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О Б Р А С Ц И 

 

 

- ОБРАЗАЦ бр.1- Образац за оцену испуњености услова из чл. 75 и 76 Закона о   јавним 

набавкама  

- ОБРАЗАЦ бр.2- Подаци о понуђачу 

- ОБРАЗАЦ бр. 2/А“-Подаци о подизвођачу  

- ОБРАЗАЦ бр. 2/Б“-Подаци о учеснику у заједничкој понуди  

- ОБРАЗАЦ бр.3-Изјава понуђача о учешћу подизвођача 

- ОБРАЗАЦ бр.4- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке  

- ОБРАЗАЦ бр.5-Изјава о испуњености услова из чл. 75 и 76 Закона о јавним набавкама 

- ОБРАЗАЦ бр.6-Изјава о независној понуди 

- ОБРАЗАЦ бр.7-Изјава о поштовању прописа из области заштите на раду, запошљавања 

и услова рада и заштите животне средине као и да  му није изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за 

подношење понуда    

- ОБРАЗАЦ бр.8-Образац трошкова припремања понуде 

- ОБРАЗАЦ бр.9-  Понуда   

- ОБРАЗАЦ бр.10-Спецификација са структуром цене 

 - ОБРАЗАЦ бр.11–МОДЕЛ УГОВОРА ( Понуђач попуњава модел уговора, а  последњу 

оверава печатом и потписом овлашћеног лица). 

- ОБРАЗАЦ бр.12–РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА   
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1. УВОД 
Предмет јавне набавке су радови- Реконструкција дела водоводне мреже у 

насељеном месту Бока- ОРН: 45232151- Радови на обнови водоводне мреже 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са позивом за подношење 

понуда и конкурсном документацијом. 

            Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације, потписује их и доставља са  потребним доказима. 

Понуду потписује лице које је овлашћено да потпише понуду.   

 Обавезно се мора попунити комплетан образац понуде (сви обрасци који су 

саставни део конкурсне документације), у противном ће се понуда сматрати 

неприхватљивом. Понуђач мора дати понуду за све захтеване позиције, у противном ће се 

понуда одбити као неприхватљива. Понуђачи могу поднети само једну понуду и не могу је 

мењати.    

 У поступку оцењивања понуда разматраће се  и  оцењивати само прихватљиве 

понуде и  понуде које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, у 

супротном понуде ће бити  одбијене. 

   

2. ЈЕЗИК 
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 

Понуђач даје понуду на српском језику. 

 

3. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА 
Понуђач је дужан да достави понуду у запечаћеној коверти уредно адресираној, поштом 

на адресу: Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ  или лично на наведену 

адресу са назнаком «Понуда за јавну набавку  радова- Реконструкција дела водоводне 

мреже у насељеном месту Бока број: 08/2020- НЕ ОТВАРАТИ».   

  На полеђини  коверте навести назив, адресу, број телефона понуђача и број 

телефона контакт особе. 

 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Понуде морају да стигну без обзира на начин достављања, на адресу Општина 

Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ најкасније до 03.06.2020.године до 14.00 

часова. 

 Свака понуда која стигне Наручиоцу по истеку датума и сата одређеног у 

претходном ставу, сматраће се неблаговременом и иста ће се неотворена вратити 

понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. 

 

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

6. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
  Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из 

разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади 
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трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава  обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

7.  ФОРМА ПОНУДЕ 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације,  и доставља их са потребним доказима.  

Понуђач не може попунити и доставити своје обрасце-документе, уместо истих 

који су преузети а саставни су део конкурсне документације, у супротном понуда ће се 

одбити. 

  У случају потребе за исправком, исправка мора бити оверена иницијалима особе 

која је потписала понуду и оверена печатом. 

    Понуда мора бити оверена печатом и потписана од стране лица понуђача које је 

овлашћено  да потпише  понуду.  

 

8.  ИЗМЕНЕ ПОНУДЕ 
    Измена и допуна понуде може се вршити до истека рока за достављање понуде и то 

у запечаћеним ковертама препорученом поштом  на адресу: Општина Сечањ, ул. Вожда 

Карађорђа бр.57, Сечањ или лично на наведену адресу  са назнаком «Измене и допуне 

понуде за јавну набавку радова Реконструкција дела водоводне мреже у насељеном 

месту Бока број: 08/2020-НЕ ОТВАРАТИ».  

    Достављене понуде не могу се изменити нити се могу повући по истеку рока за 

достављање понуде.  

  

9.   ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача који се обавезују на заједничко извршење 

набавке. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 

1.тач 1 до 4 Закона о јавним набавкама (који су наведени у овој конкурсној 

документацији) а додатне услове испуњавају заједнички. Сви услови, како обавезни тако и 

додатни наведени су у обрасцу „ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛ. 75 и 76  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“. 
Учесници у заједничкој понуди су у обавези да  уз понуду доставе и споразум 

којим се међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење јавне набавке. 

