитет пумпних агрегата (l/s) 
Z - број укључења у једном сату. 
Усваја се Qins.= 1,2 x 25 l/s = 30 l/s 

V= 0,9*(30/10)= 2,7 m³; d= 
V

4∗3
  = 0.23m - dusv= 0.3 m 

За црпни базен основе 4 x 3 m усвојена је ефективне дубине од 0,3 m, а запремина 
износи 3,6 m3. 
Vreme između dva uključenja pumpe pri doticaju Q маx.цас. за усвојену запремину црпног 

базена је: 

T= V/ Qmax.cas. + V/(Qinst.-Qmax.cas.) 
T= 3600/25 + 3600/(30-25) 
T= 864 s= 14,40 min. 
 
На основу претходног усвојене су следеће коте у црпној станици: 

- кота врха горње плоче црпне станице .................................... 82.83 mnm; 
- кота долазне цеви DN400 mm ................................................. 79.23 mnm; 
- кота дна изливне цеви из CS ................................................... 81.43 mnm; 
- кота укључења пумпе P1 ......................................................... 79.08 mnm; 
- кота укључења пумпе P2 ......................................................... 79.18 mnm; 
- кота искључења пумпе ............................................................ 78.78 mnm; 
- кота дна базена ........................................................................ 78.28 mnm; 
- кота аларма преоптерећења ................................................... 79.23 mnm. 
 
Геодетска висинска разлика између минималног нивоа воде у црпном базену И 
слободног излива краја потисне цеви је: 
H geod.=81.60-78.78= 2.82 m. 

Укупни губици на потису представљају збир локалних и линијских губитака. Укупни 

линијски губитак од пумпе до излива у шахт ће се срачунати на бази коефицијента 

трења који узима коефицијент храпавости k =0,15 mm. Укупни линијски губитака у 

потисном цевоводу за пречник цеви DN110 mm и DN 225 mm износи 0,59 m. 

Локални губитак представља суму збира отпора локалних губитака и то: 

пљоснати затварач ξ= 0,30 
лук 90° ξ=0,50 
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неповратана клапна ξ=1,50 
ТТ комад ξ=0,50 
редукција ξ= 0,30 
лук 45° ξ=0,14 
излив ξ=1,00. 
 
Укупна сума локалних губитака на потису је 0,60 m. Укупни збир линијских и локалних 
губитака 0,59 + 0,60 = 1,19 m. 
Укупна манометарска висина дизања отпадне воде или напор пумпе је тада збир 
геодетске висине и укупног збира линијских и локалних губитака и он износи:  1,19 + 2,82 
= 4,01 m. 
Након прорачуна усвојена је утопна фекална пумпа са вортекс радним колом у 
конфигурацији 2+1. Пумпе су у константној ротацији како би се постигао равномеран 
број радних сати. Стартовање пумпи се врши на основу нивоа воде у црпном базену. 
Уливна канализациона цев се налази на 0.95 m од дна црпног базена што утиче на коте 
укључења и искључења пумпи. Када се ниво воде у црпном базену налази на коти 
искључења пумпе тада мотор пумпе није потопљен. Због тога свака пумпа мора да 
поседује мотор са сопственим хлађењем. 
 
Редослед укључивања пумпи ће бити следећи: 

- P1+P2; 
- P2+P3; 
- P3+P1; 
- ........ 
 
Карактеристике пумпи су дате у наставку (подаци су дати за инсталисани капацитет 

пумпи): 

- проток Q=35.8 l/s; 
- напор H=4.60 m; 
- потрошња струје: P1=4.6 kW; 
- снага на вратилу: P2=3.3 kW; 
- степен корисног дејства: ƞ=49.8 %; 
- тип радног кола: вортекс; 
- фреквенција: 50 Hz; 
- број обртаја 949 o/min; 
- потисни прикључак DN100; 
- слободан пролаз 100 mm. 
 
 
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 
 
90 календарских дана од дана увођења у посао. 
 
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА:  
 
Радови се изводе у улици Народне револуције у Бачком Петровцу.  
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3.   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О 
КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 
  
 
 
 

Сви технички подаци око јавне набавке се могу добити у ОПШТИНИ БАЧКИ 
ПЕТРОВАЦ, 21470 Бачки Петровац, Коларова 6, у просторијама Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално стамбене и инспекцијске послове општине Бачки Петровац 
канцеларија бр.9, радним даном у времену од 9-14 часова. Телефон: 021/780 - 378, 
062/885 2851, контакт особа: Мирослав Частвен, инг.грађ. 
 
 
Напомена:Контакт особа за обилазак терена је Мирослав Частвен, тел: 062/885 2851 

Обилазак терена извршиће се радним даном у времену од 10,00 до 13,00 
часова најкасније пет дана пре рока за отварање понуда. 
Понуђачи су у обавези да пре увида, 2 дана раније писмено најаве захтев за  
увид на телефон бр. 062/885 2851 или писменим путем, на и-мејл адресу:  
mcastven@yahoo.com или на факс број 021/780-571. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mcastven@yahoo.com
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4.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Р. 

бр. 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ЗЈН и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

Назив документа, назив 

издаваоца, број и датум 

издавања   

1 УСЛОВ: понуђач мора бити регистрован код 

надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 1.) 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар 
понуђача: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре*, или Решење Привредног 
суда из регистра привредног субјекта. 

- правно лице које је уписано у Регистар 
понуђача: Решење Регистра понуђача који 
води Агенцијa за привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар 
понуђача: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре*, односно извод из 
одговарајућег регистра.  

- предузетник који је уписан у Регистар 
понуђача: Решење Регистра понуђача који 
води Агенције за привредне регистре. ** 

- физичко лице:/ 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова 
се врши на начин који је предвиђен за правно 
лице, предузетника или физичко лице, у 
зависности који статус подизвођач има (правно 
лице, предузетник, физичко лице). 

- група понуђача: Доказивање испуњености 
услова се врши на начин који је предвиђен за 
правно лице, предузетника или физичко лице, у 
зависности који статус понуђач из групе 
понуђача има (правно лице, предузетник, 
физичко лице). Сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни и докаже овај услов. 

- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ 
ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не 
постоје 

 

2 УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник нису 

осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или 
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давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. 

тачка 2.) 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар 
понуђача (доказ се доставља и за правно 
лице и за законског заступника правног 
лица): 
правно лице(1+2):  

1. извод из казнене евиденције основног суда, 
односно уверење основног суда на чијем је 
подручју седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, за кривична 
дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело 
преваре. 

2. извод из казнене евиденције Посебног 
одељења (за организовани криминал) 
вишег суда у Београду 
(http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-
sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html), 
којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала. 

законски заступник правног лица: извод из 

казнене евиденције, односно уверење из 

казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова 

којим се потврђује, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела против привреде, кривична 

дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре. Захтев за издавање 

овог уверења може се поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта. 

Уколико правно лице има више законских 

заступника, за сваког од њих се достављају 

ови докази. 

- правно лице које је уписано у Регистар 
понуђача: Решење Регистра понуђача који 
води Агенција за привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар 
понуђача: извод из казнене евиденције, 
односно уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Захтев за издавање 
овог уверења може се поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта. 

- предузетник који је уписан у Регистар 
понуђача: Решење Регистра понуђача који 
води Агенција за привредне регистре. ** 

- физичко лице: извод из казнене евиденције, 
односно уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Захтев за издавање 
овог уверења може се поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта. 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова 
се врши на начин који је предвиђен за правно 
лице, предузетника или физичко лице, у 
зависности који статус подизвођач има (правно 
лице, предузетник, физичко лице).  

- група понуђача: Доказивање испуњености 
услова се врши на начин који је предвиђен за 
правно лице, предузетника или физичко лице, у 
зависности који статус понуђач из групе 
понуђача има (правно лице, предузетник, 
физичко лице). Сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни и докаже овај услов.  
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ 

ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА 

ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У 

РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити 

старији од два месеца пре отварања понуда.   

3 УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. 

тачка 4.) 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар 
понуђача: 
уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне локалне 
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самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода 

- правно лице које је уписано у Регистар 
понуђача: Решење Регистра понуђачакоји 
води Агенција за привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар 
понуђача: 
уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода. 

      - предузетник који је уписан у Регистар 

понуђача: Решење Регистра понуђачакоји 

води Агенција за привредне регистре. ** 

-     физичко лице: 

уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода,  

- подизвођач: Доказивање испуњености услова 
се врши на начин који је предвиђен за правно 
лице, предузетника или физичко лице, у 
зависности који статус подизвођач има (правно 
лице, предузетник, физичко лице).  

- група понуђача: Доказивање испуњености 
услова се врши на начин који је предвиђен за 
правно лице, предузетника или физичко лице, у 
зависности који статус понуђач из групе 
понуђача има (правно лице, предузетник, 
физичко лице). Сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни и докаже овај услов. 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ 

ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА 

ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР 

ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

4. УСЛОВ: Доказ да је понуђач при састављању своје 

понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да немају 

забрану обављања делатнисти која је на снази у време 

подношења понуда (члан 75. став 2).  

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице: Понуђач је у обавези да достави  
попуњен, потписан и печатом оверен образац 
Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  
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- предузетник: Понуђач је у обавези да достави 
попуњен, потписан и печатом оверен образац 
Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  

- физичко лице: Понуђач је у обавези да 
достави попуњен, потписан и печатом оверен 
образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  

- подизвођач: Доказивање испуњености услова 
се врши на начин који је предвиђен за правно 
лице, предузетника или физичко лице, у 
зависности који статус подизвођач има (правно 
лице, предузетник, физичко лице). *** 

- група понуђача: Доказивање испуњености 
услова се врши на начин који је предвиђен за 
правно лице, предузетника или физичко лице, у 
зависности који статус понуђач из групе 
понуђача има (правно лице, предузетник, 
физичко лице). **** 

 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ 

ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: Доказ 

мора бити важећи и издат након објављивања позива 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

НАПОМЕНА: овај доказ доставља сваки члан из 

групе понуђача. 

 
 

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Р. 

бр. 

Додатни услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 76. Закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 

Назив документа, назив 

издаваоца, број и датум 

издавања   

1. 1.2.1. Да понуђач располаже финанијским 

капацитетом за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, што подразумева: 

УСЛОВ: 

1.2.1.1.  да понуђач није био у блокади последњих 12 
месеци од дана објављивања Позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки. 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
За услов под 1.2.1.1. - потврда НБС о броју дана 
неликвидности издата после дана објављивања 
позива на Порталу јавних набавки, коју у случају 
подношења заједничке понуде мора доставити сваки 
понуђач из групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о 
јавним набавкама); 
 

*Овај доказ понуђач није у обавези да доставља 

уколико су подаци јавно доступни на интернет 

страници Агенције за привредне регистре  и Народне 

банке Србије.  
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2. 1.2.2. Да понуђач располаже пословним 

капацитетом за учешће у поступку предметне јавне 

набавке што подразумева: 
 
УСЛОВ: 
1.2.2.1. да је понуђач у периоду од последње 3 године 
(2016, 2017 и 2018) које предходе дану објављивања 
Позива за подношење понуда извео радове на 
санацији или изградњи или доградњи фекалне црпне 
станице и потисног цевовода, укупне вредности свих 
изведених радова минимум 10.000.000,00 динара без 
ПДВ-а. 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

За услов под 1.2.2.1. - а) попуњен, оверен печатом и 

потписан од стране одговорног лица понуђача 
Образац референтне листе (Образац 6).  
б)  потписане и оверене Образце потврде о  раније 
реализованим уговорима од стране наручиоца 
(Образац 7) наведених у Референтној листи  
- Фотокопија уговора, са евентуалним пратећим 
Анексима 
 - Фотокопија прве и последње стране окончане 
ситуације и страну на којој се види да су изведени 
радови из референтне потврде потписани и оверени 
од стране надзорног органа 

 

* У случају подношења заједничке понуде, чланови 

групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 

пословном капацитету, уколико понуђач наступа са 

подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о 

пословном капацитету.  

