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Назив наручиоца: ОПШТИНА СЕЧАЊ 

Адреса: улица Вожда Карађорђа бр. 57, Сечањ 

Лице овлашћено за потписивање уговора: Предраг Рађеновић, Председник општине 

Интернет страница наручиоца: www.secanj.rs 

Врста поступка: Отворени поступак  

Број јавне набавке: 07/2020 

Предмет набавке : Радови 

Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци                                              

Служба: Јавне набавке 

Лице за контакт: Ивана Пејовић, Славко Ромић 

Електронска адреса: nabavkasecanj@gmail.com 

Број КД: 07/2020-5 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У 

НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БАНАТСКА ДУБИЦА број ЈН 07/2020 

 

  

 

                            

 Датум и време 

 

Крајњи рок за подношење понуда 

 

29.06.2020. године до 14,00 часова 

 

 

Отварање понуда 

 

29.06.2020. године у  16,00 часова 

 

 

Конкурсна документација садржи 57 страна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај , 2020.год. 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.secanj.rs/
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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 и 41/19, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 

07/20220-1 од 22.05.2020.год.  и  Решења о образовању комисије за јавну набавку 07/2020-2 од 

22.05.2020.год.  припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку радова на санацији постојеће водоводне мреже у 

насељеном месту Банатска Дубица, ЈН бр. 07/2020 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  3  

II 

ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. 
4   

III 

УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
7 

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 15 

V 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
16 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 28 

VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  32 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 33 

IX 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 

75. СТ. 2. ЗАКОНА 
34 

X МОДЕЛ УГОВОРА 35 

XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE 46 

XII ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 54 

XIII ОБРАЗАЦ  РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТE 55 

XIV 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. 
56 

XV 
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ 

УГОВОРА 
57 

 

 

 

 

 

 

 



Јавна набавка радова  у отвореном поступку - Радови на санацији  постојеће водоводне мреже у насељеном 

месту Банатска Дубица број 07/2020 

Page 3 of 57 

 

 

 

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца: Општина Сечањ   
Адреса наручиоца:  Вожда Карађорђа бр.57 , Сечањ 

Матични број : 080819215 

ПИБ:  101358240    

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе    

 

Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона 

о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке, као и прописима којима се уређује извођење грађевинских радова. 

 

 Врста предмета јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 07/2020  су радови- Радови на санацији постојеће водоводне 

мреже у насељеном месту Банатска Дубица. Шифра из ОРН: 45232151- Радови на обнови 

водоводне мреже  

 

Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

Резервисана јавна набавка 

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о 

јавним набавкама. 
 

Електронска лицитација 

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона. 

 

 Лице за контакт или служба 

Лице  за контакт: Ивана Пејовић, nabavkasecanj@gmail.com 

 

 

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  25 дана.  
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

1. Врста радова 

Радови на санацији постојеће водоводне мреже у насељеном месту Банатска 

Дубица у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који 

су саставни део Конкурсне документације. 

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу X.  

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи 

спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је 

потребно извршити.  

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 

уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 

право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим 

се уређује планирање и изградња.  

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, 

у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени 

у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу 

врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у 

складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима. 

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач 

радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао 

Записник о примопредаји радова. 

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се 

односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од 

општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско 

занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области. 

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за 

праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку 

предметне јавне набавке.   
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Рок за извођење радова 

 

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи  

од 60 календарских дана од  дана увођења Извођача у посао од стране Наручиоца у присуству 

стручног надзора. Наручилац је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од 

потписивања Уговора што ће се констатовати у грађевинском дневнику. О увођењу Извођача 

радова  у посао израђује се записник који потписују представници Наручиоца, Извођача 

радова, стручни надзор и одговорни извођачи радова. 

 

Место извођења радова  

 Општина Сечањ, насељено место Банатска Дубица. 

 

   Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију 

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити 

обилазак локације за  извођење радова и увид у Пројекат  хидротехничких инсталација , али 

само уз претходну пријаву, која се подноси два дана пре намераваног обиласка локације,  на 

меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак 

локације.  

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  

nabavkasecanj@gmail.com , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  пет дана 

пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем 

понуда.   

Лице за контакт:  Славко Ромић  063/714-57-56. 

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак 

локације за  извођење  радова и увид у Пројекат  хидротехничких инсталација,  што ће се 

евидентирати од стране Наручиоца. 

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у Пројекат  

хидротехничких инсталација, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за 

извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XIV Конкурсне 

документације). 

 

    Техничке карактеристике материјала: 

Засун са летећом прирубницом, према стандарду СРПС ЕН 558:2012,СРПС ЕН 545:2013, 

СРПС ЕН 1074-1:2009 , СРПС ЕН 1074-2:2009 испитано према захтевима стандарда СРПС ЕН 

12266-1:2013. Тело и поклопац засуна из два дела. Уградбена мера дуга израда (Ф5) са 

могућношћу подесиве дужине.   

Вентил са еластичним заптивањем са интегрисаним месинганим прстеном унутар клина за 

минимизацију вибрација, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. 

Вретено фиксирано са интегрисаним челичним стоп прстеном без могућности вертикалног 

кретања.Материјал: дуктил лив  GGG50 према захтевима СРПС ЕН 1563:2013.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Потребан пун проток по целој дужини.                                                                                     

Спољна и унутрашњаепoксидна заштита у складу са  DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996. Једна 

прирубница летећа, друга фиксна, PN 10/16 бара,према захтевима стандарда СРПС ЕН 

545:2013,  материјал GGG50 према захтевима СРПС ЕН 1563:2013, заптивање са ЕПДМ гумом, 

прирубнице према СРПС ЕН 1092-2/1:2008 , за дуктилне цеви.           Медиум: Питка вода  .            

За радне температуре: до 70 С Прирубнице: PN 10/16 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008. 

ДН 100 ПН 10/16............87 ком 

Е мулти-џоинт полуспојница.  Полуспојница по СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, 

према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009, за спајање цеви од било ког материјала на прирубнице 

PN 10  СРПС ЕН 1092-2/1:2008, материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013. Спољна и 
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унутрашња епoксидна заштита у складу са  DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 ,гумена 

заптивка  EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007.Погодан за пијаћу воду.    

  Максимални радни притисак: 16 bar .   Прирубница: PN 10 

 Спојница намењена за азбест-цементне,ливено гвоздене и челичне  цеви. 

ДН 100..........93 ком 

Фазонски комади,испитани по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013. Од 

нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по захтевима 

стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008.                                                                                            

Погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси 

заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. 

Т комад ДН 100/100........17 ком 

Н комад ДН 80...........6 ком 

ТТ комад ДН 100/100...........12 ком 

ФФР комад ДН 100/80...........6 ком 

Уградбена гарнитура, испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013. 