Наведени споразум је саставни део заједничке понуде и уколико га учесници у заједничкој 

понуди не доставе заједно са понудом, таква понуда ће се одбити као неприхватљива.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

10. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив свих подизвођача, као и проценат укупне вредности 

јавне набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50% као и који 

део предмета набавке ће извршити преко подизвођача.Уколико уговор између наручиоца 

и понуђача који иступа са подизвођачем буде закључен,  подизвођач ће бити наведен у 

уговору. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без 

обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из чл.75 
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ст.1-4 Закона о јавним набавкама а доказ о испуњености услова из чл.75 став 1 тачка 5 

Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Сви услови, како обавезни 

тако и додатни наведени су у обрасцу „ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 и 76  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач другом понуђачу. 

11. ОБАВЕШТЕЊЕ ШТА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
Саставни део заједничке понуде је и споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 

12. ПЛАЋАЊЕ 
-  Плаћање динарско. 

- Плаћање ће се вршити 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. 

13. РОК ИЗВОЂЕЊА 
Извођење радова ће се извршити у року који је изабрани понуђач одредио у својој 

понуди.   

 14.ГАРАНТНИ РОК 

Гарантни рок на изведене радове и уграђену опрему је минимум 2 године од дана 

извршених радова. 

15. ВАЛУТА 

Вредности у понуди исказују се у динарима без ПДВ-a и са ПДВ-ом. 

Оцењиваће се вредности у понуди исказане у динарима без ПДВ-а. 

Цена треба да укључи све трошкове који терете предметну набавку. 

У случају погрешно уписане вредности, исправка ће се извршити према производу 

јединичне цене и количине. Комисија ће при оцени понуда уважити исправку рачунске 

грешке на наведени начин. 

 

 16.  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

  

Извођач се обавезује да приликом закључења уговора, Наручиоцу преда:  

  

-бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без протеста» 

са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од уговорене вредности 

уговора без ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла са роком важења 30 дана 

дужим од рока важења уговора. 

      - бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без 

протеста» са   овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од уговорене 

вредности уговора без ПДВ-а, као гаранцију за исправљање грешака у гарантном року са 

роком важења 30 дана дужим од гарантног рока . 

 Уз менице Извођач предаје и картон депонованих потписа и одговарајућа 

менична овлашћења.  
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17. ЗАШТИТА ПОДАТАКА 

 

 Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, 

у складу са законом, понуђач означио у понуди. 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података. 

Податке које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у 

поступку јавне набавке и биће доступни само лицима укљученим у поступак 

набавке. 

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 

пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања 

понуда, односно пријава 

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.  

 

 18.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
Понуђач може у писаном облику на адресу наручиоца  Општина Сечањ,ул. 

Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ, е-маил: nabavkasecanj@gmail.com  са назнаком „Питање 

за комисију за јавну набавку радова- Реконструкција дела водоводне мреже у 

насељеном месту Бока број: 08/2020 тражити од Наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуда. Тражење информација и појашњена путем телефона није дозвољено. 

 

19.  ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ ПОНУДА  после отварања понуда  
            Ради прегледа, оцена и упоређивања понуда може се тражити од понуђача да 

објасни своју понуду а може се тражити и увид, контрола код понуђача односно 

подизвођача.  

 

20. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац може из било ког разлога на сопствену иницијативу или као одговор на 

појашњење тражено од понуђача да измени или допуни конкурсну документацију. 

Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам и мање 

дана пре рока за достављање понуда  дужан је да продужи рок за достављање понуда. 

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у 

писменој форми.  

Све измене или допуне представљају саставни део конкурсне документације и исте 

ће се објавити на порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

  21. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА 

УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

 Уколико понуда понуђача који има негативну референцу коју није добио за 

истоврсни предмет набавке, буде изабрана као најповољнија, такав понуђач је у обавези да 

као додатно средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза приликом закључења 

уговора наручиоцу преда једну бланко меницу регистровану код НБС коју наручилац 

може попунити на вредност од 10% од вредности уговора, уколико такав понуђач не 

испуни неку од уговорних обавеза. 

mailto:nabavkasecanj@gmail.com
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22. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 

 

 Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда. 

 

Елементи критеријума су: 

           -        Понуђена цена .............................................   90  бодова 

            -       Рок извођења          ....................................   10  бодова 

           

 ПОНУЂЕНА ЦЕНА - код овог критеријума упоређиваће се понуђена цена 

коришћењем следеће формуле за обрачун бодова: ( најнижа цена x максимални број 

бодова / посматрана  цена ). 

 

 РОК ИЗВОЂЕЊА - код овог елемента критеријума бодовање ће се извршити 

применом следеће формуле ( најкраћи понуђени рок извођења x максимални број 

бодова/ посматрани рок извођења). 
 

 Најповољнијом понудом сматраће се понуда која оствари највећи укупан број 

бодова.  

 Заокруживање се врши на 2 децимале. 

 У случају да две  или више прихватљивих понуда остваре једнак највиши укупан 

број бодова  наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који има већи број  

бодова по основу елемента критеријума- понуђена цена, а ако се на тај начин  не добије 

предност примениће се елемент критеријума-рок извођења. 

 

23.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
   Јавно отварање понуда извршиће се на дан истека рока за достављање понуда 

односно дана 03.06.2020. године у 16,00  часова.      

            За активно учестововање  у поступку отварања понуда,  представници понуђача 

изузев директора фирми,   власника радње,  односно предузетника,  у обавези су  да пре 

почетка отварања понуда Комисији за јавне набавке предају уредно пуномоћје за активно 

учешће у поступку отварања понуда. 

   Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима у року од 3 дана од дана 

отварања понуда, а може се уручити и  непосредно после отварања понуда. 

 

24.  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

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

 

25.  ОЦЕНА ПОНУДА 
 Комисија за јавну набавку ће након завршеног поступка отварања понуда 

приступити детаљном прегледу и оцени свих поднетих понуда. 

 Понуде које су недовољно читке, неразумљиве, условне или које садрже друге 

неправилности одбиће се као неисправне. 

            Оцењиваће се понуђена цена без ПДВ-а, без обзира што понуђач мора унети 

податке о ПДВ-у. 
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 26. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

    Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

 

27.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у 

претходне три године у поступку јавне набавке: 

-поступао супротно забрани из чл.23 и 25 овог закона 

-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 обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

-није испуњавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који 

су се односнили на исти предмет наабвке, за период од претходне три године. 

Доказ из става 1. овог члана може бити: 

 правоснажна судска одлука или коначна одлука неког другог органа 

 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза 

 исправа о наплаћеној уговорној казни 

 рекламације потрошача 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. 

 

28.  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)  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 3 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 пет дана од дана пријема одлуке.  

 Захтев за заштиту права подноси Наручиоцу, поштом препоручено са повратницом 

на адресу : Општинска управа Сечањ - 23240 Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57. 

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,   
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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 60.000,00  динара. 

 

             29. ПРАВО НАРУЧИОЦА ДА ОБУСТАВИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 

стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном јавном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредном 

периоду од 6 месеци. 

 

 30. ДОДЕЛА УГОВОРА 

 Наручилац закључује Уговор о јавној набавци са понуђачем чија је понуда 

изабрана као најповољнија по истеку рока за подношење захтева за заштиту права у року 

од 8 дана. 

           Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета 

само једна понуда.  

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

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

31.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. 

 

 

32. ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА  
 

 Опис радова, количина радова и материјал су исказане у техничкој спецификацији 

(предмер радова).  
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УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУЊАВА  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

  Понуђач мора испуњавати  услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама као и 

услове ове конкурсне документације.  

 

УСЛОВИ -   Право на учешће у поступку има понуђач ако:  

 

1.је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

2.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 и 

давања мита, кривично дело преваре 

3.је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

4.понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде   
 

5.располаже  неопходним финансијским и  пословним капацитетом: 

     - у протеклих12 месеци од дана објављивања позива за достављање понуда            

(рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних 

банака за обављање платног промета 

       - да остварени пословни приход у последње три године (2017, 2018, 2019)   мора да 

буде у износу од минимум  7.000.000,00 динара  

       - Понуђач је у обавези да поседује референце да  је у последње (две) 2 године 

рачунајући од дана објављивања Позива за подношење понуда, самостално или као члан 

групе понуђача извршио радове на најмање 2 изградње, реконструкције или санације 

водоводне мреже минималне вредности достављених референци у укупном збиру од 

минумум 7.000.000,00 динара без ПДВ-а 

     -Понуђач је у обавези да поседује атест за робу, извештај о испитивању, налаз о 

испитивању или потврду 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 техничке спецификације на којој се наводе тражени 

страндарди, атест за робу, 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.   
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-Понуђач је у обавезида за  захтевани материјал у предмеру радова, као прилог  обрасца 

понуде  достави каталог или извод из каталога 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 

докуметнације или извод из каталога издтог од стране произвођача или друго штампано 

издање која мора да садржи све тражене техничке карактеристике добара која се нуде, а 

према захтевима наручиоца  

-Да понуђачи поседују важеће Сертификате система менаџмента квалитетом ISO 9001 и 

ISO14001 учиоца; понуђач је дужан да у каталогу означи производ који је предмет понуде. 

 

6.     располаже неопходним кадровским  капацитетом 

 

Да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно се сматра да понуђач има у 

радном односу или ангажовано другим одговарајућим уговором сходно одредбама Закона 

о раду за уговорени период набавке запослене на следећим радним местима и то:  

- 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  

           7.   - да располаже неопходним техничким  капацитетом 

 

- 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: 

 

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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          ОБРАЗАЦ бр.1 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 и 76  ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Ре

дн

и 

бр

ој 

Услов Докази о испуњености услова Испуњеност услова 

(обавезно 

заокружити једно од 

понуђених одговора) 

1.    

 

                                  

 Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар;  

Решење или Извод о регистрацији  

привредног субјекта Агенције за привредне 

регистре Републике Србије, односно извод 

из регистра надлежног Привредног суда 

 

 

ДА 

 

 

НЕ 

 

 

2.  

 

Да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично 

дело примања и давања мита, 

кривично дело преваре 

 

 

- Правно лице - 

1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА 

ПРАВНОГ ЛИЦА - уверење из казнене 

евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова - 

захтев за издавање овог уверења може се 

поднети према месту рођења (сходно члану 

2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој 

евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - 

орган надлежан за унутрашње послове 

општине на чијој територији је то лице 

рођено) и према месту пребивалишта. 