 

3. 1.2.3. Да понуђач располагања техничким 

капацитетом за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, и то:  

УСЛОВ: 
Да понуђач располаже, тј. да има у власништву или 
закупу или на било који начин располагања на истим, 
и то: 
1.2.3.1. Ровокопач утоваривач 1 ком 
1.2.3.2. Камион кипер мин. 5 тона носивости 1 ком 
1.2.3.3. Виброплоча 1 ком  
1.2.3.4. Агрегат мин. снага 15 kW  1 ком 
1.2.3.5. Моторна муљна пумпа мин. капацитет  20 л/с  
             1 ком 
1.2.3.6. Мерач протока воде у цевима  1 ком 
1.2.3.7. Камионска цистерна за отпадну воду мин 10 м3     

                    1 ком   
1.2.3.8. Пнеуматски чеп балон за канализационе цеви  
             Ø400 мм 1 ком   
1.2.3.9. Машина за подбушивање путева (спирална),  
             пречник спирале минимум Ø 300 мм 1 ком   
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ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

Технички капацитет под тачкама 1.2.3.1. - 1.2.3.9  се 

доказује: 

Фотокопијом саобраћајне дозволе и пописне листе са 
датумом 31.12.2018. год.  
Понуђач је дужан да на пописним листама јасно 
обележи - маркира механизацију која је неопходна у 
оквиру траженог техничког капацитета или други доказ 
из којег се на несумњиви начин може утврдити право 
власништва или право располагања, тражена опрема 
да се обележи маркером (уговор о закупу, лизингу или 
уговор о пословно техничкој сарадњи и слично).  
- у случају да је понуђач постао власник основних 
средстава тражених у оквиру довољног техничког 
капацитета после 31.12.2018. године, уместо пописне 
листе може доставити други доказ из којег се јасно 
може утврдити да је власник траженог основног 
средства (рачун или купопродајни уговор и др.).  
Уколико понуђач није власник покретне маханизације, 
потребно је да достави доказе да исте има на 
располагању (уговор о закупу, сагласност лизинг куће 
- уколико је возило у власништву лизинг куће). 

 

* У случају подношења заједничке понуде, чланови 

групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 

техничком капацитету, уколико понуђач наступа са 

подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов 

о пословном капацитет 

4. 1.2.4. Неопходан кадровски капацитет –  

УСЛОВ: 

Право учешћa у поступку јавне набавке има понуђач 
који располаже кадровским капацитетом од најмање 
13 радника, који су код њега запослени на одређено 
или неодређено време или по другом основу радно 
ангажовани у складу са Законом о раду и то: 
1.2.4.1. Дипломираног инжењера грађевине са  
лиценцом 410 или 414 или 415 и потврдом ИКС о 
важности - 1 извршиоца 
1.2.4.2. Дипломираног инжењера машинске струке са  
лиценцом 432 и потврдом ИКС о важности - 1 
извршиоца 
1.2.4.3. Дипломираног инжењера електроструке са  
лиценцом 450 и потврдом ИКС о важности - 1 
извршиоца 
1.2.4.4. минимум 2 бравара 
1.2.4.5. минимум 1 грађевински техничар 
1.2.4.6. минимум 2 електричара 
1.2.4.7. минимум 1 руковалац грађевинским машинама 
1.2.4.8. минимум 1 возач теретног возила 
1.2.4.9. минимум 2 водоинсталатера 
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1.2.4.10. минимум 1 кавалификованог радника са 
атестом за електрофузионо заваривање ПЕ 
материјала 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  

Доказује се: Фотокопије уговора о раду односно 
уговора о радном ангажовању у складу са законом о 
раду за сва наведена лица са роком важности најмање 
до извршења овог уговора. 
Под тачкама 1.2.4.1. – 1.2.4.3 - фотокопијом важеће 
лиценце ИКС, потврде ИКС да је тражени инжењер – 
носилац личне лиценце и члан ИКС и да му одлуком 
Суда части издата лиценца није одузета и М обрасца. 
Под тачком  1.2.4.4 – 1.2.4.9. -  фотокопијом М обрасца 
Под тачком  1.2.4.10. фотокопијом М образац и важећи 
атест за електрофузионо заваривање ПЕ материјала 
 
НАПОМЕНА: 

* У случају подношења заједничке понуде, чланови 

групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 

кадровском капацитету, те је потребно доставити 

тражене доказе за чланове групе који испуњавају 

тражене услове.  

* Уговори о обављању привремених и повремених 

послова, Уговори о делу и Уговори о допунском раду 

не могу бити са одложеним правним дејством, 

односно извршиоци напред наведених уговора морају 

бити ангажовани у време подношења понуда (нпр. 

неће се признати уговор у коме је наведено: „у случају 

да понуђач закључи уговор са наручиоцем, лице ће 

извести радове....“ или сличног описа. 

 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о 
јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату 
под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или 
управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе. 
 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 
Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од пет дана од дана 
пријема захтева. У супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
*Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре 
(доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 1) с обзиром да је исти јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу 
интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан. 
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**Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није 
дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 
75. став 1. тачка 1) до 3), с обзиром да  је исти јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на 
којој је тражени документ јавно доступан. 

 
***Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова из члана 
75. став 1. тачка 4.), за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за 
извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4.), понуђач може 
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке. 

 
****Услов из члана 75. став 1. тачка 4.), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет странама 

надлежних органа,у ком случају је понуђач дужан да у обрасцу понуде наведе који доказ 

не доставља и на којој интернет страни се налази. 

Услов из члана 75. став 2., дужан је да испуни понуђач и сви понуђачи из групе понуђача. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за 
то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у  
примереном року. 

 
На основу члана 79. став 10., ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају 
докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 
дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
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. 
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5. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 

ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

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

 
 

5.1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИ 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 извођења радова. Уколико је 
понуђен идентичан рок за извођење 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 понуђену цену, исти рок 

извођења радова и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 

јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 

одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 

доставити записник извлачења путем жреба 
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6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
4) Образац изјаве о поштовању обавеза  из чл. 75. Ст. 2. Закона ( Образац 4) 
5) Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);  
6) Образац референтне листе (Образац 6) 
7) Образац потврде о реализацији раније закључених уговора (Образац 7) 
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          ОБРАЗАЦ 1 
6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр. ________________од_________ за јавну набавку радова Извођење радова 
на санацији и доградњи постојеће фекалне црпне станице са потисним цевоводом у 
улици Народне револуције у Бачком Петровцу,  ЈН број 404-4/2019-05   
 
 
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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (уколико наступа са подизвођачем) 

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
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 (у случају заједничке понуде)  
  

 
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. 
 

 
Датум        Понуђач 

М. П.  
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И ДОГРАДЊИ 

ПОСТОЈЕЋЕ ФЕКАЛНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ СА ПОТИСНИМ ЦЕВОВОДОМ У УЛИЦИ 
НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ,  ЈН број 404-4/2019-05 
 
 
 

Назив Понуђача  

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 
 

 

Рок важења понуде (не може 
бити краћи oд 95 дана од 
дана отварања понуда) 

 
____ дана од дана отварања понуде 

 
Гарантни рок за изведене 
радове 
 

_________године, од дана примопредаје радова . 
(не краћи од две године), осим ако је Правилником о 
минималним гарантним роковима за   поједине врсте 
објеката односно радова („Службени гласник РС“, број 
93/2011),  другачије одређено.  

Рок извршења набавке од 
момента увођења извођача 
радова у посао (не може 
бити дужи од 90 
календарских дана) 

 
_________  календарских  дана  од увођења извођача 
радова  у посао 

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: 

САМОСТАЛНО КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 ______ (% учешћа подизвођача) 

 
 
 
 

 
Датум        Понуђач 

     М. П.  
 
 
 
 
 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 
понуде за сваку партију посебно. 
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ОБРАЗАЦ 2 
6.2. СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
 

ХИДРОМАШИНСКИ РАДОВИ 
* Тачне количине утрошеног материјала и обим радова ће се утврдити директним 
мерењем у профилима на месту градње и обрачунати у грађевинској књизи између 
Извођача радова и Надзорног органа.   
* Уколико је Инвеститор указао Извођачу радова на положај постојећих подземних 
инсталација, а у току извођења радова дође до оштећења истих трошкове санације 
сноси Извођач радова.   
* Код позиција у предмеру и предрачуну радова, набавка, транспорт и монтажа 
подразумевају: набавку опреме, транспорт до места уградње-монтаже и уградњу-
монтажу опреме. Опрема се монтира према упутству произвођача са повезивањем на 
напајање електричном енергијом и аутоматиком, као и пробни рад пре пуштања у 
експлоатацију.Монтажни радови подразумевају завршно фарбање, као и потребно 
присуство за време пробног рада монтиране опреме у склопу целокупног система.   
* Фазонски комади предвиђени су од дуктилног лива ГГГ40, док су арматуре предвиђене 
од дуктилног лива ГГГ50. Антикорозиона заштита фазонских комада и арматуре је са 
епокси бојом или епоксид прашком (пластифицирање).  
* Фазонски комади радионичке израде предвиђени су од нерђајућег челика-прохрона Ч 
4574 (АИСИ 306). 

 

Р. 
бр. 

Опис позиције 
Јед. 
мере 

Количи
на 

Јед. 
Цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

1.1 

Набавка, транспорт и монтажа фазонских 
комада и арматуре од дуктилног лива. 
Фазонски комади предвиђени су од 
дуктилног лива ГГГ40, док су арматуре 
предвиђене од дуктилног лива ГГГ50. 
Антикорозиона заштита фазонских комада 
и арматуре је са епокси бојом или епоксид 
прашком (пластифицирање).  
Овом позицијом обухваћен је сав потребан 
спојни и заптивни материјал са потребним 
радом. 
Фазонски комади 

     

 MDK  Ø100mm, L=200 mm, PN10 ком 3.00    

 TT комад Ø200 mm ком 1.00    

 FF комад (SP)  Ø 200, L=600 mm ком 1.00    

 FFR (RP)  Ø 200/100, L=200 mm ком 3.00    

1.2 Арматуре      

 ЕВ- ЗАСУН  Ø100 mm, L=190 mm ком 3.00   

 
НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ  Ø 100 mm,  
L=300 mm 

ком 3.00   

1.3 
Набавка, транспорт и монтажа цеви и 
фазонских комада од полиетилена SDR17, 
PN10.  
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Овом позицијом обухваћен је сав 
потребан спојни и заптивни материјал са 
потребним радом. 

 Туљак са прирубницом DN100 (d=110 mm) ком 6.00   

 HDPE cev DN100 (d=110 mm) m 8.25   

 Tuljak sa prirubnicom DN200 (d=225 mm) ком 1.00   

1.4 

Набавка, транспорт и монтажа шавних 
цеви и фазонских комада од нерђајућег 
челика AISI 304.  
Овом позицијом обухваћен је сав 
потребан спојни и заптивни материјал са 
потребним радом. 

    

 
Прирубница DN 100 за PN10 (EN-1092-1 
тип 01) 

ком 10.00   

 
Шавна цев DN100, OD 114.3 mm, s=3.2 
mm (DIN2458) 

m 4.25   

 
Анкер прирубница DN100 za PN10, 
d=10mm 

ком 3.00   

 
Хамбуршки лук 90°, DN100, OD 114.3 mm, 
r=152 mm (DIN2605) 

ком 5.00   

1.5 

Набавка, транспорт и монтажа утопних 
фекалних пумпи у црпном базену, у 
конфигурацији 2+1. 
Карактеристика пумпе: 
- капацитет: Q= 15,00 l/s, 
- напор: H=4.6 m, 
- степен корисног дејства пумпе η≥ 49.8 %, 
- потрошња струје P1=4.6 kW; 
- снага на вратилу P2=3.3 kW, 
- фреквенција 50 Hz; 
- слободан пролаз 100mm; 
- потисни прикључак DN100; 
- тип радног кола је вортекс; 
- тип мотора је утопни. 
Ова позиција обухвата: припадајуће 
постоље са канџом, горњи држач вођице, 
вијке за везу канџе са пумпом, вијке за 
анкерисање постоља за дно базена и 
припадајући кабел уз пумпу. Пумпа мора 
имати заштиту од прегревања мотора и 
заштиту од продора влаге у међукомору и 
кућиште мотора. Пумпа мора имати мотор 
са сопственим хлађењем. 
Одређивање радних параметара пумпе се 
утврђује према ISO 9906 - Анекс А. 
Материјал од којег је израђено кућиште 
пумпе, канџа, кућиште мотора, радно коло 
је EN-JL1040, материјал осовине пумпе је 
EN-1.4021. 
Обрачун се врши по комаду. 

ком 3.00   

1.6 

Набавка, транспорт и монтажа ланца за 
осигурање пумпе и манипулацију пумпе 
(подизање и спуштање). 
Обрачун се врши по м'. 

m 20.00   

1.7 
Набавка, транспорт и монтажа цеви за 
вођицу пумпе од нерђајућег челика-
прохрома AISI 304, дужине L=4,20m, тачна 

ком 6.00    



Конкурсна документација Извођење радова на санацији и доградњи постојеће 
фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици Народне револуције У 

Бачком Петровцу,ЈН бр. 404-4/2019-05 

26/73 

 

 

дужина узеће се на лицу места при 
монтажи пумпе. 
Пречник цеви за израду вођице за 
одабрану пумпу је DN 40 mm, OD 42,4 mm, 
s=2.6 mm. 
За одабрану пумпу имамо две цеви по 
вођици. 
Обрачун се врши по комаду. 