Састоји од тела-цеви по СРПС ЕН 10219-1:2011, заштитне цеви од ПЕ по СРПС ЕН 12201-

1:2012 и горње и доње четвртке од сивог лива по СРПС ЕН 1561:2012. 

Уградбена гарнитура за ДН 100-150 Л=0,7-1,1 м..........87 ком 

Улична капа за вентиле fi 125.Према захтевима СРПС ЕН 124-2:2016.                                    

Материјал: тело од сивог лива , поклопац капе од сивог лива.                                                        

Без подесиве висине, капа се састоји из два дела: тела капе и поклопца капе.                            

Заштита: заштићено битуменом или пластификацијом. 

Улична капа фи 125.........87 ком 

Хидрант израђен у складу са СРПС ЕН 14339:2009, СРПС ЕН 1074-1:2009 и СРПС ЕН 1074-

6:2009 са аутоматском дренажом воде из тела хидранта.  

Погодан за пијаћу воду. 

Тело хидранта Инокс мининалне дебљине зида 3.5-4.5мм 

Сервис хидранта мора бити могућ без демонтаже главе хидранта кроз тело хидранта 

Прирубнице израђене према захтевима СРПС ЕН 1092-2/1:2008 

Медијум: Питка вода. 

Максимални радни притисак 16 бар.  

Број и величина излазног отвора подземног хидранта: један светли отвор 60мм са канџом 

прилагођеном хидрантском наставку за подземни хидрант према националним захтевима 

стандард СРПС ЕН 14339:2009 

Висина хидранта: Х=750мм (укупна висина прирубнице до краја кључа према стандард СРПС 

ЕН 14339:2009) 

Хидрант испитан према захтевима СРПС ЕН 12266:2013 

За следеће димензије: DN 80 

ХИДРАНТСКА КАПА 

Хидрантска капа за подземне хидранте.                                                                                            

Без подесиве висине, каппа се састоји из два дела : тела капе (битумен застита) и поклопца 

капе (епокси застита)                                                                                                                         

Материјал сиви лив С118.                                                                                                          

Хидрантска капа израђена по стандарду СРПС ЕН 124-2:2016 

Хидрантска капа.........6 ком 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

 

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају 

ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. 

Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су: 

 

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован 

код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) 

Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Предузетник 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко лице / 

 

2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  

законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

 

 Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 

 Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( 

захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника. Уколико понуђач има више законских 

заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 

Предузетник 

и физичко 

лице 

 

Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а 

којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
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или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта  

 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 

3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода   

Предузетник  

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Физичко лице 

(1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

(2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 

за издавање: 

 

  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа 

Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта 

пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 

физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и 

наплату одређене врсте јавног прихода. 

 Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа 

према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно 

према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 

надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе 

да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и 

од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан 

да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих 

локалних органа/организација/установа. 

 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 

4.)Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона)-Није примењиво у предметној јавној 

набавци. 

5.) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су 

поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 
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Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. Образац наведене изјаве  дат је у Поглављу IX. Конкурсне документације. 

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже 

потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.  
 
1)  Финансијски капацитет: 

Услов: 

 да је понуђач у претходне три обрачунске године ( 2017,2018 и 2019) остварио приход у 

минимумалном износу од 35.000.000,00 динара  

 Да понуђач није био неликвидан у периоду од 12 месеци рачунајући од дана 

објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ: -Извештај о бонитету Центра за бонитет(Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне 
регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс 
успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три 
обрачунске године (2017,  2018 и 2019). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет 
(Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2019. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха 
за 2019 годину.  

 Понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије Одељење за принудну наплату, 
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период да понуђач у последњих годину дана који 
претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, 
није био неликвидан. 

Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по 
систему простог/двојног књиговодства, доставља:                                                                               
-биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на 
приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је 
територији регистровано обављање делатности. 

-потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за 
претходну обрачунску годину (2019). 

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања 
(паушалци), достављају: 

-потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за 
претходну обрачунску годину (2019). 

2)  Пословни капацитет: 

Услов: 

a) понуђач је у обавези да поседује атест за робу, извештај о испитивању, налаз о испитивању 

или потврда о квалитету према захтеваним стандардима SRPS EN, SRPS ISO, SRPS EN ISO и 

DIN за сваку позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди издат од 

домаћег института. Ако се даје страни атест за робу, потребно је доставити за сваку позицију 
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техничке спецификације на којој се наводе тражени страндарди, извештај о испитивању, налаз 

о испитивању или потврда о квалитету  издата од домаћег института о усаглашености страних 

EN, ISO, EN ISO норми са SRPS EN, SRPS ISO, SRPS EN ISO нормама за понуђену робу.   

b) Понуђач је у обавези да за  захтевани материјал у предмеру радова, као прилог  обрасца 

понуде  достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим 

карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може недвосмислено утврдити да 

понуђено добро одговара захтеву из конкурсне документације или извод из каталога издатог од 

стране произвођача или друго штампано издање која мора да садржи све тражене техничке 

карактеристике добара која се нуде, а према захтевима наручиоца; понуђач је дужан да у 

каталогу означи производ који је предмет понуде 

c) понуђач је у обавези да поседује референце да  је у последње 2 године рачунајући од дана 

објављивања позива извршио најмање 2 реконструкције водоводних вентила и хидраната 

достављених референци у укупној вредности од минимално 35.000.000,00 динара 

d) Да понуђачи поседују важеће Сертификате система менаџмента квалитетом ISO 9001 и  

ISO14001 

Доказ: 

а) фотокопију атеста за робу, извештај о испитивању, налаз о испитивању или потврда о 

квалитету према захтеваним стандардима SRPS EN, SRPS ISO, SRPS EN ISO и DIN за сваку 

позицију техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди издат од домаћег 

института. Ако се доставља страни атест за робу, потребно је доставити за сваку позицију 

техничке спецификације на којој се наводе тражени страндарди, извештај о испитивању издат 

од домаћег института о усаглашености страних EN, ISO, EN ISO норми са SRPS EN, SRPS ISO, 

SRPS EN ISO нормама за понуђену робу.   

Извештај о испитивању о усаглашености, налаз о испитивању или потврда о квалитету  се могу 

добити код следећих институција: Машински факултет Универзитета у Београду, Машински 

факултет Универзитета у Новом Саду, Машински факултет Универзитета у Нишу. 

b) каталог произвођача понуђених добара у коме ће јасно маркером назначити  добра која ће се 

уграђивати    

c) попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде о реализацији раније закључених уговора 

 ( Образац потписује и  оверава претходни наручилац) 

- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак извршених услуга- Референтна листа 

-Фотокопија уговора о радовима на  реконструкцији водоводних вентила и  хидраната 

-Прву и последњу страну окончане  ситуације  и страну на којој се види да су изведени радови на 

реконструкцији водоводних вентила и хидраната, а који су наведени у  референтној потврди 

потписаној и овереног од стране наручиоца посла 

d) Фотокопије важећих Сертификата система менаџмента квалитетом ISO 9001 и  ISO14001
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Oдговорно лица понуђача треба да достави попуњен, оверен печатом и потписан ;  

- Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIII Конкурсне документације.  