 

Ако понуђач има више законских 

заступника у обавези је да за сваког достави 

наведено уверење.Ако је законски 

заступник рођен и има пребивалише у 

страној земљи уместо наведеног уверења 

надлежне полицијске управе може да 

достави своју писану изјаву, дату под 

кривичном и материјалном 

одговорношћу, оверену пред судским или 

управним органом, јавним бележником 

или другим надлежним органом те 

државе. (Иста мора бити преведена на 

српски језик) 

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ - За кривична 

дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ 

ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА 

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ 

СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се 

потврђује да понуђач (правно лице) није 

 

 

 

 

 

 

 

ДА 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ 
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осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе.  

            3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ - За кривична 

дела против привреде, против животне 

средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ 

ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке 

из казнене евиденције за кривична дела која 

су у надлежности редовног кривичног 

одељења Вишег суда) на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којом се потврђује да 

понуђач (правно лице) није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, примања или 

давања мита, кривично дело 

преваре.Уколико уверење Основног суда 

необухвата податке из казнене евиденције  за 

кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег 

суда,понуђач је у обавези да поред уверења 

Основног суда достави и уверење Вишег 

суда. 

 - Предузетници и физичка лица – 

Уверење из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова - захтев за издавање 

овог уверења може се поднети према месту 

рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) 

Правилника о казненој евиденцији («Сл. 

лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за 

унутрашње послове општине на чијој 

територији је то лице рођено) и према месту 

пребивалишта. 

 (Потврде не могу бити старије од два 

месеца на дан отварања понуда) 

3.  Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији; 

 

Уверења: 

-Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе 

-надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода   

(Потврде не могу бити старије од два 

месеца на дан отварања понуда) 

 

 

 

ДА 

 

 

НЕ 
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4. понуђач је дужан да при 
састављању понуде изричито 
наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде   

Образац бр.7  

 

ДА 

 

 

НЕ 

5.  располаже  неопходним 

финансијским и  пословним 

капацитетом: 

- у протеклих12 месеци од дана 

објављивања позива за достављање 

понуда            (рачунајући и дан 

позива) није имао блокаде текућих 

рачуна отворених код пословних 

банака за обављање платног 

промета 

- да остварени пословни приход у 

последње три године (2017, 2018, 

2019)   мора да буде у износу од 

минимум  7.000.000,00 динара -  

-Понуђач је у обавези да поседује 

референце да  је у последње (две) 2 

године рачунајући од дана 

објављивања Позива за подношење 

понуда, самостално или као члан 

групе понуђача извршио радове на 

најмање 2 изградње, 

реконструкције или санације 

водоводне мреже минималне 

вредности достављених референци 

у укупном збиру од минумум 

7.000.000,00 динара без ПДВ-а 

-Понуђач је у обавези да поседује 

атест за робу, извештај о 

испитивању, налаз о испитивању 

или потврду 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 

 -Доказ:Потврда НБС о броју дана 

неликвидности 

 

-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.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. 
-попуњен,потписан и печатом оверен Образац 
бр.12-референтне листе 

-Фотокопија уговора о радовима на 

изградњи,реконструкцији или санацији 

водоводнемреже 

-Прву и последњу страну привремене или 

окончане  ситуације  и страну на на којој се види 

да су изведени радови на изградњи, 

реконструкцији или санацији 

водоводнемреже, а који су наведени у  

референтној  листи 

-фотокопију атест за робу, извештај о 

 

 

ДА 

 

 

НЕ 
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домаћег института. Ако се даје 

страни атест за робу, потребно је 

доставити за сваку позицију 

техничке спецификације на којој се 

наводе тражени страндарди, атест 

за робу, 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.   

-Понуђач је у обавезида за  

захтевани материјал у предмеру 

радова, као прилог  обрасца понуде  

достави каталог или извод из 

каталога 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 докуметнације или 

извод из каталога издтог од стране 

произвођача или друго штампано 

издање која мора да садржи све 

тражене техничке карактеристике 

добара која се нуде, а према 

захтевима наручиоца  

-Да понуђачи поседују важеће 

Сертификате система менаџмента 

квалитетом ISO 9001 и ISO14001 

учиоца; понуђач је дужан да у 

каталогу означи производ који је 

предмет понуде 

испитивању,стручни налаз , налаз о 

испитивању или потврду 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,стручни налаз , налаз 

о испитивању или потврду о квалитетусе 

може добити код следећих институција: 

Машински факултет Универзитета у 

Београду, Машински факултет Универзитета 

у Новом Саду, Машински факултет 

Универзитета у Нишу 

- каталог произвођача понуђених добараили 

извод из каталога издaтог од стране 

произвођача или друго штампано издање у 

коме ће јасно маркером назначити добро које 

нуди, дијаграм протока за позиције на којима 

је захтеван 

- Копије важећих Сертификата система 

менаџмента квалитетомISO 9001 и  ISO14001 
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6. - да располаже неопходним 

кадровским  капацитетом 

Да располаже неопходним 

кадровским капацитетом, односно 

се сматра да понуђач има у радном 

односу или ангажовано другим 

одговарајућим уговором сходно 

одредбама Закона о раду за 

уговорени период набавке 

запослене на следећим радним 

местима и то:  

- 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  
 

 
- Доставити лиценцу, потврду о важењу лиценце 

Инжењерске коморе Србије не старије од 12 

месеци, да је тражени дипломирани инжењер –

носилац личне лиценце и члан Инжењерске 

коморе Србије и да муодлуком Суда части издата 

лиценца није одузетаи 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.  