1.8 

Набавка, транспорт и монтажа анкера за 
мобилну конзолну дизалицу за пумпе и 
корпу (грубу решетку) са ручним витлом, 
носивости 250 kg, произвођача WILO или 
другог истих карактеристика. 
Обрачун се врши по комаду. 

ком 4.00    

1.9 

Набавка, транспорт, и монтажа  корпе 
(грубе решетке) од иноx материјала (AISI 
304) ,за прихватање крупног отпада 
постављене на вођице које су фиксиране 
за зид шахта.  
Обрачун се врши по килограму уграђеног 
материјала са свим потребним радом и 
материјалом за израду корпе према цртежу 
датом у пројекту. 

kg 36.00   

1.10 

Набавка, транспорт и уградња вођица 
корпе (груба решетка). Вођице су цеви 
пречника Ø42,4x1,6 мм од иноx материјала 
(AISI 304), дужина вођица је 2*4,55м. 
Вођице су фиксиране за дно шахта и на 
два места за зид шахта.                          
Обрачун се врши по килограму уграђеног 
материјала са свим потребним радом и 
материјалом за израду и монтажу према 
цртежу датом у пројекту 

kg 26.49   

1.11 

Набавка, транспорт и монтажа мобилне 
конзолне дизалице за пумпе са ручним 
витлом, носивости 200 кг, максималне 
висине подизања терета до 2 м од коте 
горње плоче црпне станице и краком од 1м 
произвођача WILO или другог произвођача 
истих карактеристика. 
Обрачун се врши по комаду. 

ком 1.00   

1.12 

Набавка, транспорт и монтажа обујмица са 
гуменим улошцима за HDPE цевовод 
DN100 мм (OD110) са дистанцерима са 
обостраним навојем. Материјал од којег је 
израђена обујмица је топло цинковани 
челик. У састав позиције улази набавка 
транспорт и уградња обујмице, заједно са 
потребним дистанцером, анкером за 
бетон, као и гуменим улошком по обиму 
цеви. Одстојање осе цеви од зида је 494 
мм. 
Обрачун се врши по комаду. 

ком 3.00   

1.13 

Набавка материјала, израда, транспорт и 
уградња ослонаца од топло цинкованог 
конструктивног челика. Ослонци који треба 
да се израде у оквиру ове позиције су: 
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3 ослонац за EV засун који се састоје од 
флаха 250x100x8 мм, који у себи имају 2 
припремљена отвора за типлање и 
шрафљење у доњу плочу затварачнице са 
два завртња Хилти HSA-R M12x120/25/45 
или сличним другог произвођача, 
сандучастог профила 60x60x4 мм дужине 
374 мм и флаха 185x60x5 мм закривљеног 
према радијусу цеви. 

kg 13.74   

 

1 ослонца за ТТ комад које се састоји од 4 
флаха 200x80x5 мм, 2 шипке Ø20 мм 
дужине 900 мм, 2 шипке Ø20 мм дужине 
660 мм, сандучастог профила 60x60x 4 мм 
дужине: 4x 299 мм, 2x300 мм и 2x400 мм 

kg 21.90   

 
Овом позицијом обухваћен је сав потребан 
спојни и заптивни материјал са потребним 
радом. Обрачун се врши по кг 

kg 35.64    

1.14 

Набавка, транспорт и монтажа обујмица са 
гуменим улошцима за челичну 
вентилациону цев OD 114,3 mm, са 
дистанцерима са обостраним навојем. 
Материјал од којег је израђена обујмица је 
топло цинковани челик. У састав позиције 
улази набавка, транспорт и уградња 
обујмице, заједно са потребним 
дистанцером, анкером за бетон, као и 
гуменим улошком по обиму цеви. 
Одстојање осе цеви од зида је 150 мм.  
Обрачун се врши по комаду. 
OD 114,3 mm 

ком 1.00   

1.15 

Набавка, транспорт и монтажа потопљеног 
миксера карактеристика: 
- улазна снага P1=0.73 кW; 
- P2=0.5 кW; 
- фреквенција 50Hз; 
- број пропелера: 2; 
- број обртаја пропелера: 1336 о/мин; 
- пречник пропелера: 0.21м. 
Позиција обухвата пратећу опрему 
(припадајући кабл са зидним држачем, 
конзолни носач за миксер, електрични 
релеј) као и пуштање у рад миксера 

ком 1.00   

 1. УКУПНО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

2 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ     

2.1 

Пре него што се приступи демонтажи 
постојеће пумпе потребно је извршити 
блиндирање уливне канализационе цеви у 
црпном базену. Након тога приступити 
пражњењу црпног базена помоћу утопне 
дренажне пумпе за отпадну воду. Сав 
преостали  материјал након пражњења је 
потребно очистити . Затим извршити 
демонтажу постојеће пумпе као и потисног 
цевовода и цевне арматуре. Након 
демонтаже пумпу очистити и предати 
Инвеститору. Цеви и арматуру одложити на 
место које одреди Инвеститор.  

пауш    
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Пре уградње нових пумпи и цевовода 
извршити пескарење унутрашњих 
површина црпног базена. 
Одвођење фекалних вода у току радова на 
црпној станици вршити помоћу пумпе или 
гравитационим одвођењем у најближи 
канализациони шахт. 
Позицијом је обухваћен сав потребан рад и 
материјал. 

 2. УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

2 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ  

УКУПНО ЦРПНА СТАНИЦА - ХИДРОМАШИНСКИ РАДОВИ :  

 
 
 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
* Тачне количине утрошеног материјала и обим радова ће се утврдити директним 
мерењем у профилима на месту градње и обрачунати у грађевинској књизи између 
Извођача радова и Надзорног органа.   
* Уколико је Инвеститор указао Извођачу радова на положај постојећих подземних 
инсталација, а у току извођења радова дође до оштећења истих трошкове санације 
сноси Извођач радова.   
* Код позиција у предмеру и предрачуну радова, набавка, транспорт и монтажа 
подразумевају: набавку опреме, транспорт до места уградње-монтаже и уградњу-
монтажу опреме. Опрема се монтира према упутству произвођача са повезивањем на 
напајање електричном енергијом и аутоматиком, као и пробни рад пре пуштања у 
експлоатацију.Монтажни радови подразумевају завршно фарбање, као и потребно 
присуство за време пробног рада монтиране опреме у склопу целокупног система.   
 

Р. 
бр. 

Опис позиције 
Јед. 
мере 

Количи
на 

Јед. 
Цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ     

1.1 

Исколчавање и обележавање објекта 
Пре почетка грађевинских радова 
извршити исколчавање и обележавање 
објекта са постављањем хоризонталних и 
вертикалних репера. Редовну контролу 
током извођења радова врше извођач 
радова и надзорни орган. 
Ценом позиције је обухваћен сав потребан 
рад, материјал и транспорти. 
Обрачун се врши по м2 извршених радова 
на обележавању објекта. 
P=5.80x4.60 m 

m² 26.68   

 1. УКУПНО ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ  

2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     

2.1 

Чишћење терена 
Пре почетка радова рашчистити терен од 
растиња и одвести на депонију коју одреди 
Инвеститор. 

m² 26.68   
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Обрачун се врши по м2 за сав рад и 
транспорт. 
P=5.80x4.60 m 

 2. УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

3 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

3.1 

Ископ рова у земљи II и III категорије 
Машински ископ за израду затварачнице у 
земљи II и III категорије. По потреби 
странице дотерати ручно. Ископану земљу 
због ограниченог простора одвози се на 
депонију коју одреди Инвеститор. При 
ископу водити рачуна о подземним 
инсталацијама које се евентуално налазе 
на месту ископа. Уколико се на њих наиђе 
потребно их је обезбедити и обавесетити 
власника инсталација.  
Ценом позиције обухваћени су и сви 
посебни радови и трошкови везани за 
обележавање ископа знацима упозорења, 
обезбеђење и одржавање рова до 
комплетног извршења радова. 
Обрачун се врши по м3 ископаног 
материјала у збијеном стању,  за сав 
потребан рад и материјал. 
Qi,a=5.30x3.20x2.00 

m3 33.92   

3.2 

Планирање и набијање дна радне јаме 
Планирање и набијање дна радне јаме 
извршити са тачношћу од 1 цм у свему 
према пројектованим котама. 
У цену позиције улази и просечан ископ од 
0.05 м3/м2 са одбацивањем материјала 
ван јаме. По извршеном планирању дна 
јаме извршити испитивање дна радне јаме 
(подтла). Збијеност радне јаме треба да 
износи 95 % од маx. лабораторијске 
збијености по стандардном "Проктор"-
овом поступку. Уколико се испитивање 
врши преко модула стишљивости онда 
носивост дна јаме (подтла) треба да 
износи Ме>1.0 kN/cm². 
Обрачун се врши по м² за сав потребан 
рад и материјал. 
P=5.30x3.20 

m2 16.96   

3.3 

Постављање геотекстила испод 
постељице 
Набавка, довоз и уградивање геотекстила 
(300 г/м²) и геомреже, који се поставља на 
контактној површини између постељице и 
замењујућег слоја тла. Обрачун се врши 
према м² покривене површине, ширина 
преклопа није узета у обзир. Уградњу 
геотекстила је потребно извршити у свему 
у складу са препорукама произвођача. 
Геотекстилом се облажу све контактне 
површине између постојећег и замењеног 
тла (па и по бочним странама). 
Обрацун по м² покривене површине рова 
за сав потребан рад и материјал. 

m2 23.76   
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На коти -2.00 м 
5.3x3.2+0.4x(2x3.2+2x5.3) 

3.4 

Затрпавање радне јаме песком 
Довоз и насипање песка до 20 цм испод 
нивоа терена, након завршетка свих 
радова на изради затварачнице. 
Обрачун се врши по м3 уграђеног песка у 
збијеном стању, за сав потребан рад и 
материјал. 
Qztr=5.30x3.20x2.00-3.30x2.20x1.80-
3.50x2.30x0.1-5.30x3.20x0.1-2.20x1x0.2x2-
5.3x1x0.2 

m3 16.41   

3.5 

Хумузирање зелених површина око 
затварачнице 
Довоз и насипање хумуса у слоју 20 цм у 
равни терена, након завршетка свих 
радова на изради затварачнице. Хумусни 
слој затравити и лако поваљати. 
Обрачун се врши по м3 хумузиране 
површине за сав рад, материјал и 
транспорте. 
Qzp=2.20x1x0.2x2+5.3x1x0.2 

m3 1.94   

3.6 

Тампон слој туцаника 
Довоз и израда тампон слоја од туцанија 
10 цм испод доње плоче затварачнице са 
потребним сабијањем. 
Обрачун се врши по м3 тампонског слоја 
за сав рад, материјал и транспорте. 
Qtuc=5.30x3.20x0.10 

m3 1.70   

3.7 

Снижавање нивоа подземне воде 
Снижавање нивоа подземне воде  за 
време извођења радова до испод коте 
фундирања (до завршетка изградње 
објекта и испитивања на 
водонепропусност). Јединичном ценом 
обухваћен је сав потребан рад и 
материјал за извођење предметне 
позиције. 
Технологију обарања нивоа подземних 
вода (депресиони бунари, иглофилтери, 
муљне пумпе,...), као и трајање ових 
радова дефинише Извођач у складу са 
својим капацитетима и технологијом 
извођења радова и тренутних услова на 
терену (тренутни ниво подземних вода, 
доба године,...). Кота постељице је на -
2.00 м испод коте постојећег терена, а 
димензије објекта су 3.3x2.2 м у основи. 

пауш    

3.8 

Транспорт вишка земљаног 
материјалаИзвршити утовар, транспорт, 
истовар и разастирање вишка земље из 
ископа на градску депонију или другу 
депонију чију локацију одређује 
Инвеститор. Дужина транспорта земље 
одређена је пројектом. Количине за 
обрачун врше се мерењем стварно 
извршеног транспортованог материјала у 
растреситом стању.  

m³ 33.92   
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Обрачун изведених радова врши се по м3 
транспортованог материјала. 