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о 

раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, 

који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.  

-Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 

Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим 

обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из 

Конкурсне документације и то: 

- назив и адресу наручиоца, 

- назив и седиште понуђача, 

- облик наступања за радове за које се издаје Потврда , 

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 

- врста радова, 

- вредност изведених радова, - број и датум уговора, 

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 
користити , 

- контакт особа наручиоца и телефон , 

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца  

Уз потврду Наручиоца доставити: 

Фотокопије Уговора на које се потврда односи Фотокопије Окончане ситуације по тим 

уговорима 

3) Технички капацитет  

Услов: 

- Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга ) опремом за извођење радова 
који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 

Врста Количина 

Лако доставно возило за робу 2 ком 

Комбинована машина-„Скип“ или „Багер“ 2 ком 

Камион кипер 15 Т 1 ком 

Утоваривач 1 ком 
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Доказ: 

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, 
пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена 
техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у 
којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

отпремница;  

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу; 

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 

Д) за возила која подлежу обавезној регистрацији доставити: - Очитане важеће саобраћајне дозволе  

и фотокопије важећих полиса осигурања )  
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене 
фотокопије уговора на увид. 

 

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу 
XII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног 
лица и достављен уз понуду. 

4)  Кадровски капацитет: 

Услов: 

Понуђач мора да има радно 10 (десет) запослених/ангажованих лица од којих: 
- Најмање једно стручно лице –дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 413 или 

414;  

- Најмање 5 радника грађевинске струке, од чега најмање два водоинстлатера КВ, СС или 

ВКВ стручне спреме;  

- Најмање 1. возача „Ц“ категорије.  
 

Доказ: 

- Доставити лиценцу, потврду о важењу лиценце Инжењерске коморе Србије   не старије од 

12 месеци, да је тражени дипломирани инжењер – носилац личние лиценце и члан 

Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета и 

копије Потврде, доказ о радном ангажовању (Доказе о радном ангажовању: за одговорног 

извођача радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације који је 

код понуђача запослен –М образац и уговор о раду, односно за одговорног извођача радова 

хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације који није запослен код 

понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и 

повремених послова или други уговор о радном ангажовању за извршење услуга које су 

предмет ове јавне набавке). За остале запослене раднике –М образац и уговор о раду, 

односно за радника који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о делу / 

уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном 

ангажовању за извршење услуга које су предмет ове јавне набавке) у складу са Законом о 

раду РС. За возача камиона доставити фотокопију возачке дозволе.  
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Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 
понуђача 

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе 
понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем 
одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 
75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

2)Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана став2. 

Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери 

печатом, који је дат у Поглављу IX Конкурсне документације. 

3)Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 
подизвођачем 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, 
за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Aко 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 5) закона, понуђач може 
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела 
набавке. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда 
на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 

 

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 

понуђача 

1. Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки  понуђач из 

групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем 

одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

2. Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 

став2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и 

да је овери печатом, који је дат у Поглављу IX. Конкурсне документације. 

3. Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне  услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 

5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10%  укупне 
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вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  

закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио 

извршење тог дела набавке. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија 

је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за 

привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у 

обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на 

којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 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 се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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. 
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. 

Понуђач је дужан да без одглагања 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 прописан начин. 
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IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

1. Критеријум за доделу уговора 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 

или истом понуђеном ценом Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену 

цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни 

рок.  

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
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              V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И 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. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 

понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије. 

 

У Обрасцу понуде (Поглавље VI Конкурсне документације), понуђач наводи на који 

начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду 

или подноси понуду са подизвођачем. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је  

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из 

групе понуђача.  

Понуду доставити на адресу Наручиоца Општинска управа Сечањ - 23240 Сечањ, улица 

Вожда Карађорђа бр.57, са назнаком „Понуда за јавну набавку радовa на санацији 

постојеће водоводне мреже у насељеном месту Банатска Дубица број 07/2020, НЕ 

ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 

29.06.2020. год. до 14,00  часова. 

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, 

уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди пријема понуде 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 поднети понуде, сматраће се 

неблаговременом. 

 Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, 

мора да садржи: 

1) образац понуде, 

2) модел уговора, 

3) образац структуре цене, 

4) образац трошкова припреме понуде, 

5) образац изјаве о независној понуди, 

6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 

7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима, 

8) образац Изјаве о техничкој опремљености, 

9) средства финансијског обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне 

документације, 

10) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у 

пројектну документацију, 

11) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној 

документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 
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Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 

печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати 

и потписивати графитном оловком. 

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих 

предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду 

у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим 

наведеним траженим подацима. 

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде 

(повезана јемствеником или на други начин).  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 

који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 

независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање 

изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа 

Сечањ - 23240 Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57, са назнаком „Измена понуде за јавну 

набавку радовa на санацији постојеће водоводне мреже у насељеном месту Банатска 

Дубица број 07/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радовa на санацији постојеће водоводне мреже у 

насељеном месту Банатска Дубица број 07/2020- НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Опозив понуде за јавну набавку радовa на санацији постојеће водоводне мреже у 

насељеном месту Банатска Дубица број 07/2020- НЕ ОТВАРАТИ”    или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радовa на санацији постојеће водоводне мреже 

у насељеном месту Банатска Дубица број 07/2020- 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.   
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем. 

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).  

Понуду може поднети задруга, 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 уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Поглавље VI Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да 

наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 

већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  

75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу 

тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико 

понуђач понуду подноси са подизвођачем. 
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. 

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 

директно подизвођачу. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:  

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   

1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

3) понуђачу који ће издати рачун,  

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу  III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља 
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који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду 

подноси група понуђача.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

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. 

      . 

- 50% без ПДВ-а – авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора, 

након што  Понуђач преда Наручиоцу:  

а)  банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 

б)  банкарску гаранцију за добро извршење посла;  

д) авансни предрачун (три примерка) 

тако што ће се износ сваке привремене ситуације умањити сразмерно проценту примљеног 

аванса, до коначног урачунавања уплаћеног аванса.   

- 50% укупне вредности Уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављaња 

привремених ситуација и окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге 

изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и предрачунима радова 

из члана 1.  овог уговора, оверених од стране стручног надзора уз важећу банкарску гаранцију 

за добро извршење посла. 

       Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 

 

Обвезник и стопа пореза на додату вредност се утврђује у складу са важећим Законом о порезу 

на додату вредност, подзаконским актима и пратећим прописима на дан испостављања 

привремене/окончане ситуације. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за радове на санацији постојеће водоводне мреже у насељеном месту Банатска 

Дубица не може бити краћа од  24  месецa од дана примопредаје радова. Гаранција  не може 

бити краћа од 24 месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о 

минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије 

одређено.  

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 

од дана извршене примопредаје радова.  

 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи  

од 60 календарских дана од  дана увођења Извођача у посао од стране Наручиоца у присуству 

стручног надзора. Наручилац је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од 

потписивања Уговора што ће се констатовати у грађевинском дневнику. 

  

Место извођења радова -  насељено место Банатска Дубица, Општина Сечањ 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Укупну цену  у понуди изразити у динарима.  

 Укупну цену  понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ. 

У Обрасцу структуре исказати јединичне цене без ПДВ, укупне вредности без ПДВ, 

укупну цену без ПДВ, укупну цену са ПДВ као и ПДВ. 

Укупна цена мора бити јасно и читко уписана.  

Цена је фиксна за сво време извођења радова. 

Понуђена цена мора у себи да садржи све зависне трошкове са набавком и уградњом 

материјала. Понуђач ће у Предмеру радова са потребним материјалом, а по датим позицијама 

у Предмеру радова, исказати јединичне цене без ПДВ. Под јединичном ценом подразумева се 

цена радова, материјала, његова евентуална прерада материјала, сви транспорти, утовари, 

истовари као и ускладиштење потребног материјала како би остао квалитетан до тренутка 

уградње као и испитивања квалитета и све друго у вези са материјалом (атести и сл.). 

Примена валутне клаузуле није предвиђена. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија, www.poreskauprava.gov.rs  

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне 

средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је 

Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине), 

www.merz.gov.rs 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике, www.minrzs.gov.rs 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 Као средство финансијског обезбеђења понуђач подноси банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде и обавезујућа оргинална писма о намерама банке на начин предвиђен у 

конкурсној документацији: 

 

1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

 

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити са клаузулом: безусловна и платива на први 

позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у износу од 5% од укупне вредности 

понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање колико и важење понуде (најмање 60 

дана). Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 

од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену 

месну надлежност за решавање спорова. 

 



Јавна набавка радова  у отвореном поступку - Радови на санацији  постојеће водоводне мреже у насељеном 

месту Банатска Дубица број 07/2020 

Page 21 of 57 

 

 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција 

за рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг 

агенција која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је 

објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets 

Authorities- ESMA). 

             Наручилац  ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или 

мења своју понуду; 

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено  

не потпише уговор о јавној набавци; 

- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добрo 

                              извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације 

 

 

2.  Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију за повраћај аванса 

 

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 повраћај авансног плаћања у висини аванса (50% од вредности уговора без ПДВ-

а), као гаранција за повраћај аванса, са роком важења до примопредаје –окончања радова. 

 

3. 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 и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске 

гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а са роком 

важности најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла 

 

4. Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију  за отклањање грешака у гарантном року 

 

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 5 % од вредности уговора без 

ПДВ-а чији рок важења мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. 

 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 

седам дана  по закључењу уговора, наручиоцу  достави: 

 

1.Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: 

неопозива,  безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног 

плаћања издаје се у висини плаћеног аванса од  50%  без  ПДВ-а са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Гаранција мора бити 

неопозива, безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у 

потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Добављач може поднети гаранције 

стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
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Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство финансијског 

обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног 

који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, 

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 

неопозива, 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.    

 

3. 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 тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: неопозива , безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција за 

отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 5 % 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. 

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се 29.06.2020.године у 16,00 часова у радним просторијама 

Наручиоца, на адреси: Општинска управа Сечањ - 23240 Сечањ, улица Вожда Карађорђа 

бр.57. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који 

ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење 

на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у 

поступку отварања понуда. 
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14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање понуђачима. 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 

такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  

понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

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

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  

Општинска управа Сечањ - 23240 Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57, електронске 

поште на e-mail nabavkasecanj@gmail.com  или факсом на број 023/841-111 тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 

може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној 

документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор 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. 07/2020". 

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  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.  

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. 

Закона. 

17. 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 (чл.93. Закона). 

 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

mailto:nabavkasecanj@gmail.com
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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. 

 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

 понуђач не докаже да испуњава додатне услове  

 понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  

 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

 није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом 

                 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у  

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

 поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а; 

 учинио повреду конкуренције;  

 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   

 одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  

   1.исправа о наплаћеној уговорној казни;  

   2.исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

   3.правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

   4.рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

   5.извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

   6.изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

   7.доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
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   8.други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 

пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

      1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона; 

      2) учинио повреду конкуренције; 

      3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

     4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 

      1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

     2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне  

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

    3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

    4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

     5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

   6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

  7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у  

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

  8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се 

односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврстан. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јaвној нaбaвци ће бити зaкључен сa понуђaчем којем је додељен уговор у року од 8 

дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa из члaнa 149. Зaконa.  

У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудa Наручилац може зaкључити уговор пре истекa рокa 

зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaном 112. стaв 2. тaчкa 5) Зaконa. 
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Наручилац ће Уговор о јавној набавци достaви понуђaчу којем је додељен у року од 8 (осaм) 

дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa или ће га у исом року 

позвати у просторије Наручиоца ради потписа. Понуђaч је дужaн дa потпише уговор и врати га 

Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријемa. Уколико Понуђач не поступи у датом року 

смaтрaће се да одустaје од понуде и може због тогa сносити све законом предвиђене последице.  

Ако понуђaч којем је додељен уговор одбије дa зaкључи уговор о јaвној нaбaвци, Наручилац 

може дa зaкључи уговор сa првим следећим нaјповољнијим понуђaчем (члан 113. став 3. ЗЈН).  

Уколико је због методологије доделе пондерa потребно утврдити првог следећег нaјповољнијег 

понуђaчa, Наручилац ће поново извршити стручну оцену понудa и донети одлуку о додели 

уговорa. 

23. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 

после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може 

поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом. 

 

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање 

документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема 

писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН. 

 

24. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, оба 

наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 
 

25. 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 

 

26. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се у складу са чланом 148-159. Закона о јавним набавкама  

(«Сл.гласник РС», број 124/2012,14/2015 и 68/2015)  против сваке радње наручиоца у току 

целог поступка јавне набавке осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације  сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања. 

После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права  је 

десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.  
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Захтев за заштиту права подноси Наручиоцу Општинска управа Сечањ - 23240 Сечањ, улица 

Вожда Карађорђа бр.57, непосредно у канцеларију писарнице или поштом препоручено са 

повратницом на адресу Наручиоца. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права. 

            Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета  Републике Србије,   

број рачуна:   840-30678845-06, шифра плаћања 153, позив на број 97  50-016, сврха уплате: 

Републичка административна такса, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у 

износу од 120.000,00  динара. 

 

27. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

НИЈЕ ОБАВЕЗНА 

 На основу Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. 

гласник РС", бр. 41/2019 - на снази од 19.06.2019. године - даље: допуна Правилника) 

приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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                                                        VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку радова на санацији 

постојеће водоводне мреже у насељеном месту Банатска Дубица број 07/2020 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име лица 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  

  

1) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица 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 лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица 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 они понуђачи који 

подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Радови на санацији постојеће водоводне мреже у 

насељеном месту Банатска Дубица број 07/2020 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

-  аванс 50 % од понуђене 

цене без пдв; 

- до 40 % по привременим 

ситуацијама; 

- најмање 10% по окончаној 

ситуацији 

 

Рок важења понуде 

 

___ дана од дана отварања 

понуда (минимум 60 дана) 

 

Рок извођења радова   

 

__________календарских дана 

(максимално 60 дана)  

 

Гарантни период 

 

______ месеци/а од дана 

примопредаје радова 

(минимум 24 месеца)  

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне 

документације за ову јавну набавку 

 

 

 

 

 

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, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе 

понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача  

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 
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                           VII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,  
 (назив понуђача) 

дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

     

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у 

поступку јавне набавке радова на санацији постојеће водоводне мреже у насељеном 

месту Банатска Дубица број 07/2020 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.  

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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                               VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
 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 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

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. 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 
          назив понуђача 

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач 

__________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
 назив понуђача  
радова на санацији постојеће водоводне мреже у насељеном месту Банатска Дубица 

број 07/2020, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

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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                                                        X  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА  НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ 

ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БАНАТСКА ДУБИЦА број 07/2020  
Закључен  у ________________, дана___________године, између: 

 

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 

 

Наручиоца Општинска управа Сечањ  

са седиштем у Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57 

ПИБ: 101358240, Матични број: 080819215 

Број рачуна: 840-106640-17,  Назив банке:Управа за трезор 

Телефон: 023/841-410, Телефакс: 023/842-031 

кога заступа Председник општине Предраг Рађеновић  

(у даљем тексту: наручилац) 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 

 

...................................................................................................................................... 

са седиштем у ......................................., улица ........................................................ 

ПИБ: ............................................., Матични број: ................................................... 

Број рачуна: .................................., Назив банке: ...................................................... 

Телефон:................................................,Телефакс: .................................................. 

кога заступа............................................................................................................... 

(у даљем тексту: извођач) 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

-да је наручилац на основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласнику РС» број 

124/2012, 14/2015, 68/2015) и позива за подношење понуда за јавну набавку радова на санацији 

постојеће водоводне мреже у насељеном месту Банатска Дубица број 07/2020-4 спровео 

отворени поступак јавне набавке радова према конкурсној документацији број  07/2020-5 у 

даљем тексту: Конкурсна документација),  

- да је наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора Извођачу, број: _____ од ________ 2019.   године (попуњава наручилац) 

- да је Извођач носилац заједничке понуде групе понуђача број____, чији су чланови групе 

следећи: 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, 

ПИБ ______________, МБ ___________, које заступа 

директор_________________________________. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, 

ПИБ ______________, МБ ___________, које заступа 

директор_________________________________. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, 

ПИБ ______________, МБ ___________, које заступа 

директор_________________________________. 

(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према 

наведеном моделу уговора) 
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- да је група понуђача пре закључења овог уговора доставила Споразум о заједничком 

извршењу јавне набавке број_________ од _________ године, којим је прецизирана 

одговорност сваког понуђача из групе понуђача  за извршење уговора и која је саставни део 

овог уговора. 

 

Да је Извођач  делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има: 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, 

ПИБ ______________, МБ ___________, које заступа 

директор_________________________________ активнсоти из набавке који ће извршити 

______________________________________ и _______% од укупне вредности понуде. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, 

ПИБ ______________, МБ ___________, које заступа 

директор_________________________________ активности из набавке који ће извршити 

______________________________________ и _______% од укупне вредности понуде. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, 

ПИБ ______________, МБ ___________, које заступа 

директор_________________________________, активности из набавке који ће извршити 

______________________________________ и _______% од укупне вредности понуде. 

(попуњава се само у случају  понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођаче којима је 

поверено делимично извршење набавке). 

                                                                     

 

Члан 1. 

          

Предмет  уговора је Извођење радова на санацији постојеће водоводне мреже у насељеном 

месту Банатска Дубица број 07/2020 и ближе је одређен прихваћеном понудом Извођача 

број_____од _______2020. године, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком 

документацијом по којој се изводе радови и овим уговором. 

          Ради извршења радова који су предмет Уговора Извођач се обавезује да обезбеди радну 

снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско- занатске и 

припремно завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова кoји су 

предмет овог уговора. 

Члан 2. 

 

            Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Овог уговора износи 

укупно _______________динара без ПДВ-а,  односно __________________ динара са ПДВ-ом. 

            Вредност ПДВ-а износи _______________ динара. 

            Извођач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом 10. став 2. 

тачка 3. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр.84/2004, 86/2004-испр.., 

61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин. изн., 68/2014-др. Закон, 142/2014, 

5/2015-усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016-усклађени дин. изн.). 

 Вредност радова из става 1. овог члана добијена је на основу количина и јединичних 

цена из усвојене понуде извођача радова. 

 Јединиче цене  из става 3. овог члана су фиксне до завршетка радова. 

           Стварна вредност радова и услуга ближе описаних у члану 1. овог Уговора биће 

утврђена на основу стварно изведених количина радова, које су утврђене у грађевинској књизи, 

и јединичних цена из усвојене понуде. 
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            Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата 

и трошкове организације градилишта, осигурања,  припремних радова, помоћних материјала и 

опреме, трошкове контролних испитивања по налогу надзорног органа, трошкове издавања 

средстава обезбеђења и све остале зависне трошкове Извођача. У цену је урачуната и 

привремена сабраћајна сигнализација. 

 

Члан 3. 

                

              Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: 

- 50% без ПДВ-а - авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора, 

након што  Понуђач преда Наручиоцу:  

а)  банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 

б)  банкарску гаранцију за добро извршење посла; 

в) авансни предрачун (три примерка)  

тако што ће се износ сваке привремене ситуације умањити сразмерно проценту примљеног 

аванса, до коначног урачунавања уплаћеног аванса.   

 

- 50% укупне вредности Уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања 

привремених ситуација и окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге 

изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и предрачунима радова 

из члана 1.  овог уговора, оверених од стране стручног надзора уз важећу банкарску гаранцију 

за добро извршење посла. 

       Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 

Обвезник и стопа пореза на додату вредност се утврђује у складу са важећим Законом о порезу 

на додату вредност, подзаконским актима и пратећим прописима на дан испостављања 

привремене/окончане ситуације. 

 

 

                                                                     Члан 4. 

 

                                                                             

       Извођач је дужан да преда Наручиоцу: 

- у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења 

уговора, банкарску гаранцију за повраћај аванса која мора бити безусловна и платива на 

први позив, у висини од 50% од вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Гаранција мора бити 

неопозива, безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у 

потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Добављач може поднети гаранције 

стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

          Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство финансијског 

обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног 

који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

- у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења 

уговора, банкарску гаранцију за добро извршење посла, издату 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 
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(потписивања записника о примопредаји радова ). Гаранција мора бити неопозива, 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.   

  

        -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 извођач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција за отклањање 

грешака у гарантном року издаје се у висини од 5 % 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 ће наплатити 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. 

У случају продужења рока из члана 5. овог уговора, овај уговор представља правни основ за 

продужење важности гаранцијa наведених у ставу 1., прва и друга алинеја овог члана. 

 

Члан 5. 

 

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

_________календарских  дана (а који не може бити дужи од 60  календарских  дана)  

рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. 

Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику. О увођењу Извођача радова  

у посао израђује се записник који потписују представници Наручиоца, Извођача радова, 

стручни надзор и одговорни извођачи радова.  

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача, и то:у случају елемнетарних 

непогода и дејства више силе, у случају измене пројектно техничке документације по налогу 

наручиоца, у случају прекида рада изазвног актом надлежног органа, за који није одговоран 

Извођач. 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 

форми, уз сагласност наручиоца и стручног надзора, извођач подноси наручиоцу у року од два 

дана од сазанања за околности из става 3. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног 

рока за завршетак радова. 

Уговорни рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе 

постигну писани споразум. 

             Под роком завршетка радова сматра се дан  њихове спремности за технички преглед, а 

што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
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Члан 6. 

 

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

прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком 

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

             Извођач се обавезује: 

- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 дана 

достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматарње 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 извођења радова 

-да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави  решење о именовању одговорних 

извођача радова који поседују одговарајуће лиценце одговорног извођача радова у складу са 

чланом 152., став 1., тачка 2. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 

72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) 

 -да се строго придржава мера заштите на раду; 

- именује лице за безбедност и здравље на раду (у складу са Законом о безбедности и здрављу 

на раду - Службени гласник РС бр.101/2005 и 91/2015). 

-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту 

посла и у уговореном року; 

-да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим 

стандардима, мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим 

прописима и мерама за материјале које користи приликом извођења радова. Уколико 

Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким 

прописима, он га одбија и 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. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал 

који не одговара квалитету. 

-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

-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; 

- да обезбеди мерење и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току радова; 

-да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова са свим прилозима, који 

морају бити редовно потписивани од стране стручног надзора и одговорног руководиоца 

радова; 

-да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова; 

-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,или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу рокова 

извођења 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; 

-о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем 

овде уговорених радова; 

-након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и механизацију, 

одвезе шут и отпатке на депонију и уреди терен где су извођени радови. 
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-постави и одржава привремену сабраћајну сигнализацију;  

-сноси трошкове израде пројеката изведеног објекта у складу са  важећим прописима (уколико 

при извођењу радова дође до одступања од одобреног Идејног пројекта, узрокованог грешком 

извођача); 

-обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за технички преглед 

објекта; 

-отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед,  у остављеном року; 

- учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова; 

- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни обрачун; 

- видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана по увођењу у 

посао, у сагласности са чл.149. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 

72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и по упутству Корисника. 

 

 

Члан 7. 

 

           Извођач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу 

детаљни динамички план извођења уговорених радова. 

          Уколико Наручилац утврди да Извођач не реализује радове у складу са детаљним 

динамичким планом, и ако након писменог упозорења у року од 10 (десет) дана од дана 

уручења писменог упозорења,  Наручилац  не констатује да је кашњење у реализацији посла 

надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог извођача у посао и изврши 

наплату гаранције банке за добро извршење посла. 

         У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог извођача падају на терет 

Извођача. 

         Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од 

даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор, уз наплату гаранције за добро 

извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете. 

          Извођач  је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да 

својим средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове, односно средствима и 

радном снагом коју обезбеђује у складу са условима из конкурсне документације и Понуде. 

 

Члан 8. 

 

         Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све предвиђене 

врсте радова из понуде, са личним лиценцама, и да иста достави стручном надзору.  

         Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о планирању и 

изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014). 

          У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из понуде, Извођач  је у 

обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, добије 

писмену сагласност  Наручиоца. Уз разлоге измене напред наведених одговорних извођача, 

Извођач је дужан да достави доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова 

испуњавају све услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи. 

 

 



Јавна набавка радова  у отвореном поступку - Радови на санацији  постојеће водоводне мреже у насељеном 

месту Банатска Дубица број 07/2020 

Page 41 of 57 

 

 

 

Члан 9. 

 

          Извођач  је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у складу 

са предмером радова из Понуде Извођача, у року до 7 дана од дана закључења Уговора, 

достави Наручиоцу:  

1. На усвајање детаљан динамички план извођења уговорених радова. Динамички план 

мора бити потписан и оверен од стране Извођача. Саставни део динамичког плана су 

ресурсни планови и то: 

- план ангажовања потребне радне снаге; 

- план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту; 

- план набавке  потребног материјала; 

- финансијски план реализације извођења радова ; 

- пројекат организације градилишта; 

     

 

 

Члан 10. 

 

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

заштите. 

         Уколико извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју 

искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале 

материјалне и нематеријалне   штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без 

права приговора. 

 

 

Члан 11. 

 

Наручилац је дужан : 

- да обезбеди документацију за извођење радова  

- да решењем именује стручни надзор 

- 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 приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо–техничку 

документацију и грађевинску дозволу; 

- Да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада 

пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 

- Да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност 

и здравље на раду у фази извођења радова, као и да обезбеди израду Плана 

превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима. 

- Да по завршетку радова прими наведене радове 
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Члан 12. 

 

           Гарантни рок за изведене радове износи  ____ године (минимално  24 месеци рачунајући 

од дана примопредаје радова) рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је 

Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова 

(„Службени гласник РС“, број 93/2011)  другачије одређено. За уграђене материјале и опрему 

важи гарантни року складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје 

радова наручиоцу. 

 

Члан 13. 

 

          У случају откривања недостатака у гарантном року, Наручилац се обавезује да писмено о 

томе обавести Извођача, у року од 15 дана од дана сазнања за недостатке. 