 

ДА НЕ 

7 - да располаже неопходним 

техничким  капацитетом 

- 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: 

Лако доставно возило за 

-робу 

2 ком   

Комбинована машина-

„Скип“ или „Багер“  

2 ком   

Камион кипер 15 Т - 1 ком   

Утоваривач - 1 ком   
 

Копија картице основних средстава са 

обележеном захтеваном механизацијом, 

Уговор о закупу, лизингу,  рачун о куповини, 

пописна листа, или било који други доказ 

који доказује да понуђач располаже 

захтеваним техничким капацитетом 

понуђача. 

Копије саобраћајних дозвола са важећом 

полисом осигурања за механизацију која 

подлеже регистрацији. 

За радне машине које не подлежу 

регистрацији потребно је доставити важећи 

стручни налаз о иситивању опреме за рад. 

ДА НЕ 
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Понуђач  доказује испуњеност обавезних услова из. Члана 75.став. тач.1) 

до 3) Закона о Јавним набавкама писаном изјавом датом  под пуном 

моралном материјалном и кривичном одговорношћу (Образац бр.5 који 

је саставни део конкурсне документације). Све остале услове које  

Наручилац захтева у Конкурсној документацији (тачке 5.- 7.), а који су 

прописани  чланом 76.Закона о јавним набавкама  понуђач је дужан да 

достави у својој  понуди. 

Понуђач је дужан да у пријави наведе интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 

 

 

 

 

 

 
        ПОНУЂАЧ: 

 

 

    М.П.         

                   __________________________ 

                   (Потпис овлашћеног лица) 
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                                                                              ОБРАЗАЦ бр.2   

                                                                                                                 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

 

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА  

 

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА  

 

МАТИЧНИ БРОЈ  

 

ПОРЕСКИ ИНДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ 

 

 

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ  

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС  

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

ТЕЛЕФОН  

 

ТЕЛЕФАКС  

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е-маил)  

 

 

 

 

 

       ПОНУЂАЧ: 

 

    М.П.   

       

                 __________________________ 

                  (Потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ бр.2/А 

Подаци о подизвођачу 
 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА  

 

МАТИЧНИ БРОЈ  

 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ 

 

 

БРОЈ РАЧУНА И  НАЗИВ БАНКЕ  

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС  

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

 

ТЕЛЕФОН  

 

ТЕЛЕФАКС  

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  

 

 

                        ПОДИЗВОЂАЧ: 

         ___________________                            

              (Место и датум)                                   

                                               

                                                 М.П.                   _______________________________ 

                                                                                   (Потпис овлашћеног лица) 
 

НАПОМЕНА: - Образац се попуњава, потписује, оверава и доставља само у случају 

да понуђач наступа са подизвођачем.      

                            У случају већег броја подизвођача образац фотокопирати и 

поступити на исти начин.  
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ОБРАЗАЦ  бр. 2/Б 

                                                                                                     Подаци о понуђачу-  

                                                                                            члану у заједничкој понуди 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – ЧЛАНУ  КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

 

ПИБ 

 

 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ 

 

 

 

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ 

 

 

 

ТЕЛЕФОН  

 

 

 

ТЕЛЕФАКС  

 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (е- маил) 

 

 

НАПОМЕНА: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 

понуду у ком случају је потребно да се наведени образац копира  за сваког понуђача 

који је учесник у заједничкој понуди и поступи на исти начин. 

 

                        ПОНУЂАЧ: 

___________________________         

       (Место и датум)             

           ____________________________ 

        М.П.        (Потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ бр.3 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА 

           

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈИМА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОВЕРИО ДЕЛИМИЧНО 

ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ) 

 

  За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 

Ред. 

бе. 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА НАЗИВ И ОПИС 

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧУ 

1.    

2.    

3.    

4.    

    

 

Датум:_______________      ПОНУЂАЧ:  

        

        ___________________________       

            (Потпис овлашћеног лица)                                                                                

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац се не 

попуњава. 
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          ОБРАЗАЦ бр.4 

СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА 

НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Чланови групе су се споразумели да у јавној набавци радова- Реконструкција дела 

водоводне мреже у насељеном месту Бока број: 08/2020 носилац посла буде 

члан__________________. Носилац посла ће у име групе поднети понуду и заступати 

групу понуђача пред наручиоцем, потписати уговор са Наручиоцем, у име групе дати 

средство обезбеђења и издати рачун за извршену услугу.  

Чланови групе су се споразумели да наручилац изврши плаћање за извршену услугу 

на следећи рачун:______________________________код 

банке________________________ 

 

Пун назив и седиште члана 

групе 

Назив и опис дела 

предмта набавке 

који ће извршити 

члан групе 

Проценат укупне 

вредности 

набавке који ће 

извршити члан 

групе 

Потпис 

одговорног лица 

и печат члана 

групе 

Овлашћени члан: 

 

 

   

 

                     м.п. 

 

 

Члан групе: 

 

 

   

 

                      м.п. 

 

 

Члан групе: 

 

 

   

 

                     м.п. 

 

 

Члан групе: 

 

 

 

   

 

                  м.п. 