 3. УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

4 БЕТОНСКИ РАДОВИ     

4.1 

Тампон слој 
Набавка материјала и израда тампон 
слоја бетона  у дебљини д=10 цм 
набијеним бетоном   МБ 15. Позиција 
обухвата набавку, испоруку и уградњу 
бетона са спољним и унутрашњим 
транспортом. У цену позиције урачуната је 
и оплата. Обрачун по м³. 
Qt=3.50x2.30x0.10 

m3 0.81   

4.2 

Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа затварачнице 
Набавка материјала и израда 
затварачнице према типу из Пројекта од 
армираног водонепропусног бетона  МБ 
30 по општем опису BII водонепропусан, 
сулфатноотпоран и агресивноотпоран. 
Бетон треба да задовољи степен 
водонепропусности В12 у складу са СРПС 
У.М1.015 и степен отпорности на мраз од 
М150 у складу са СРПС У.М1.016. 
Дебљина зида д=15 цм а доње плоче 
д=25 цм у натур обради, правоугаоног 
пресека (сандук), светлог отвора 190 x 300 
цм висине Х=160 цм. Отворе за улаз цеви 
оставити према распореду из Пројекта. По 
вертикалној изводници шахта уграђене су 
типске пењалице.  
Поз обухвата набавку, испоруку и уградњу 
бетона са спољним и унутрашњим 
транспортом. У цену позиције урачуната је 
и оплата. 
Обрачун по м³ за сав потребан рад и 
материјал. 
Ql=3.30x2.20x(0.15+0.25)+3.0x0.15x1.6x2+
2.20x0.15x1.6x2=5.40 m³ 

m3 5.40   

4.3 

Бетонирање отвора око цеви  
Набавка материјала, транспорт и уградња 
бетона МБ-30, са додатком адитива за 
водонепропусност у отворе око цеви у 
свему према Пројекту и техничким 
условима. Ценом позиције је обухваћен 
потребан рад и материјал и сва оплата.  
Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона 
за сав рад и материјал. 

    

 
Qotv=3*(0.25x0.25x0.3-
0.1143^2*3.1415*0.25*0.3) 

m3 0.05   

 Qotv=0.40x0.40x0.2-0.2^2*3.1415*0.25*0.2 m3 0.03   

4.4 

Кинета у затварачници 
Набавка материјала, транспорт и израда 
кинете у затварачници од натур бетона на 
споју зида и доње плоче усмерено према 
отвору у доњем делу зида, према пројекту. 
Обрачун се врши по м3 уграђеног бетона 
за сав рад и материјал. 

m3 0.29   
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Qkb=3.00x1.90x0.1x0.5 

4.5 

Премаз пенетратима  
Набавка материјала и обрада унутрашње 
стране зида затварачнице пенетратима за 
водонепропустљивост.  
Обрачун се врши по м2 обрађене 
унутрашње површине. 
Qpen=1.90x1.60x2.0+3.00x1.60x2.0 

m² 15.68   

4.6 

Израда отвора за поклопац на горњој 
плочи црпног базена 
Израда отвора сечењем бетона на горњој 
плочи црпног базена. Приликом сечења 
водити рачуна да не додје до круњења и 
оштећења бетона како би се добила 
равна површина. Димензија светлог 
отвора за поклопац износи 80x80 цм. 
Након завршених радова вишак бетона 
транспортовати на најближу депонију коју 
одреди  Инвеститор. 
Овом позицијом обухваћен је сав 
потребан рад и материјал. 
Отвор 80x80 цм 

ком 1.00   

4.7 

Израда отвора за вентилациону цев на 
горњој плочи црпног базена 
Израда отвора сечењем бетона на горњој 
плочи црпног базена. Приликом сечења 
водити рачуна да не додје до круњења и 
оштећења бетона како би се добила 
равна површина. Димензија светлог 
отвора за вентилациону цев износи 20x20 
цм. Након постављања цеви извршити 
затварање отвора и обезбедити 
водонепропусност. Након завршених 
радова вишак бетона транспортовати на 
најближу депонију коју одреди  
Инвеститор.Овом позицијом обухваћен је 
сав потребан рад и материјал. 
Отвор 20x20 цм 

ком 2.00   

4.8 

Проширење постојећег отвора у подесту 
црпног базена 
Проширење постејећег отвора у подесту 
црпног базена према димензијама датим у 
пројекту. Приликом сечења водити рачуна 
да не додје до круњења и оштећења 
бетона како би се добила равна 
површина. Након завршених радова 
вишак бетона транспортовати на најближу 
депонију коју одреди  Инвеститор. 
Овом позицијом обухваћен је сав 
потребан рад и материјал 

ком 1.00   

4.9 

Израда отвора за оцеђивање воде из 
затварачнице 
Израда отвора на зиду црпног базена за 
оцеђивање воде из затварачнице. 
Димензија отвора износи 5x5 цм, Л=45 цм.  
Овом позицијом обухваћен је сав 
потребан рад и материјал. 

ком 2.00   

4.10 
Израда отвора у црпном базену за 
потисни цевовод 

ком 3.00   
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Израда отвора у црпном базену димензија 
25x25 цм, за нови потисни цевовод. 
Приликом сечења водити рачуна да не 
додје до круњења и оштећења бетона 
како би се добила равна површина. Након 
завршених радова вишак бетона 
транспортовати на најближу депонију коју 
одреди  Инвеститор. 
Овом позицијом обухваћен је сав 
потребан рад и материјал. 

 4. УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ  

5 АРМИРАЧКИ РАДОВИ     

 

Арматура  
Набавка, кројење савијање, допремање и 
монтажа арматуре у свему према 
статичком прорачуну и детаљима 
арматуре у складу са важећим прописима 
за квалитет бетона  БИИ. Пречници и 
облик арматуре се не може мењати без 
сагласности пројектанта. 

kg 540.00   

 5. УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ  

6 БРАВАРСКИ РАДОВИ     

6.1 

Поклопац 
Израда и уградња металног поклопца на 
горњој плочи црпне станице и 
затварачнице. Оквир поклопца израђен је 
од Л профила 50x50x5мм са поклопцем 
израђеним од ребрастог челичног лима 
навареним на шарке. Поклопац има шарке 
и систем за закључавање. Јединичном 
ценом обухваћена је и антикорозиона 
заштита, бојење синтетичком бојом, као и 
израда ручке за подизање поклопца. 
Обрачун се врши по комаду уграђеног 
поклопца. 

    

 светли отвор 80x80 цм ком 1.00   

 светли отвор 70X70 цм ком 1.00   

6.2 

Пењалице 
Набавка, израда и уградња пењалица од 
бетонског челика ф20мм, развијене 
ширине 100 цм на сваких 30 цм. У 
јединичну цену улази и антикорозиона 
заштита и бојење 
Обрачун се врши по комаду уграђене 
пењалице 

ком 4.00   

6.3 

Вентилациона цев 
Набавка, израда и уградња вентилације 
од челичне цеви у свему према Пројекту. 
ТИП1: челична цев Ø114,3мм, с=3,2мм, 
тежина Г=8,83кг/м,  дужине 270 цм, са  
завршетком од хамбуршког лука 180°,  
тежине Г=4.74 кг у свему према пројекту.  
У јединичну цену улази анкер плоча 
димензија 400x400x5 мм, антикорозиона 
заштита и бојење. 
Обрачун се врши по кг уграђене цеви. 
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Набавка, израда и уградња вентилације 
од челичне цеви у свему према Пројекту. 
ТИП2: челична цев Ø114,3мм, с=3,2мм, 
тежина Г=8,83кг/м,  дужине 70 цм, са  
завршетком од хамбуршког лука 180°,  
тежине Г=4.74 кг у свему према пројекту.  
У јединичну цену улази анкер плоча 
димензија 400x400x5 мм, антикорозиона 
заштита и бојење. 
Обрачун се врши по кг уграђене цеви. 

 1 x ТИП 1: дужина л=2.70 м кг 28.58   

 2 x ТИП 2: дужина л=0.70 м кг 16.42   

 6. УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ  

 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

1 ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ  

2 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

3 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

4 БЕТОНСКИ РАДОВИ  

5 АРМИРАЧКИ РАДОВИ  

6 БРАВАРСКИ РАДОВИ  

 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - КОНСТРУКЦИЈА  

 
 

ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
 

Р. 
бр. 

Опис позиције 
Јед. 
мере 

Колич
ина 

Јед. 
Цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 
ИНСТАЛАЦИЈА 
ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА ЦС 

    

1.1 

Испорука и уградња командног разводног 
ормана РО-ЦС  израђеног од  лима у 
степену заштите  ИП55 димензија 
800x550x210мм сличан типу Евротехна 
КБ2/5 и са монтажном плочом слично типу 
МП2/5 димензија 500x764мм. Монтира се 
назид. У исти се уграђује и повезује 
опрема према једнополној шеми 
шеми и шеми деловања, а састоји се од 
следећих или еквивалентних елемената: 

    

 
Греб. прекидач 3п/0-1/32А уградња на 
врата, 11кW АЦ3 ИН8Е2334                        

 1   

 ФИД склопка БЦФО 40/4/03                         1   

 
Аут. осигурач 6А/Ц/1 пол 10КА ИЕЦ/ЕН 60 
898 15КА ИЕЦ 947-2 БМ017106, 6А, 1п, 
10кА, "Ц" 

 6   

 
Инсталациона шуко утичница на ДИН 
шину 16А + ЛЕД (БЗ325003) 

 1   

 Осветљење ормана, слично Стрела 15W  1   
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Крајњи прекидач за врата слично типу 
СЦХ.АСДСW010 прекидач за врата 
ормана  

 1   

 
Трополни контактор снаге 4КW, 9А 
(АЦ3)/ком.нап.230ВАЦ/вел. 0 (слично 
ЛСД00933) + ЛСЗ0Д140Ф 

 4   

 
релеј за надзор фаза слично 
СЦХ.УР5П3011 

 1   

 
Моторни заштитни 
прекидач,вел.00,Ир=5.50-8.00А БЕСД0800 

 3   

 
Моторни заштитни 
прекидач,вел.00,Ир=1.1-1.60А БЕСД0160 

 1   

 
Помоћни контакт предњи,1 НО+1 НЦ  
БЕЗ00003 

 4   

 ST3P3LC4--slim PLC rele-1P-DC-24V-CO  4   

 

Мин.релеј 2ЦО, 8А, 230ВАЦ, растер 5мм, 
серије РТ+Подножје мини релеа 
YРТ78626+Држач за подножје за релеје, 
15,7мм,са функцијом избацивања 
РТ17017+Натписна плочица БЛАНКО бела 
за помоћне релеје РТ 2 полне 
YРТ16040+ППТ/РТ ЛЕД утични модул, 
зелени, 110-230В АЦ, ЕМ10 YМЛГW230 

 9   

 
ДЦ супплy 230В/24ВДЦ/2,5А МW.МДР-60-
24 

 1   

 
Монофазни управљачки трансформатор 
230В/230В, 100ВА, ИП00 ЛП605010И 

 1   

 
Реле контроле продора воде у мотор и 
темп. намотаја мотора са подножијем, 
слично НИВ101-А 

 4   

 
Сурге Аррестер Сет ТТ, ТН-С сyстем, 
Цласс Т2 (Ц), 3+1 ИС111310 

 1   

 
Гребенасти прекидач 1п/20А/1-0-
2/АЦ21/монт. на врата ормана ИН006120 

 4   

 Термостат за грејач 0-60°Ц ИУК08565  1   

 Термостат за вентилатор 0-60°Ц ИУК08566  1   

 
Моноблоцк ЛЕД 230В-АЦ зелени 
БЗ501218-А 

 8   

 
Моноблоцк ЛЕД 230В-АЦ црвени 
БЗ501215-А 

 5   

 

ГСМ контролер са 4-АИ, 8-ДИ, 8-ДО, Рx-Тx, 
модемом, напајањем и антеном 
еквивалент сенеца МyАларм 2 са 
адаптером 

 1   

 
Вентилатор са филтером 145x145x70мм 44 
м3/х ИУКНФ2523А 

 1   

 
Излазни филтер 145x145x26 ИП54 
ИУКНЕ250 

 1   

 
Грејни отпорник 45W/105°, са 
прикљ.клемом ИУК08342 

 1   

 
PLC 12xDI 8xDO Built-in 1 порт (Порт0, USB 
or RS232), сличан FBs-20МАТ/Ј 

 1   

 

Сабирнице, редне стезаљке, уводнице, 
ПОК канали, натписне плочице, 
проводници за  ожичење, шему и остали 
помоћни материјал потребан за 
1комплетирање ормана,  

 1   



Конкурсна документација Извођење радова на санацији и доградњи постојеће 
фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици Народне револуције У 

Бачком Петровцу,ЈН бр. 404-4/2019-05 

36/73 

 

 

комплетно испрограмирано и пуштено у 
рад. 

 
Укупно за комплет командног разводног 
ормана РО-ЦС 

компл 1   

1.2. 

Испорука и полагање каблова за напајање 
пумпи и осталих уређаја. Кабл се полаже у 
рову (дужина рова 0,4x0,8м је 15м) и у ПНК 
100 регалу са поклопцем у делу 
затварачнице и везивањем за цеви са 
везицама. 
Комплет са ископом рова и затрпавањем уз 
набијање у слојевима од по 20цм 
одстојним обујмицама. 
Обрачун по м'. Полаже се: 

    

 ПП00-Y 5x6 (полагање на обујмице) m' 12   

 ПП00-Y 7x1,5 m' 50   

 ПП00-Y 7x2,5 m' 60   

 Регал ПНК 100 са поклопцем m' 3   

1.3. 