          Извођач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све нађене недостатке, 

као и скривене мане, у супротном Наручилац задржава право, да на терет Извођача радова 

ангажује  другог извођача радова за отклањање предметних недостатака,наплатом гаранције 

банке за отклањање недостатака у гарантном року. 

         Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности 

трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2. Овог члана, наручилац има 

право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 

 

Члан 14. 

 

          За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертфикате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима  и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

        Уколико наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га одбија и 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 . Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 

прописаном квалитету. 

          У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 

наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку 

поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.Уколико извођач 

у одређеном року то не учини,наручилац има право да ангажује  другог извођача  искључиво 

на трошак Извођача по овом уговору. 

 

Члан 15. 

 

          Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 

радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и 

Наручиоца у писаној форми. 

         Извођач није овлашћен  да без писане сагласности  наручиоца мења обим уговорених 

радова и изводи вишкове радова. Уколико је наручилац сагласан са истим исти ће се уговорити 

у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
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Члан 16. 

     

           У случају да током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је неопходно 

извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може 

спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу са 

чланом 36. став 1. тачка 5) истог закона,  уколико је претходно прибављено позитивно 

мишљење Управе за јавне набавке. 

 

 

 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 и коначан обрачун радова чине  представници наручиоца, 

Извођача, стручни надзор и одговорни извођачи радова. 

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

           Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји и 

записник о коначном обрачуну. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или 

назив радова који се изводе, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на 

квалитет и степен завршености истих, одговарајуће табеле свих уграђених маеријала 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 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 од стране наручиоца и ако 

их не отклони у споразумно утврђеном року, наручилац ће радове поверити другом извођачу на 

рачун извођача.   

          У записнику о коначном обрачуну врши се комплетно финансијско сравњавање  и 

записнички то констатује.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. 

 

 

Члан 18. 

 

          Уколико извођач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће наручиоцу 

уговорену казну у износу 5 ‰ (пет промила)  од укупне уговорене вредности за сваки дан 

закашњења, а највише до 5 % за целокупан  период закашњења.  

         Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без 

претходног  

пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

 

 

Члан 19. 

 

Наручилац  и извођач имају право на једнострани раскид уговора у следећим случаjевима: 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана, као и ако 

извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из 

неоправданих разлога касни са извођењем радова 
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- уколико извршени радове не одговарају прописима и стандардима за ту врсту посла 

и квалитету наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио по примедбама 

стручног надзора 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 

Члан 20. 

 

              У случају једностранг раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову 

реализацију, наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог 

извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном 

случају обавезан  да надокнади наручиоцу штету, која представља разлику између цене 

предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

            Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља  другој уговорној страни и 

са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за 

раскид уговора. 

             У случау раскида Уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, 

да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник Комисије о стварно изведеним 

радовима до дана раскида Уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за 

раскид Уговора. 

 

 

Члан 21. 

 

           Извођач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без 

одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

поступка јавне набавке, која наступи током важења овог Уговора као уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописан начин.  

 

Члан  22. 

 

 

             Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, као и 

одредбе  Посебних узанси  о грађењу и других важећих прописа Републике Србије . 

  

 

 

Члан 23. 

           Све евентуалне спорове који могу настати из овог уговора, уговорне стране ће покушати 

решити споразумно, а уколико то није могуће исте уговарају надлежност стварно и месно 

надлежног суда у Зрењанину. 

Члан 24. 

 

          Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном 

достављања банкарских гаранција из члана 4.  Уговора. 

          Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако извођач 

у року од 7 дана од дана потписивања уговора не достави банкарске гаранције из члана 4. 

Уговора. 
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Члан 25. 

         Овај уговор сачињен је у 6 истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 примерка за своје потребе.        

 

                                                     

 

 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА  ЗА НАРУЧИОЦА 

 

   

 

 

МП. 

   

 

МП. 
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                                                   XI  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

  
Предмет ЈН 

Опис позиције радова 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1 Набавка и монтажа засуна са летећом 

прирубницом 

          

  Набавка и монтажа засуна са летећом 

прирубницом,   према стандарду СРПС ЕН 

558:2012,СРПС ЕН 545:2013, СРПС ЕН 1074-

1:2009 , СРПС ЕН 1074-2:2009 испитано према 

захтевима стандарда СРПС ЕН 12266-1:2013                                                       

Тело и поклопац засуна из два дела. 

Уградбена мера дуга израда (Ф5) са могућношћу 

подесиве дужине.                                                       

Вентил са еластичним заптивањем са 

интегрисаним месинганим прстеном унутар 

клина за минимизацију вибрација, са 

прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 

1092-2/1:2008.Вретено фиксирано са 

интегрисаним челичним стоп прстеном без 

могућности вертикалног кретања.Материјал: 

дуктил лив  GGG50према захтевима СРПС ЕН 

1563:2013                                                                                                                                                                                                                                                                               

Потребан пун проток по целој дужини.Спољна и 

унутрашњаепoксидна заштита у складу са  DIN 

30677-2:1988 и DIN 3476:1996 
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Једна прирубница летећа, друга фиксна, PN 10/16 

бара,према захтевима стандарда СРПС ЕН 

545:2013,  материјал GGG50 према захтевима 

СРПС ЕН 1563:2013, заптивање са ЕПДМ гумом, 

прирубнице према СРПС ЕН 1092-2/1:2008 , за 

дуктилне цеви.Медиум: Питка вода 

За радне температуре: до 70 С 

Прирубнице: PN 10/16 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008  

За све производе приложити одговарајући атест 

са траженим стандардима. 

  

  ДН 50 Ком 22     

  ДН 80 Ком 30     

  ДН 100 Ком 5     

              

2 Набавка и монтажа Е мулти-џоинт 

полуспојница   

          

  

  

Набавка и монтажа Е мулти-џоинт полуспојница                 

Полуспојница по СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС 

ЕН 545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-

1:2009, за спајање цеви од било ког материјала на 

прирубнице PN 10  СРПС ЕН 1092-2/1:2008, 

материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013. 

Спољна и унутрашња епoксидна заштита у 

складу са  DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 

,гумена заптивка  EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007. 

Погодан за пијаћу воду.  Максимални радни 

притисак: 16 bar Прирубница: PN 10                          

Спојница намењена за азбест-цементне,ливено 

гвоздене и челичне  цеви. 

За све производе приложити одговарајући атест 

са траженим стандардима. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ДН 50 kom 57     
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  ДН 80 kom 12     

  ДН 100 kom 9     

3 Набавка и монтажа ФФ комада           

  ФФ комад (Ливена цев  са прирубницама) 

испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, 

СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по 

стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe 

разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 

1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви 

комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-

1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 

3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе 

приложити одговарајући атест са траженим 

стандардима. 