 

 

 

Датум:__________      ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН ГРУПЕ 

 

     М.П.   _____________________________ 

        (Потпис овлашћеног лица) 

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац се не 

попуњава. 
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                                                          Образац бр.5 

                                                                                                                   

  Понуђач_______________________________________кога 

                                                    (назив и седиште) 

 

заступа__________________________________под пуном моралном,  

   (име и презиме) 

 

материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу  

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач овом изјавом потврђује да испуњава следеће услове из чл.75 и 76 Закона о јавним 

набавкама за учешће у поступку доделе уговора о јавној набавци мале вредности за 

набавку радова- Реконструкција дела водоводне мреже у насељеном месту Бока број: 

08/2020: 
-Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

-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 и давања мита, кривично 

дело преваре 

-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; 

  

  

Напомена: 
Уколико више понуђача подноси заједничку понуду или уколико понуђач наступа са 

подизвођачем, сваки од учесника у заједничкој понуди, односно сваки подизвођач је у 

обавези да попуни овај образац. 

 

У случају потребе исти копирати.  

 
 У __________________ 

 

 Дана________________ 

                           ПОНУЂАЧ: 

 

           (М.П.)                 

                             

                 __________________________ 

    

                  (Потпис овлашћеног лица) 
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                                                            ОБРАЗАЦ бр.6 

                                                                                                                     

 

 

  Понуђач_______________________________________кога 

                                                    (назив и седиште) 

 

заступа__________________________________под пуном моралном,  

   (име и презиме) 

 

материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу  

 

 

И З Ј А В У 
 

  

  

Понуђач овом изјавом потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Напомена: 
Уколико више понуђача подноси заједничку понуду или уколико понуђач наступа са 

подизвођачем, сваки од учесника у заједничкој понуди, односно сваки подизвођач је у 

обавези да попуни овај образац. 

 

У случају потребе исти копирати.  

 
 У __________________ 

 

 Дана________________ 

 

                           ПОНУЂАЧ: 

 

           (М.П.)                 

                             

                 __________________________ 

    

                  (Потпис овлашћеног лица) 
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                                                                                                                ОБРАЗАЦ бр.7  

 

 

  

 

  Понуђач_______________________________________кога 

                                                    (назив и седиште) 

 

заступа__________________________________под пуном моралном,  

   (име и презиме) 

 

материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу  

 

 

И З Ј А В У 
 

  

  

Понуђач овом изјавом потврђује да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да  му 

није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 

односно слања позива за подношење понуда. 

 

 

Напомена: 
Уколико више понуђача подноси заједничку понуду или уколико понуђач наступа са 

подизвођачем,  сваки од учесника у заједничкој понуди, односно сваки подизвођач је у 

обавези да попуни овај образац. 

 

У случају потребе исти копирати.  

 
 У __________________ 

 

 Дана________________ 

 

                           ПОНУЂАЧ: 

 

           (М.П.)                 

                             

                 __________________________ 

    

                  (Потпис овлашћеног лица) 
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                                             ОБРАЗАЦ бр.8 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

    

 

 

У складу са чл. 88 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/2012) као и чл. 6. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (Сл.гласник РС 29/2013) 

достављамо образац са структуром трошкова припремања понуде у јавној набавци радова- 

Реконструкција дела водоводне мреже у насељеном месту Бока број: 08/2020 
За припремања понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној 

набавци, Понуђач:________________________________ из __________________је имао 

следеће трошкове: 

 

Ред.б

р. 

Врста трошка Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

УКУПНО:   

 

 

Напомена: На основу одредбе чл. 88 Закона о јавним набавкама 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  узорака и 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручица и трошкове 

прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: 

Понуђач није у обавези да попуњава овај образац. 
 

 

Место и датум:                                                                                За понуђача  

 

 

_____________________                                 М.П.                _________________________ 

                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 
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                                                                                                      ОБРАЗАЦ бр.9 
                

 

                             Назив и адреса понуђача:______________________________  

       Телефон и факс:  _________________________________ 
                       Име и презиме особе за контакт:_____________________________ 

                             Матични број:______________________________ 
                         ПИБ: _____________________  

  

ППррееддммеетт::  Понуда за набавку радова- Реконструкција дела водоводне мреже у 

насељеном месту Бока број: 08/2020: 
          

1.УКУПНА ЦЕНА  _________________динара без ПДВ-а. 

  УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а________________динара. 

  УКУПНА ЦЕНА  _________________динара са ПДВ-ом. 

  

 

2.РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА _______________________________________                                                                                 

(навести тачан број дана од дана закључења уговора) 

 

 

4.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ__________________________________________ 

     (навести број дана од дана отварања понуде с тим да  

       исти не може бити краћи од 60 дана) 

 

3.ГАРАНТНИ РОК_________________________________________ 

                                 ( минимум 2 године од изведених радова) 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИМ:( заокружити једну од доле понуђених  могућности) 

 

a) самостално 

b) као заједничку понуду  

cc))  са подизвођачем                                  

                            ЗЗаа  ппооннууђђааччаа,,    

                 

 

      М.П.           __________________________ 

                  (Потпис овлашћеног лица) 
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          ОБРАЗАЦ БР.10 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА  СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

Реконструкција дела водоводне мреже у насељеном месту Бока 

  

РБ ОПИС Јед. мера Количина 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

I.  Припремни радови 

 Обележавање траса цевовода, према 

подацима из пројекта и приложеним техни-

чким условима. 