Испоручити и уградити висеће пловке за 
управљање пумпи заједно са подводним 
каблом просечне дужине 10м. 
Кабел се на местима могућег механичког 
оштећења ставља у "сапа" цеви. 

компл 5   

1.4 
Испоручити и уградити пластичну цев  на 
коју се причвршћују пловци, заједно са 
обујмицама. 

ком 1   

1.5 

Испорука материјала и израда клем 
ормана за настављање каблова. Орман 
од изолационог материјала димензија 
190x145x80мм у ИП65 заштити са 
уводницама и навученим 
термоскуплајућим цревима код уласка 
кабла у орман. Орман типа ÇП 1052 
(Мехатроника Ниш) комплет са редним 
стезаљкама и ДИН шином и уводницама. 

ком 5   

1.6 

Премоштавање свих неметалних уложака 
на пројектованој опреми и израда 
еквипотенцијализације опреме, цевовода 
са повезивањем на ПЕ сабирницу 
инсталације. 

компл 1   

1.7 

Повезивање и испитивање инсталације, са 
издавањем атеста, пуштањем у рад, 
програмирањем уређаја и израдом 
упутства за коришћење. 

пауш 1   

1.8 
Израда прикључка у ОММ или постојећем 
орману вацуум станице са свим потребним 
материјалом и радовима. 

пауш 1   

1.9 
Израда пројекта изведеног објекта у 
електронском и папирном издању и предај 
Инвеститору. 

компл 1   

 1. ИНСТАЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА ЦС  
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ОБЈЕКТА: ПОТИСНИ ЦЕВОВОД 
* Тачне количине утрошеног материјала и обим радова ће се утврдити директним 
мерењем у профилима на месту градње и обрачунати у грађевинској књизи између 
Извођача радова и Надзорног органа.   
* Уколико је Инвеститор указао Извођачу радова на положај постојећих подземних 
инсталација, а у току извођења радова дође до оштећења истих трошкове санације 
сноси Извођач радова.   
* Код позиција у предмеру и предрачуну радова, набавка, транспорт и монтажа 
подразумевају: набавку опреме, транспорт до места уградње-монтаже и уградњу-
монтажу опреме. Опрема се монтира према упутству произвођача са повезивањем на 
напајање електричном енергијом и аутоматиком, као и пробни рад пре пуштања у 
експлоатацију.Монтажни радови подразумевају завршно фарбање, као и потребно 
присуство за време пробног рада монтиране опреме у склопу целокупног система.   
* Фазонски комади предвиђени су од дуктилног лива ГГГ40, док су арматуре предвиђене 
од дуктилног лива GGG50. Антикорозиона заштита фазонских комада и арматуре је са 
епокси бојом или епоксид прашком (пластифицирање). 
 
 

Р. 
бр. 

Опис позиције 
Јед. 
мере 

Количи
на 

Јед. 
Цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     

1.1 

ПРИПРЕМА ЛОКАЦИЈЕ 
Пре почетка извођења земљаних или 
било којих других радова, Извођач је у 
обавези да предузме све неопходне 
припреме за формирање градилишта. Под 
тим се подразумева постављање, 
одржавање и уклањање потребних 
инсталација и опреме за градилиште: 
електрична енергија (за рад машина и 
осветљење), вода, и друге инсталације. 
Извођач ће обезбедити заштиту машина и 
материјала, објекта и имовине током 
извођења радова. Други неопходни 
радови ће се изводити уз консултације и 
одобрење Надзора. 
Обрачун се врши по м' трасе за сав 
потребан рад и материјал. 

m' 67.00   

1.2 

ОБЕЛЕЗАВАЊЕ ТРАСЕ И ИСКОПА ЗА 
РОВОВЕ 
Пре почетка извођења радова, Извођач је 
дужан да изврши геодетско обележавање 
трасе цевовода и рова и ископа са свим 
потребним елементима, скретним 
угловима, шахтовима, прикључцима, 
укрштањима и другим потребним 
подацима за изводјење. Током изводјења 
радова потребно је да успостави и осигура 
мрежу сталних тачака. Све недостајуће 
податке за обележавање Изводјач је у 
обавези да прикупи од одговарајуће 
службе РГЗ, а прикупљање ових података 
неће утицати на цену ове позиције. О 
извршеном обележавању извођач је 
дужан да сачини Протокол обележавања и 

m' 67.00   
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пре почетка извођења радова преда 
Надзору. 
Обрачун се врши по м' трасе за сав 
потребан рад и материјал. 

1.3 

РАШЧИШЋАВАЊЕ ТЕРЕНА 
Уклањање препрека на траси, као што су 
дрвеће, пањеви, шибље, ограде и сл. дуж 
трасе цевовода у зони радова. Сав 
материјал утоварити на возило и одвести 
на депонију. У цену урачунати и све 
евентуалне трошкове на месту 
депоновања.Обрачун се врши по м' трасе 
за сав потребан рад и материјал. 

 
 
 

m' 

 
 
 

67.00 
  

1.4 

ШЛИЦОВАЊЕ ПОДЗЕМНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 
Пре почетка радова извршити шлицовање 
постојећих инсталација. Локацију шлицева 
одредити након детаљног упознавања са 
стањем на терену. Посебну пажњу 
обратити на кућне прикључке подземних 
инсталација који могу бити плитко 
укопани.Податке добијене шлицовањем 
(назив инсталације, положај и дубину) 
упоредити са положајем трасе објекта 
датим у Пројекту.Ако су одступања већа и 
представљају проблем приликом 
извођења радова, преко Надзорног органа 
обавестити власника инсталација који ће 
дати одговарајуће решење. 
Обрачун се врши по комаду шлица за сав 
рад и утрошен материјал. 

ком 7.00   

1.5 

ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА 
ИНСТАЛАЦИЈА 
Измештање и заштиту ваздушних и 
подземних водова постојећих инсталација 
врши служба надлежне комуналне 
организације.Наплата позиције врши се по 
посебним рачунима извршиоца посла, 
увећаним за манипулативне трошкове 
наручиоца. 
Обрачун се врши по комаду извршеног 
измештања или заштите комуналне 
инсталације за сав рад и материјал. 

ком 2.00   

1.6 

СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА И УКЛАЊАЊЕ 
ПАЊЕВА И КОРЕЊА 
На ширини појаса који је обухваћен 
извођењем радова , или габаритом 
предметног објекта, извршити сечење 
дртвећа. Сечење стабала обавити 
машинским путем на висини 80 цм од 
терена, а засечено стабло уз пажњу 
оборити, окресати грање, класифицирати 
дрвну масу и припремити за 
транспорт.Оборена стабла су 
власништрво Инвеститора или власника 
куће испред које је оборено стабло. Место 
депоновања одредити уз сагласност 
Надзорног органа. Приликом радова 
предузети све мере заштите како би се 

ком 5.00   
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избегле евентуалне штете на суседним 
објектима и уопште имовини. Након 
извршеног сечења дрвећа приступити 
уклањању пањева и жила посеченог 
дрвећа. Вађење посечених пањева 
извршити машинским путем.Добијену 
дрвну масу класирати, утоварити у 
транспортно средство и транспортовати у 
депонију чије ће место одредидити 
Надзорни орган. 
Обрачун се врши по комаду посеченог 
дрвета и извађеног пања. 

1.7 

ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА Пре почетка 
радова на изградњи предметног објекта 
обавестити надлежни орган општине о 
делимичном, односно потребном 
затварању улице за саобраћај и сходно 
"Закону о основама безбедности 
саобраћаја на путевима" обезбедити 
одговарајућу градилишну саобраћајну 
сигнализацију. Исту одржавати до 
коначних извршења радова.Ценом 
позиције је обухваћен сав потребан рад и 
материјал. Обрачун се врши по м1. 

m' 67.00   

 1. УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ                                                                                  

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

2.1 

ИСКОП РОВА У ЗЕМЉИ ИИ и ИИИ 
КАТЕГОРИЈЕ 
Ископ рова у земљи ИИ и ИИИ категорије 
у правоугаоном рову ширине 1м за 
потисни цевовод пречника ДН200 
(д=225мм).Дубина рова износи 1.35 м. 
При ископу водити рачуна о подземним 
инсталацијама (струја, телефон, водовод, 
канализација, гасовод, ...) које се 
евентуално укрштају са трасом рова. 
Уколико се на њих наиђе обезбедити их и 
обавестити надзорног органа и власника 
инсталације. Ископ дна рова вршити 
ручним алатом у слоју од 20 цм, ради 
непоремећености састава тла и промене 
геомеханичких карактеристика. Даље 
радити према инструкцијама.Ценом 
позиције обухваћени су и сви посебни 
радови и трошкови везани за 
обележавање ископа знацима упозорења, 
обезбеђење и одржавање рова до 
комплетног извршења радова.Предвиђа 
се комбиновани ископ рова: машински 
70% и ручно 30%. 
Обрачун се врши по м3 ископа самоникле 
земље за сав рад и потребан материјал 

m³ 78.54   

2.2. 

ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА 
Планирање дна рова извршити са 
тачношћу од 1 цм у свему према 
пројектованим котама.У цену позиције 
улази и просечан ископ од 0.05 м3/м2 са 
одбацивањем материјала ван рова. По 

m² 58.18   
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извршеном планирању, извршити 
испитивање дна рова. Збијеност дна рова 
треба да износи 95 % од маx. 
лабораторијске збијености по 
стандардном "Проктор"-овом поступку. 
Уколико се испитивање врши преко 
модула стишљивости онда носивост дна 
рова (подтла) треба да износи Ме>1.5 
кН/цм2. 
Обрачун се врши по м2 готовог посла 

2.3 

ИЗРАДА ПОСТЕЉИЦЕ ОД ПЕСКА д=15цм 
Разастирање и планирање песка за 
постељицу са тачношћу од 1цм у свему 
према пројектованим котама и нагибима. 
Дебљина слоја дефинише се пројектом. 
Ценом позиције обухваћена је набавка 
песка (фцо утовар), транспорт, развожење 
дуж рова, убацивање у ров, планирање и 
набијање у свему према прописима за ту 
врсту посла. По извршеном планирању и 
набијању постељице извршити 
испитивање носивости.  Збијеност 
постељице треба да износи мин. 95% од 
максималне лабораторијске збијености по 
стандардном "Проктор"-овом поступку. 
Уколико се испитивање врши преко 
модула стишљивости онда носивост 
постељице треба да износи Ме>1,5 
кН/цм2. 
Обрачун се врши по м3 готовог посла за 
сав рад и материјал. 

m³ 8.73   

2.4 

ИЗРАДА ОБЛОГЕ ЦЕВИ ПЕСКОМ 
Извршити облагање цеви песком у слоју 
до +30 цм изнад темена цеви. Ценом 
позиције обухваћено је набавка песка 
(фцо утовар), транспорт, развожење дуж 
рова, убацивање у ров, планирање и 
набијање у свему према прописима за ту 
врсту посла и упутствима надзорног 
органа. 
Обрачун се врши по м3 уграђеног песка у 
збијеном стању за сав рад и потребан 
материјал. 

m³ 28.23   

2.5 

ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗЕМЉОМ ИЗ 
ИСКОПА 
Извршити  затрпавање рова (цеви) 
материјалом из ископа. Затрпавање 
отпочети након провере квалитета 
монтаже  цевовода, односно након 
геодетског снимања монтираног цевовода. 
Према условима извођења затрпавање 
вршити уситњеном земљом из ископа, у 
слојевима по 20 цм, уз механичко 
сабијање. Најмања дозвољена збијеност 
насуте земље мора бити минимално иста 
као збијеност околног земљишта, при 
чему збијеност треба да износи 95 % од 
маx. лабораторијске збијености по 
Прокторовом поступку. Материјал из 

m³ 39.27   
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ископа који служи за затрпавање рова не  
сме да садржи крупне комаде тврде 
земље, камење,  лишће, корење и друге 
крупније комаде.                 Обрачун се 
врши по м3 затрпаног рова у сабијеном 
стању 

2.6 

ПЛАНИРАЊЕ РАВНИХ ПОВРШИНА 
Након завршених радова на постављању 
цевовода,затрпавању и набијању 
завршног слоја рова приступити 
планирању равних површина непосредно 
уз ров, на тај начин да се исте доведу у 
првобитно стање. 
Обрачун се врши по м2 готових 
испланираних површина за сав рад и 
потребан материјал 

m² 232.72   

2.7 

ТРАНСПОРТ ВИШКА ЗЕМЉАНОГ 
МАТЕРИЈАЛА 
Извршити утовар, транспорт, истовар и 
разастирање вишка земље из ископа на 
градску депонију или другу депонију чију 
локацију одређује Инвеститор. Дужина 
транспорта земље одређена је пројектом. 
Количине за обрачун врше се мерењем 
стварно извршеног транспортованог 
материјала у растреситом стању.  
Обрачун изведених радова врши се по м3 
транспортованог материјала 

m³ 39.27   

 2. УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

3 
РАДОВИ НА ПОДБУШИВАЊУ 
ЗЕМЉИШТА ИСПОД КОЛОВОЗА 

    