          

  ДН 50/600 kom 27     

  ДН 80/500 kom 21     

  ДН 80/600 kom 7     

  ДН 100/600 kom 3     

4 Набавка и монтажа T комада           

  T комад PN 10/16,(Т рачва са прирубницама) 

испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 

,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по 

стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe 

разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 

1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви 

комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-

1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 

3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе 

приложити одговарајући атест са траженим 

стандардима. 

          

  ДН 50/50 kom 7     
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  ДН 80/80 kom 20     

  ДН 100/50 kom 1     

  ДН 100/80 kom 3     

  ДН 100/100 kom 1     

5 Набавка и монтажа Н комада       

  Н комад PN 10/16 (лук са прирубницама 90° и 

стопом), испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-

1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива 

по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe 

разбушене по захтевима стандарда и СРПС ЕН 

1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви 

комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-

1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 

3476:1996 и DIN 30677-2:1988.  За све производе 

приложити одговарајући атест са траженим 

стандардима. 

      

  ДН 80 ком 21     

6 Набавка и монтажа уградбене гарнитуре           

  Уградбена гарнитура, испитано по захтевима 

СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 545:2013. 

Састоји од тела-цеви по СРПС ЕН 10219-1:2011, 

заштитне цеви од ПЕ по СРПС ЕН 12201-1:2012 и 

горње и доње четвртке од сивог лива по СРПС 

ЕН 1561:2012.  За све производе приложити 

одговарајући атест са траженим стандардима. 

          

  ДН 50 kom 22     

  ДН 80  kom 30     

  ДН 100  kom 5     

7 Набавка и монтажа уличне капе за вентиле fi 

125 
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  Улична капа за вентиле fi 125       

  Према захтевима СРПС ЕН 124-2:2016.       

Без подесиве висине, капа се састоји из два дела: 

тела капе и поклопца капе 

      

Материјал: тело од сивог лива , поклопац капе од 

сивог лива 

      

Заштита: заштићено битуменом или 

пластификацијом 

кom 57     

8 Набавка и монтажа надземног хидранта           

  Надземни хидрант ,без ломљиве спојнице.Сервис 

хидранта мора бити могућ без демонтаже 

хидранта кроз тело хидранта.  Хидрант са 

аутоматском дренажом воде из тела 

хидранта.Обрачун за извршене радове врши се по 

ком уграђених хидраната за сав рад и материјал. 

Уз понуду и достављени материјал доставити 

потврду о квалитету акредитоване установе да 

понуђени хидранте задовољавају све критеријуме  

и каталог произвођача из кога се види да 

понуђени хидранти задовољавају захтеване 

техничке услове.Хидрант израђен у складу са 

СРПС ЕН 14384:2009,СРПС ЕН 1074-1:2009 и 

СРПС ЕН 1074-6:2009 са аутоматском дренажом 

воде из тела хидранта. Погодан за пијаћу воду. 

Епокси заштита према захтевима стандарда ДИН 

30677-2:1988 и ДИН 3476:1996. 

          

  Тело хидранта ИНОКС минималне дебљине зида 

3,5-4,5 мм.                       

          

Прирубнице израђене према захтевима СРПС ЕН 

1092-2/1:2008 

          

Медијум :Питка вода           

Максимални радни притисак:16 бар           
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Број и величина отвора за надземни хидрант 

ДН80 по СРПС ЕН 14384:2009 са три отвора(Б-

75,Ц-52х2) према националним захтевима 

стандарда СРПС ЕН 14384:2009 

          

Врста спојнице за надземни хидрант са системом 

заштите против крађе ,заптивање према 

захтевима стандарда СРПС ЕН 12266-1:2013 

алуминијумска копча Б-75,2хЦ-52 и одговарајући 

поклопац(Б-75,2хЦ-52) са спољним навојем Ц(50-

1/6“) и Б(65-1/6“) према националним захтевима 

стандарда СРПС ЕН 14384:2009. 

          

Висина надземног хидранта Н2=1850 мм  

дефинисана стандардом СРПС ЕН 14384:2009 

          

Хидрант испитан према захтевима СРПС ЕН 

12266-1:2013 

          

  ДН 80 кom 21     

  ДН 80/80 кom 1     

10 Набавка и монтажа ФФР комада       

  ФФР комад (Ливена редукциja са прирубницама) 

испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 

,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по 

стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe 

разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 

1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви 

комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-

1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 

3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе 

приложити одговарајући атест са траженим 

стандардима. 

      

  ДН 80/50 кom 34     

  ДН 100/50 кom 1     
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  ДН 100/80 кom 1     

11 Набавка и  монтажа Х комад       

  X комад PN 10/16 (завршна прирубница), 

испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , 

СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по 

стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe 

разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 

1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви 

комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-

1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 

3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За све производе 

приложити одговарајући атест са траженим 

стандардима. 

      

  ДН 80 кom 1     

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

  Укупно (без ПДВ): 

  

  

  

  ПДВ: 

  

  

  

  Укупно (са ПДВ): 

  

  

  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________ 

 

                                                                                                   ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________ 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________ 
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Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне 

документације. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

(1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

(2) у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

(3) у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без 

ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке 

без ПДВ-а. 

(4) у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке са ПДВ-ом. 

           НАПОМЕНА: 

Понуђач је у обавези да у понуђену цену урачуна све трошкове које терете предметну набавку. 

 

 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис понуђача 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, 

изјављујем да         назив понуђача 

располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година 

производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели: 

 

 

Редни 

број 
Врста и тип Количина 

Година 

производње 

Облик 

поседовања 

(својина, 

закуп, лизинг) 

Напомен 

1.  

 

 

    

2.  

 

 

    

3.  

 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 

 

    

6.  

 

 

    

7.  

 

 

    

8.  

 

 

    

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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                                 XIII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, 

изјављујем да         назив понуђача 

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у 

реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 

Р
ед

н
и

 б
р
. Назив уговора 

(навести назив објекта,  

врсту радова, 

површина и намена 

објекта)  

Година 

завр-шетка 

реализа-

ције 

уговора  

Наручилац 

Вредност 

(динара без 

ПДВ-а) 

     

      

     

     

     

     

     

     

 

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а. 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре и окончане ситуације. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 
 
 

И З Ј А В У 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ 

У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са 

седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и 

обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се 

изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и 

извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације 

потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима 

градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у 

цени ни обиму радова.   

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________      М.П. 

 (п о т п и с) 

 

 

 

Напомена: Образац  мора бити потписан од стране представника Наручиоца, односно 

лица задуженог за обилазак локације. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 

или са подизвођачима. 

Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла 

групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
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XV  ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

 

Назив наручиоца:  

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:_____________.  

 

 

Потпис овлашћеног лица  

 

МП ____________________________  

 

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. 