Јединичном ценом је обухваћен сав 

потребан материјал, опрема и радови на 

обележавању пројектованих траса цево-вода, 

формирању мреже привремених 

хоризонталних и вертикалних репера и 

њиховом осигурању у току читавог 

извођења радова. 

Након обележавања трасе сачинити 

записник о постојећем стању коловоза, 

паркинга, колских улаза, тротоара, зелених 

површина, околних објеката и свих осталих 

видљивих објеката који се налазе у зони 

изградње итд. 

 

Обрачун по м1 обележене трасе. 

    

1. 

    

    

    

м1 527.00 

  

 

2. 

Пресецање и рушење постојећих коловоза, 

паркинга, колских улаза и тротоара, на 

деловима пројектованих траса цевовода које 

се налазе испод саобраћајница, у складу са 

одговарајућим техничким усло-вима.  

Пресецање извршити правилним сечењем 

дуж ивица будућег рова, а рушење у ширини 

рова. 

Материјал настао рушењем коловоза, пар-

кинга, кућних прилаза и тротоара класирати 

и депоновати на место које одреди Надзорни 

орган.  

Доње носеће слојеве депоновати по страни и 

искористити приликом враћања пресе-чених 

и разрушених површина у првобитно стање. 

 

Обрачун по м2     

- асфалт м2 3.00   
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- бетон м2 3.00   

3. 

Обезбеђење саобраћајница, на дело-вима 

саобраћајница у којима се изводе радови, 

у складу са важећим законима, 

прописима, прибављеним елаборатима, 

сагласностима и сл. 

Извршити потребне девијације моторног 

и пешачког саобраћаја. Поставити и 

одржавати сву неопходну хоризонталну, 

верти-калну и светлосну сигнализацију у 

току читавог трајања радова, у свему 

према Елаборату регулације саобраћаја.  

Елаборат о регулацији саобраћаја обез-

беђује Инвеститор. 

Обрачун извршити према стварно 

изведеним радовима уз сагласност 

Надзорног органа. 

 

Обрачун паушалан. паушал 

                                                                             

    I-Укупно припремни радови: 

 

 
II.  Земљани радови 

  

 
790.50 

  

1. 

Ископ ровова у земљишту III категорије, за 

потребе постављања цевовода и шахтова, са 

одбацивањем ископаног материјала на мин 

1.0 м од ивице рова. 

Ископ ровова извршити према пројекто-

ваним котама, нагибима и димензијама, у 

складу са приложеним техничким усло-вима.  

Уколико у току ископа дође до промене 

категорије материјала у ком се врши ископ, 

Извођач и Надзорни орган ће извршити 

додатну класификацију материјала, ради 

обрачуна по накнадно утврђеним катего-

ријама ископа.  

Категоризацију материјала извршити према 

упутствима из просечних норми за земљане 

радове у грађевинарству. 

Јединичном ценом је обухваћено шлицовање 

попречних профила. 

Ширина рова је 1.0 м. 

 

Обрачун по м³. 

Ручни ископ 10% м³ 79.05 
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Машински ископ 90% м³ 711.45 
  

 
Разупирање бочних ивица рова, металном 

подградом, у складу са важећим зако-нима, 

прописима, мерама о безбедности и здрављу 

на раду и приложеним техничким условима.  

Разупирање вршити паралелно са напре-

довањем ископа, уз обезбеђење 100% 

сигурности у току рада у рову. На мес-тима 

проласка рова поред објеката, обез-бедити и 

темеље објеката од клизања, како не би 

дошло до деформације и оштећења подграде. 

На местима укрштања са постојећим 

подземним инсталацијама, исте обезбедити 

од деформације и оштећења. 

По завршеном полагању цеви, извршити 

постепено уклањање подграде, пара-лелно са 

набијањем насутог материјала у рову, водећи 

рачуна да не дође до оштећења цеви, 

подземних инсталација и околних објеката. 

м2 1,581.00 
  

2. 

 Обрачун по м2 разупрте подграде. 

3. 

Снижавање нивоа подземне воде, уко-

лико се она појави за време ископа, 

монтаже цеви, израде шахтова и затрпа-

вања ровова и слично, у свему према 

одговарајућим техничким условима. 

Снижавање воде извршити муљном пум-

пом, црпљењем из отворене јаме. За 

време извођења наведених радова, дно 

рова мора бити суво.  

Јединичном ценом је обухваћен сав 

материјал, опрема, рад, енергија и реша-

вање одвођења захваћених вода. 

 

Обрачун по м1. 

  

  
м1 368.90 

  

4. 

 

Планирање дна рова, на делу трасе где је 

извршен машински ископ рова, уз 

избаци-вање вишка земље ван рова, на 

удаље-ност од минимум 1.0 м.  

Планирање извршити ручно, према 

пројекто-ваним котама и димензијама, у 

складу са одговарајућим техничким 

условима. Дозвољено одступање од 

пројектованих кота је ±1 цм. 

 

Обрачун по м2. 

    

м2 527.00 
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5. 

 

Набавка, допремање и уградња песка на  

дно рова испод (10 цм), око и изнад (10 

цм) цеви и око шахтова, у складу са 

датим техничким условима. 