3.1 

ПОДБУШИВАЊЕ ИСПОД КОЛОВОЗА 
На месту укрштања потисног цевовода са 
путем потребно је извести механичко 
подбушивање земљишта испод трупа пута 
са утискивањем заштитне челичне цеви. 
Заштитна челична цев је пречника 
ø323,9мм и дужине 11м. Подбушивање 
вршити на дубини мин 1.20м од коте 
терена, под углом од 90° у односу на осу 
саобраћајнице. Радне јаме за 
подбушивање удаљити минимум 1м од 
ивице коловоза. 
Ценом позиције обухваћен је допунски 
ископ за постављање гарнитуре за 
подбушивање, допрема гарнитуре, 
утискивање челичне заштитне цеви као и 
одвоз гарнитуре.  
Обрачун се врши по м' изведеног 
подбушивања за сав рад и материјал, 
изузимајући челичне заштитне цеви. 

m 11.00   

3.2 

НАБАВКА  ЧЕЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ЦЕВИ 
Ценом позиције обухваћени су радови на 
набавци, допреми и истовару челичне 
заштитне цеви, према карактеристикама 
из пројекта. 
Обрачун се врши по м' набављене цеви у 
свему према горњем опису. 

m 11.00   
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Дс= 323.9 мм, с =5.6 мм 

 3. РАДОВИ НА ПОДБУШИВАЊУ ЗЕМЉИШТА ИСПОД КОЛОВОЗА  

4 МОНТЕРСКИ РАДОВИ     

4.1 

PEHD PE-100 PN 10 CEVI 
Набавка, транспорт, разношење дуж рова 
и монтажа PEHD цеви. Цеви су PE100 
SDR 17, за радни притисак PN10, 
израђених према стандарду SRPS-
EN12201. При полагању цеви водити 
рачуна да исте буду положене у 
пројектованом паду, без хоризонталних и 
вертикалних ломова. Центрисање цеви 
вршити инструментом, а монтажу у свему 
према упутствима произвођача, техничким 
условима извођења и прописима за ту 
врсту радова.  
Обрачун се врши по м' положених цеви за 
сав потребан рад и материјал. 
HDPE PE 100 DN200 (d225 mm, s=13.4 
mm), PN10, SDR17 

m' 67.00   

4.2 

ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЗА HDPE PE-100 
ЦЕВИ ПОД ПРИТИСКОМ 
Извршити набавку, транспорт и монтажу 
фазонских комада за сучеоно и ЕФ 
заваривање. Даљи захтеви за фазонске 
комаде су дати у наставку позиције. 
Обрачун се врши по уграђеном комаду за 
сав потребан рад и материјал  заједно са 
везним елементима (завртњевима и 
дихтунг гумама). 

    

 
PE100, SDR17/17.6 дуги туљак са 
слободном прирубницом DN200 (d225mm) 

ком 1.00   

 
PE100 колено 45° SDR17/17.6 DN200 
(d225mm) 

ком 3.00   

 
PE100 колено 15° SDR17/17.6 DN200 
(d225mm) 

ком 2.00   

4.3 

ФАЗОНСКИ КОМАДИ И АРМАТУРЕ ОД 
ДУКТИЛА 
Набавка, транспорт и уградња фазонских 
комада и арматуре од дуктилног лива. Сви 
фазонски комади и арматуре морају имати 
сертификат за употребу за отпадну воду. 
Фазонски комади и арматуре су називног 
притиска ПН10, а прирубнице морају бити 
у складу са EN1092-2. Материјал израде 
тела арматура и фазонских комада je 
GGG40 или GGG50 са одговарајућом 
површинском заштитом дебљине 
минимум 250 микрона. Позиција обухвата 
везни и бртвени материјал.Обрачун се 
врши по уграђеном комаду за сав 
потребан рад и материјал  заједно са 
везним елементима (завртњевима и 
дихтунг гумама). 

    

 FF DN200, L=600 mm ком 1.00   

 FFK 45°, DN200 ком 1.00   

 4. УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ  
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5 
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО 
БЕТОНСКИ РАДОВИ 

    

5.1 

ПРИКЉУЧАК ПОТИСНОГ ЦЕВОВОДА НА 
ПОСТОЈЕЋИ АБ ШАХТ 
Израда отвора на месту уласка цеви у 
постојећи аб шахт и затварање истог 
након постављања цеви. Овом позицијом 
обухваћене су све активности потребне за 
завршетак позиције као што су додатни 
ископ, додатна подграда рова, 
прикључење, додатно затрпавање испод, 
око и изнад цеви до +30 цм мерено од 
круне песком у слојевима уз набијање и 
влажење и затрпавање пробраним 
материјалом из ископа у слојевима уз 
набијање и влажење, као и сав неопходан 
рад и материјал за завршетак 
прикључења. Обезбеђивање 
водонепропусности на месту уласка цеви 
у шахт као и сви остали потребни радови. 
Обрачун се врши по комаду отвора. 
за цев Ø 200 

ком 1.00   

5.2 

ИЗРАДА АНКЕРНОГ БЛОКА ОД 
НАБИЈЕНОГ БЕТОНА МБ20 
Овом позицијом је обухваћена израда 
анкерног блока од неармираног бетона 
марке МБ20, димензија 35x35/45 цм за 
потисни вод црпне станице. Јединичном 
ценом обухваћено је: набавка материјала, 
постављање и скидање оплате, 
справљање и уграђивање бетона као и 
сав остали неопходан рад и материјал за 
завршетак позиције. 
Обрачун се врши по комаду анкер блока 
одговарајућих димензија за сав рад и 
материјал. 

ком 4.00   

 5. УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ  

6 
РАДОВИ НА СНИЖАВАЊУ НИВОА 
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 

    

6.1 

СНИЖЕЊЕ НИВОА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 
Снижење нивоа подземне воде током 
извођења радова на полагању цевовода. 
Технологију снижавања нивоа подземне 
воде (иглофилтерима, бунарима, 
комбинацијом иглофилтера и бунара …) 
одређује Извођач радова. Јединичном 
ценом обухваћени су и сви евентуални 
додатни радови који би могли бити 
последица одабране технологије снижења 
нивоа подземне воде: бушење и израда 
бунара, земљани радови на проширењу 
рова, транспорт и постављање потисног 
цевовода са потребним прикључцима ( за 
игле, бунаре...), повезивање система за 
снижење НПВ на струју (улична мрежа ) 
преко привремене мерне групе и њена 
демонтажа по завршетку радова, 
трошкови потрошње електричне енергије, 

м' 67.00   
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трошкови прибављање потребних 
сагласности и дозвола за прикључење на 
електро мрежу које издаје локални 
дистрибутер. Места и број локација за 
постављање система за снижење НПВ са 
припадајућим потисним цевоводима, као и 
места и број локација за постављање 
електро ормана са мерном групом за рад 
система за снижење НПВ одређује 
извођач радова и на њих прибавља 
сагласност Надзора. 
Обрачун се врши по м' рова за сав 
потребан рад и материјал. 

 6. УКУПНО РАДОВИ НА СНИЖЕЊУ НИВОА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ  

7 РАДОВИ НА РАЗУПИРАЊУ РОВА     

7.1 

РАЗУПИРАЊЕ РОВА 
Разупирање рова употребом одговарајуће 
оплате (дубине преко 1.00 м) обухвата: 
набавку грађе (оплата може бити и 
монтажна), утовар, транспорт, кројење, 
развожење дуж рова, монтажу и 
одржавање, демонтажу, слагање, утовар и 
даљи транспорт. За време извршења ових 
радова поступати у свему према 
прописима за ту врсту послова и 
Правилнику о ХТЗ мерама. 
Обрачун се врши по м2 постављене 
оплате за сав рад и материјал. 
- Према таб. предмеру (Фр) из уздужних 
профила покривеност оплатом бокова 
рова је обрачуната 100%. 

м² 157.09   

 7. УКУПНО РАДОВИ НА РАЗУПИРАЊУ РОВА  

8 ОСТАЛИ РАДОВИ     

8.1 

ИСПИТИВАЊЕ ЦЕВОВОДА НА 
ВОДОНЕПРОПУСНОСТ 
Испитивање цевовода на 
водонепропусност, у свему према 
техничким условима за ову врсту радова, 
упутству произвођача и опису радова 
датом уз овај пројекат. О испитивању на 
водонепропусност води се дневник са 
којим се упознаје Извођач, Наручилац и 
представник предузећа којем се 
посматрани цевовод после изградње 
предаје на коришћење и одржавање. 
Саставни део дневника су сви 
појединачни записници о испитивању 
цевовода на водонепропусност за сваку 
од испитиваних деоница. Дневник и сви 
појединачни записници морају бити 
потписани од стране надзорног органа и 
одговорног извођача радова. 
Обрачун се врши по м' за сав потребан 
рад и материјал. 

m' 67.00   

8.2 
ИСПИРАЊЕ ЦЕВОВОДА 
Потребно је извршити испирање 
новоизграђеног цевовода. 

m' 67.00   
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Обрачун се врши за сав рад и материјал 
по дужном метру испраног цевовода. 

8.3 

ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ 
СТАЊА 
Након завршетка монтаже цевовода, пре 
затрпавања, мора се извршити геодетско 
снимање цевовода. Извођач је у обавези 
да Наручиоцу преда Елаборат о 
извршеним геодетским снимањима у 
свему према важећим прописима и 
стандардима за ову врсту послова. 
Елаборат мора бити урађен тако да на 
основу њега Наручилац може у РГЗ 
извршити картирање и уношење у 
катастар подземних инсталација, како 
изграђеног цевовода тако и свих 
инсталација и објеката који се налазе на 
траси цевовода. Елаборат мора да уради 
предузеће регистровано и лиценцирано за 
обављање послова из области геодезије. 
Обрачун се врши по м' за сав потребан 
рад и материјал. 

m' 67.00   

8.4 

ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ УЛИЦЕ 
Након извршених радова на постављању 
цевовода и затрпавању рова, приступити 
чишћењу и уређењу улице које се састоји 
од уклањања свог шута у профилу улице 
насталог приликом извођења радова 
(грање, делови цеви, грумења земље, 
друмења бетона и сл.), као и од потребног 
прања коловоза и тротоара од блата. 
Обрачун се врши по м1 очишћене и 
уређене улице за сав рад и материјал, 
сходно горњем опису. 

m' 70.00   

 8. УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ  

 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

3 РАДОВИ НА ПОДБУШИВАЊУ ЗЕМЉИШТА ИСПОД КОЛОВОЗА  

4 МОНТЕРСКИ РАДОВИ  

5 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ  

6 РАДОВИ НА СНИЖАВАЊУ НИВОА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ  

7 РАДОВИ НА РАЗУПИРАЊУ РОВА  

8 ОСТАЛИ РАДОВИ  

 УКУПНО ПОТИСНИ ЦЕВОВОД  
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 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

1 ЦРПНА СТАНИЦА - ХИДРОМАШИНСКИ РАДОВИ  

2 ЦРПНА СТАНИЦА - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  

3 ЦРПНА СТАНИЦА - ЕЛЕКТРО РАДОВИ  

4 ПОСТИСНИ ЦЕВОВОД  

5 ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА  

 УКУПНО без ПДВ-а  

 ПДВ  

 УКУПНО са ПДВ-ом  

 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

  Сходно члану 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. број 

124/12, 14/15 и 68/15) и члану 11. Правилника о обавезним елементима Конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“, бр. 86/15), наручилац захтева од понуђача да у понуди наведе 

све елементе који чине понуђену цену. У обрасцу структура цене морају бити приказани 

основни елементи структуре цене и то: 

- јединична цена без ПДВ-а и укупна цена без ПДВ-а, 

- укупна цена без ПДВ-а и укупна цена са ПДВ-ом 

 
 
 
                        Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица: 
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ОБРАЗАЦ 3 
6.3.  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова: Извођење радова на санацији и доградњи 
постојеће фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици Народне 
револуције у Бачком Петровцу, бр. 404-4/2019-05, поднео независно, без договора 
са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
Датум: М.П. 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 закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 4 
6.4.   ИЗЈАВA О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  

 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач _________________________________ [навести назив понуђача]у поступку 
јавне набавке радова: Извођење радова на санацији и доградњи постојеће 
фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици Народне револуције у 
Бачком Петровцу, бр. 404-4/2019-05, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 5 
6.5.  ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 
следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ 6 
6.6. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

 

 

        У складу са чланом 76. став 2. Закона, _______________________________, 
(назив понуђача) изјављујем да  сам у претходном периоду од __________ године, 
извео радове на санацији или изградњи или доградњи фекалне црпне станице и 
потисног цевовода односно реализовао или учествовао у реализацији уговора чија 
је листа наведена у следећој табели: 
 

 

Ред. 
бр. 

Назив уговора 
(навести назив објекта, врсту 
радова, површину и намену 

објекта) 

Година 
завршетка 

реализације 
уговора 

 
Наручилац 

Вредност 
(динара без 

ПДВ-а) 

 
 

 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

 
 

 
 
 

   

 
 
Напомена: Уз ову листу потребно је приложити потврду о реализацији раније 
закључених уговора као и фотокопије уговора (сви анекси уговора) са овереним 
окончаним ситуацијама за све уговоре и све инвеститоре о изведеним радовима 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П. 

Датум: __________                                                            _______________________ 
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     ОБРАЗАЦ 7 
 

6.7.  ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
 
 

Назив наручиоца изведених радова: 
Седиште наручиоца: 
Матични број: 
ПИБ: 

 
На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 
ПОТВРДУ 

 
Да је понуђач____________________________________________________ 

(назив,седиште извођача радова/понуђача)   
 
за потребе наручиоца_________________________________________________, 
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 

1. _________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________

___________________________________________________________, (навести 

врсту радова), у вредности од _________________________________ динара 

без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без 

ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 
Датум почетка радова:________________________ 
 
Датум завршетка радова:______________________ 
 
Навести у ком облику је изводио радове: ______________(извођач, подизвођач, члан 
групе) 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се 
не може употребити. 

 
Контакт лице наручиоца: ____________________________ 
телефон: ________________. 

 
 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица наручиоца 

изведених радова 

   

 
 
Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 
материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе 
подноси уз понуду. 
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7.     МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.124/12 и 14/2015 и 68/2015), те Одлуке  о додели уговора   бр. __________________ 
од __________________. године, закључује се: 
 
 

УГОВОР 
О НАБАВЦИ РАДОВИ НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И ДОГРАДЊИ 

ПОСТОЈЕЋЕ ФЕКАЛНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ СА ПОТИСНИМ ЦЕВОВОДОМ У УЛИЦИ 
НАРОДНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ 

Редни број набавке:ЈН.бр. 404-4/2019-05 
 
 
Између: 
 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, Општинска управа, Бачки Петровац, ул. Коларова, бр. 
6,  ПИБ:101270637, Матични бр: 08127808, коју заступа Начелница Општинске управе 
Јарослава Чањи Јевић, дипл.прав. (у даљем тексту: Наручилац) и 
 и 
А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО 

_________________________________________________________________________, 
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 
 

кога заступа __________________________________(у даљем тексту: Извођач радова)                                         
                                    (Име, презиме и функција) 

 

Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

_________________________________________________________________________, 
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ), 
 

кога заступа _________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)                       
                                 (Име, презиме и функција) 

                       

Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу: 

1. ______________________________________________________________________, 
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 
 

кога заступа ______________________________________________  
                                         (Име, презиме и функција) 

 

Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА) 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________ од 

_____________  године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према Наручиоцу 

обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора  

1._______________________________________________________________________, 

   (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 
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као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога 

заступа ______________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 

                          (Име, презиме и функција) 

 

2._______________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

 

као члан групе, кога заступа ______________________________ (члан групе понуђача).                                                                                                                                      
                                                                (Име, презиме и функција) 
 

3._______________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

 

као члан групе, кога заступа ______________________________ (члан групе понуђача).                                                                                                                                      
                                                                (Име, презиме и функција) 

 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 
 - да је Наручилац, на основу члана 52. ЗЈН, и на основу позива за подношење 
понуда објављеног на Порталу Управе за јавне набавке дана _____________ године и 
на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа,спровео отворени 
поступак јавне набавке радова: Извођење радова на санацији и доградњи постојеће 
фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици Народне револуције у Бачком 
Петровцу. 

- да је Извођач дана _____________године доставио понуду заведену код 
Извођача под бројем_______од_____________ године, која се налази у прилогу уговора 
и саставни је део овог уговора; 
 - да понуда Извођача у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне 
документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора; 
 - да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Извођача и 
Одлуке о додели уговора бр. __________________од __________________ године 
изабрао Извођача за набавку радова на извођењу радова на санацији и доградњи 
постојеће фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици Народне револуције 
у Бачком Петровцу.  
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

   Предмет Уговора је извођење радова на санацији и доградњи постојеће 

фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици Народне револуције у Бачком 

Петровцу. 

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему 
према  Понуди број ______  од __._____ године, заведене код Наручиоца под бројем 
_____________ од ________ године, која је саставни део овог уговора. 

 
 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 

Члан 2. 

 

 Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  

износи укупно _____________________ динара без ПДВ, односно 
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____________________ динара са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и 

количина из Понуде Извођача број ____________од __.__.2019. године. 

  Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати током трајања 

уговора услед повећања цене елемената на основу којих је одређена, односно не може 

се мењати из било којих разлога. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 
обухвата и трошкове организације градилишта и све остале зависне трошкове 
Извођача. 

  
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
        Члан 3. 

 
Наручилац ће уговорену цену радова из члана 2. исплатити Извођачу, на начин 

и у роковима предвиђеним овим уговором,  уплатом на текући рачун Извођача. 
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин: 
Након што Понуђач преда Наручиоцу:  
а) банкарску гаранцију за добро извршење посла; 
б) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року; 
ц) окончану ситуацију сачињену на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде  потписане од стране стручног надзора 
д) записник о примопредаји објекта сачињен и потписан од стране Комисије за 
примопредају и коначни обрачун 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова бр. ___________________ код 
банке __________________, у року од ____ дана  

Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а, обзиром да је, 

сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике 

Србије“, број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 

83/15 и 5/2016- усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 

13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн.), Порески  дужник 

Наручилац. 

 Привремене и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у три примерка и 

морају бити оверене од стране надзорног органа пре доставе Наручиоцу. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да 

исплати неспорни део ситуације.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу 

документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo 

примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих 

позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.  

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 4. 
 

Извођач се обавезује да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 7 

дана од дана закључења овог уговора, Наручиоцу преда: 

1. Гаранцију банке за добро извршење посла која мора имати клаузулу да је 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и 

сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa 
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конкурсном документaцијом (рокови, износ), у висини 10% од уговорене 

цене радова без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дуже од 

истека рока за коначно извршење посла. Понуђач може поднети гaрaнције 

стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме 

одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се 

зa време трaјaњa овог Уговорa промене рокови зa извршење уговорне 

обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције зa добро извршење послa морa се 

продужити. Нaручилaц ће уновчити поднету гaрaнцију уколико понуђaч не 

буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен 

овим Уговором; 

 
Извођач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова Наручиоцу 

преда: 

1. Гaрaнцију банке зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, која мора имати 
клаузулу да је безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на 
први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa 
конкурсном документaцијом (рокови, износ), издaту у висини од 10% од 
вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање 30 
дaнa дужим од гaрaнтног рокa. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне 
бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње 
ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Наручилац ће уновчити 
поднету гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју дa 
добaвљaч не изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо дa умaњи 
могућност коришћењa предметa уговорa у гaрaнтном року. 
 

У случају продужења рока из члана 8. овог уговора, овај уговор представља 
правни основ за продужење важности гаранције наведене у ставу 1. тачки 1. овог члана. 
 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 5. 
 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 

важећим прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, техничком 

документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда 

Наручиоцу. 

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске 

радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог 

уговора. 

Извођач се обавезује : 

- да по пријему техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана 
достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање; 
неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати 
непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја 
на рок за извођење радова; 

- да пре почетка радова Наручиоцу  достави решење о именовању одговорног 
извођача радова;  

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима 
за ту врсту посла и у уговореном року;  
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- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

- 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; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац 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 Наручиоцима; 

- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима 

Републике Србије, који регулишу ову област; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца 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; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да 
је спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  
утврде неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове 
Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  
Наручиоца. 

 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
       Члан 7. 

  
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, наручилац има 

обавезу да: 
- Да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 

овог уговора. 
- Да присуствује увођењу Извођача у посао, што ће се констатовати записником; 
- Да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

стручним надзором и извођачем; 
- Да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 

испостављеним ситуацијама; 
- Да по завршетку радова прими наведене радовe; 
- Да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 

Извођача. 
 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 8. 
 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 

________ календарских дана (рок не може бити дужи од 90 календарских дана), 

рачунајући од дана увођења извођача у посао.  

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца,  

Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у 
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грађевински дневник, о чему ће бити састављен и записник о увођењу Извођача у посао, 

а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих 

услова : 

-  да је Наручилац  обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  

-  утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.  
 

 

Члан 9. 

Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим 
случајевима: 
- у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом 

Извођача радова; 
- ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, 

земљотрес и сл.);  
- због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев 

Извођача и предлог стручног надзора; 
- ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 
- због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза 

Наручиоца; 
- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач 

радова; 
- Уговарања значајних вишкова радова (преко 10%); 
- било које обуставе радова које нису последице пропуста Извођача. 

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах 
уписује у грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља 
захтев Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова у писаној форми, 
уз сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости захтева. Наручилац је 
обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 15 (петнаест) дана од 
пријема уредног захтева. 

Захтев за продужетак рока за извођење радова Извођач радова може поднети 
Наручиоцу пре истека уговореног рока из члана 8. овог Уговора. Уколико Извођач 
радова упути Наручиоцу захтев за продужетак рока, након истека уговореног рока, такав 
захтев се неће разматрати. 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране сачине о томе Анекс 
уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 

 
ГАРАНТНИ РОК 

        Члан 10. 
 

Гарантни рок за изведене радове и уграђене материјале износи _____,године 
(најмање две године) рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђену опрему 
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 за уграђене 
материјале, као и упутства за руковање. 

 
 

      Члан 11. 
 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 
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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 Наручиоца, Наручилац је овлашћен да  
активира  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 ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
Члан 12. 

 
 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те 
врсте. 
 Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара 
стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

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. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац има право да траже 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 да 
ангажује другог извођача, искључиво на трошак Извођача. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
Члан 13. 

 
Уколико се појави потреба за извођењем вишкова и мањкова радова Извођач их 

не може сам извести, нити стручни надзор може дати налог Извођачу да их изведе, без 

претходне писане сагласности Наручиоца. 

Вишкови и мањкови радова који су изведени без претходне писане сагласности 
Наручиоца неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране Стручног 
надзора. 

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем вишкова или 
мањкова радова, обавести стручни надзор и достави преглед истих.  

Стручни надзор наместу извођења предметних радова утврђује објективну 
потребу, количину вишкова и мањкова радова, описе позиција, количине, цене, потом 
сачињава извештај у којем наводи околности које су се десиле и услед којих је настала 
потреба за њиховим извођењем или неизвођењем и даје детаљно образложење. 

Стручни надзор доставља свој извештај Наручиоцу на усвајање, најкасније у року 
од два дана од дана пријема обавештења од Извођача да су настале потребе за 
вишковима или мањковима радова. 
          Наручилац разматра извештај и предлог стручног надзора и доноси одлуку о 
његоворм прихватању или неприхватању. Уколико Наручилац прихвати извештај 
стручног надзора, уз приложени преглед вишкова и мањкова радова,доноси одлуку да 
са Извођачем закључи анекс овом Уговору, сагласно одредбама члана 115. Закона о 
јавним набавкама. 



  Конкурсна документација Извођење радова на санацији и доградњи постојеће 
фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици Народне револуције У 

Бачком Петровцу, ЈН бр. 404-4/2019-05 

59/73 

   

Извођач се обавезује да уговорене вишкове и мањкове радова обрачуна по 
уговореним јединичним ценама из своје Понуде. 

Коначан преглед свих изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач 
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге.  

Уговорне стране су сагласне да прихваћени вишкови или мањкови радова од 
стране Наручиоца могу бити основ за продужење уговореног рока за извођење 
предметних радова.  
 
 

 НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
Члан 14. 

 
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених 

радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, предмер 

непредвиђених радова.  

Надзорни орган доставља Наручиоцу захтев за извођење непредвиђених радова 
са предмером и предрачуном, који мора да садржи предмер и предрачун непредвиђених 
радова са јединичним ценама, оверен од стране надзорног органа; 

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених 
радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и 
своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у 
року од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање 
непредвиђених радова по члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног 
позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 
поступка.  

У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, 
Извођач је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за 
додатне радове (непредвиђене радове). 

Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране Наручиоца 
и закључивања уговора о њиховом извођењу, Извођач се обавезује да изведе 
непредвиђене радове. 

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у 
грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за 
спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, 
појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 

Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и 
неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата.  

Наручилац ће, по добијању обавештења од стране извођача и надзорног органа, 
приступити уговарању непредвиђених радова, у складу са чланом 36. ЗЈН, а након 
добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене 
преговарачког поступка. 

 
 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 15. 

 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења Уговора о јавној набавци 
без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се 
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од 
5.000.000,00 динара.  
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Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су 
исти уговорени. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 
 
 

Члан 16. 
 

Извођач радова је дужан да у коначни обрачун изведених радова, обухвати и све 
уговорене вишкове, мањкове радова, као и радове за које се утврдило да се неће 
изводити, сагласном вољом обе уговорне стране на предлог стручног надзора. 

 
 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 
Члан 17. 

 
    Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 
Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 
стручног надзора и Извођача. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од 
завршетка радова. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 
радова. 

Извођач радова је дужан да пре примопредаје радова односно техничког 
прегледа изврши испитивање уређаја и мреже и после добијених позитивних резултата, 
о чему ће обавестити стручни Надзор и Наручиоца, пусти објекат у погон. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре 
техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три 
извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка 
уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи. 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац или стручни надзор у току 
извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без 
одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по 
пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,Наручилац ће радове 
поверити другом извођачу на рачун Извођача.  

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 
стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о 
коначном финансијском обрачуну.  

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 
 
 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 18. 

 
 Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 
 Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 
уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава 
мора да садржи разлог за раскид уговора. 
 У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекете изведеног објекта у 
два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док 
су уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима 
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и записник о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида 
уговора. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 19. 

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

Члан 20. 
 

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

Члан 21. 
 

 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих Наручилац задржава 
4 (четири), а Извођач 2 (два) примерка. 
 
 
      ИЗВОЂАЧ РАДОВА       НАРУЧИЛАЦ 
 
 
______________________                                                  _______________________ 
 
 
Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем, и Наручиоци ће, ако понуђач без оправнданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 

обезбеђења за озбиљност понуде. 

Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни,  овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да прихвата  елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са 

подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно 

сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде , група понуђача може да се определи да модел уговора 

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

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

уговора. 
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8.   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 НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара, као и повезану и запечаћену како би се онемогућило 
уметање односно вађење страна. 
 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:  
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, 21470 Бачки Петровац, Коларова 6.  
са назнаком:  
,,Понуда за јавну набавку радова– Извођење радова на санацији и доградњи 
постојеће фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици Народне 
револуције у Бачком Петровцу, бр. 404-4/2019-05 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
06.05.2019 године до 12 часова. 
 Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 13 часова у малој сали општине 
Бачки Петровац. 
 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.  
 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 
 
 Понуда мора да садржи: 
 Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији  
као и накнадно послата додатна појашњења и  информације. 
 
 Понуда се сматра исправном ако садржи следеће: 

1. Образац понуде (Образац 1); 
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3. Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
4. Образац изјаве о поштовању обавеза  из чл. 75. Ст. 2. Закона ( Образац 4) 
5. Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);  
6. Образац референтне листе (Образац 6) 
7. Образац потврде о реализацији раније закључених уговора (Образац 7)     
8. Модел уговора  
9. Писмо о намерама пословне банке да ће понуђачу издати безусловну гаранцију, 

наплативу на први позив «без протеста» за: 
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- добро извршење посла на износ од 10% понуђене цене без ПДВ, са роком 
доспећа 30 дана дужим од рока завршетка радова и 

10. Писмо о намерама пословне банке да ће понуђачу издати безусловну гаранцију, 
наплативу на први позив «без протеста» за: 
- отклањање недостатака у гарантном року на износ 10% понуђене цене без ПДВ, 
са роком доспећа 30 дана дужим од завршетка гарантног рока. 

 
 У образац ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (ОБРАЗАЦ 1) уписати: 
 

 назив Понуђача и адреса, 
 матични број и порески идентификациони број (ПИБ), 
 бројеви телефона и телефакса, 
 називи банака и бројеви текућих рачуна подносиоца захтева, 
 контакт особа овлашћена за давање додатних информација, (име, 

презиме, телефон, e-mail), 
 име и презиме директора, 
 образац мора да буде оверен печатом и потписан од стране одговорног 

лица. 
 

 У образац ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ 1) уписати: 
 

 датум понуде, 
 број понуде, 
 цену без ПДВ-а изражену у динарима, 
 цену  са ПДВ-ом 
 рок реализације набавке, 
 начин и рок плаћања, 
 рок важења понуде 
 информацију да ли се понуда подноси самостално, са 

подизвршиоцем или као заједничка понуда 
 образац мора да буде оверен печатом и потписан од стране 

одговорног лица. 
 

2.1.РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 
 Понуда може бити одбијена из следећих разлога: 

 ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање понуда, 

 ако понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове услове учешћа, 

 ако је понуђени рок важења понуде краћи од наведеног (95 дана од дана отварања 
понуда) 

 ако понуда није достављена на начин из Одељка 6. Конкурсне документације 

 ако понуђач не достави писмо о намери пословне банке  

 ако понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или је није могуће упоредити са другим понудама. 
 

 Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ негативних 
референци, у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” 
бр.124/2012 и 14/2015 и 68/15). 
 Наручилац ће одбити понуду због неуобичајено ниске цене, сходно члану 92. 
ЗаконаНаручилац ће разматрати само прихватљиве понуде, односно понуде које су 
благовремене, одговарајуће, које не ограничавају, нити условљавају права наручиоца 
или обавезе понуђача и које на прелази износ процењене вредности конкретне јавне 
набавке. 
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 Када у понуди нису дати сви потребни елементи (услови плаћања, рок и др.) или 
је назначено по договору, иста се неће разматрати. 
 Наручилац ће у случају да донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке, 
посебно навести разлоге за обуставу, сходно члану 109. Закона. Наручилац ће одлуку 
објавити у Службеном гласнику РС. 
 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
 Предметна јавна набавканије 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: ОПШТИНА БАЧКИ 

ПЕТРОВАЦ, 21470 Бачки Петровац, Коларова 6.са назнаком: 
 

„Измена понуде за јавну набавку радова Извођење радова на санацији и доградњи 
постојеће фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици Народне револуције 
у Бачком Петровцу, бр. 404-4/2019-05 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на санацији и 
доградњи постојеће фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици 
Народне револуције у Бачком Петровцу, бр. 404-4/2019-05 - НЕ ОТВАРАТИ ” 
или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на санацији и 
доградњи постојеће фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици 
Народне револуције у Бачком Петровцу, бр. 404-4/2019-05 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на санацији 
и доградњи постојеће фекалне црпне станице са потисним цевоводом у улици 
Народне револуције у Бачком Петровцу, бр. 404-4/2019-05 - 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 (поглавље 6), 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 
(поглавље 6) 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 понуденаводи 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 6 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

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. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове сходно члану 76. Закона, испуњавају 
заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  
 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезује на извршење јавне набавке,а који садржи 
податке из члана 81. ст. 4. тач.1)  и 2)  ЗЈН и то податке о:  

1. члану групе који ће бити носилад посла, односно који ће поднети понуду и  
    који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  
2. опис 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 4.конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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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. 

Наручилац ће уговорену цену радова из члана 2. исплатити Извођачу, на начин 
и у роковима предвиђеним овим уговором,  уплатом на текући рачун Извођача. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин: 
Након што Понуђач преда Наручиоцу:  
а) банкарску гаранцију за добро извршење посла 
б) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року; 
ц) окончану ситуацију сачињену на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде  потписане од стране стручног надзора 
д) записник о примопредаји објекта сачињен и потписан од стране Комисије за 
примопредају и коначни обрачун 

  Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова. 
 

9.2. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок извођења радова не може бити дужи од 90 дана од дана увођења извођача 

радова у посао. 
Место извођења  - улица Народне револуције у Бачком Петровцу. 

 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 95 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 
 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 
 
 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 

1. Обавезујуће  оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла 

 
Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о 

намерама банке за издавање неопозиве, безусловне инаплативе на први позив и без 
права приговора, банкарске гаранције за добро извршење послау износу од 10 % од 
вредности уговора без ПДВ-а са роком важности најмање тридесет дана дуже од дана 
истека рока за коначно извршење посла 
 

2. Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 
гаранцију  за отклањање грешака у гарантном року 
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Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о 

намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без 
права приговора, банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу 
од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а чији рок важења морабити 30 дана дужи од 
гарантног рока. 
 
 

11.1.Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а 
најкасније у року од седам дана  по закључењу уговора, наручиоцу  
достави: 
 

 Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, 
стављања предмета јавне набавке у функцију (потписивања записника о примопредаји 
радова ). Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи 
гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. 
Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Aко се 
за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.  
Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје 
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 
 Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 
 
11.2. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач 
предаје наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора што ће бити 
констатовано Записником о примопредаји радова. 
 

            Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне 
набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција 
за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10 % од вредности 
уговора без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од 
гарантног рока. Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања 
квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.          
          Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати 
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 
пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним 
захтевом Наручиоца.  У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и 
недостатке отколонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 
 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио 
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у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 

ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 

њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису 

означени на поменути начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до 

истека рока предвиђеног за отварање понуда.  

 
 
13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И 

ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ 

За ову јавну набавку техничка документација се може прегледати у Општинској 
управи Бачки Петровац, Бачки Петровац зграда општине Бачки Петровац, улица 
Коларова брј 6, канцеларија број 8 радним даном у времену од 9-14 часова. Телефон: 
062/885 2851, контакт особа: Мирослав Частвен, грађ.инг. 

Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са 
особом задуженом за обилазак локације, а то је Мирослав Частвен, мобилни телефон 
062/885 2851, уз претходну најаву два дана раније на е-маил: mcastven@yahoo.com,  
радним даном од 10,00-13,00 часова. 

Рок за обилазак локације је најкасније 5 дана пре истека рока за достављање 
понуда. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mal milena.nisic@backipetrovac.rs или факсом на 
број 021/780-571] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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. 404-
4/2019-05“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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.  

mailto:mcastven@yahoo.com
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. Сваког радног дана (понедељак-петак) у времену од 07:30 до 15:30 
часова. 
 
 
15. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се Записник о 
отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. 
Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују 
чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који 
преузимају копију записника одмах по завршеном поступку отварања. 
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку 
отварања понуда у року од 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. 
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву 
понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 
Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 

 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  

 
 

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
 

18. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  
 

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у 
оквирном року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.  
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 
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године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених 
разлога, одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова 
финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико 
понуђач у понуди о тој накнади истакне захтев.  
Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту 
објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лицекоје 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 овог 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: milena.nisic@backipetrovac.rs, факсом на број 021/780-571 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
противсваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштитуправа наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца,најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљенод стране наручиоца најкасније три данапре истека рока за подношење 
понуда, без обзира наначин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 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 
истекарока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
себлаговременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступкајавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 
пет данаод данаобјављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступкујавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његовоподношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га 
није поднео преистека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
странеистог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 
за које јеподносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавненабавке 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; 
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6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
заподношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичкекомисије, 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 датумизвршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 
изводевиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе 
за трезор и натај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара; 
(4) број рачуна: 840-742221843-57; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев зазаштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП Општина Бачки Петровац; ЈН 404-4/2019-05; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршенауплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, 
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
илипоште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене подтачком 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 уплатитаксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту правакоји имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 
средстава, корисници средстава организација заобавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава), или 
 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде оизвршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и другисубјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 
ЗЈН и другим прописом. 
 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН 
 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 

у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка. 5) Закона.  
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Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној 

набавци са изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите којим 

је потврђена одлука Наручиоца о додели уговора.  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем.  

 

 

21. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ  

 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 

22. ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА:  

 

У складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) 

Извођач се обавезује да све вишкове изведе по уговореним јединичним ценама, уз 

сагласност Наручиоца и закључење анекса уговора. Извођач је обавезан да најкасније 

до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и 

мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у 

обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење 

са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 2 дана од дана 

пријема. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са 

Извођачем ће се закључити анекс уговора, а пре коначног обрачуна, односно 

испостављања окончане ситуације.  

 

 

23. ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ:  

 

Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених 

радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев за 

извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном. 

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених 

радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција 

и количина и своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, 

најкасније у року од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање 

непредвиђених радова по члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног 

позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 

поступка.  

У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, 

Извођач је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за 

додатне радове (непредвиђене радове).  

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 

закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у 

грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за 

спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, 

појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.  

Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и 

неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. 
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Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача и надзорног органа, 

приступити уговарању наведених радова, а након добијеног позитивног мишљења 

Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.  

За непредвиђене радове који морају бити изведени по налогу Комисије за 

технички преглед објекта, Наручилац ће приступити уговарању наведених радова, а 

након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене 

преговарачког поступка. 

 

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по 

основу ове јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, 

сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама 

и Закона о облигационим односима 

 

Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 

115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и 

одредбама Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној 

набавци  извршити измену уговора, закључењем анекса истог.   

Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 