При уградњи песак се збија у слојевима 

од 20 цм, са квашењем, до потребног 

степена збијености од 95% по Проктору. 

Трошкове провере збијености и свих нак-

надних провера сноси Извођач. 

 

Обрачун по м³. м³ 187.22 

    
    

6. 

Набавка, допремање и уградња песка 

изнад цеви, до најниже коте постојеће 

коловозне конструкције, паркинга, 

кућних прилаза и тротоара, на деловима 

трасе испод саобраћајница и тротоара, у 

складу са датим техничким условима.. 

    
При уградњи песак се збија у слојевима 

од 20 цм, са квашењем, до потребног 

степена збијености од 97% по Проктору. 

Трошкове провере збијености и свих нак-

надних провера сноси Извођач. 

 
4.28 

  
Обрачун по м³. м³    

  

7. 

Затрпавање ровова земљом из ископа, по 

завршеној уградњи песка, са набија-њем 

у слојевима од 30 цм, до потреб-ног 

степена збијености од 95% по Проктору, 

у свему датим техничким усло-вима.  

Набијање првих слојева извршити 

пажљиво, растреситим материјалом, без 

камења, како не би дошло до оштећења 

монтираних цеви. 

Трошкове провере збијености и свих нак-

надних провера сноси Извођач. 

 

Обрачун по м³. м³ 585.22 

  
 

  
    

8. 

Утовар у транспортна средства и одвоз 

вишка земље од ископа на депонију 

удаљену до 5 км или на неку другу 

локацију коју одреди надзорни орган, у 

складу са одговарајућим техничким 
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условима.  

У случају да је депонија удаљена више 

од 5 км од градилишта, извођач радова 

има право на додатне транспортне 

трошкове, на основу повећања дужине 

транс-портног пута. 

Јединичном ценом је обухваћено разас-

тирање и грубо планирање материјала на 

локацији предвиђеној за депоновање ма-

теријала. 

    

 
205.28 

  

 
Обрачун по м³. м³  
                                                                                  

 II-Укупно земљани радови:   

  

 III.  Монтерски радови 

  
    

1. 

Прикључење пројектоване водоводне 

мреже на постојећи јавни водоводни 

систем. 

Ценом су обухваћени трошкови затва-

рања постојећих затварача на јавном 

водоводном систему, пресецања цеви, 

црпљења воде из ровова и спровођења 

привремених решења за снабдевање 

водом, током израде прикључка. 

Обрачун извршити по стварно 

утрошеном времену.  

 

Обрачун по часу. 

    

час 10.00 

    
    

2. 

Набавка, транспорт и монтажа ПЕ цеви 

Ц-8, НП10 бара по датој нивелети из 

пројекта. Пре уградње свака цев се 

визуелно мора прегледати и утврдити 

њено евенту-ално оштећење.  

    Манипулисање са цевима треба да је у 

свему сагласно условима које прописује 

произвођач цеви.  

    Спајање цеви се врши сучеоним завари-

вањем, које изводи екипа са одгова-

рајућим сертификатом произвођача цеви, 

уз присуство Надзорног органа. 

    Лом трасе се врши савијањем цеви само 

у радијусу које прописује произвођач. 
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Уграђена цев мора целом својом дужи-

ном равномерно лежати на слоју песка 

пројектоване дебљине.  

    Уградња цеви се контролише техничким 

нивелманом. Дозвољено одступање од 

пројектоване коте дна цеви је ±1 цм.  

    Јединичном ценом је обухваћен сав 

потребан материјал, опрема и рад на 

мон-тажи, спајању и контроли уградње 

цеви. Сечење цеви и отпадни материјал 

се не плаћају посебно.  

    Обрачун по м1. 

 

    ПЕ-100  Ø200 Ц-8 НП-10 м1 282.00 

  ПЕ-100  Ø160 Ц-8 НП-10 м1 245.00 

  

3. 

 

 

 
    Nabavka, transport i ugradnja liveno-

gvozdenih fazonskih komada, GGG 40, 

ispitanih po zahtevima SRPS EN 12266-

1:2013,SRPS EN 545:2013, od nodularnog 

liva po standardu SRPS EN 1563:2013, 

прирубнице разбушене по захтевима 

стандарда SRPS EN 1092-2/1:2008, према 

шемама чворова приложеним у 

графичком делу пројекта. Погодани за 

пијаћу воду. Сви комади морају да 

одговарају SRPS EN 1074-1:2009. Епокси 

заштита у складу са DIN 3476:1996 i DIN 

30677-2:1988. 

Јединичном ценом је обухваћен сав 

потребан спојни и заптивни материјал 

(за-вртњеви, матице, подлошке, дихтунг 

гу-ме), опрема и рад, као и 

антикорозиона заштита у виду премаза. 

Набавка, транспорт и уградња спојних 

елемената за ПЕ цеви, НП10 бара и АЦ 

цеви одређене класе. Мулти јоинт "Е" по 

SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 

545:2013, prema standardu SRPS EN 1074-

1:2009, за спајање цеви од било ког 

материјала на прирубнице PN 10 SRPS 

EN 1092-2/1:2008, материјал дуктил лив 

по SRPS EN 1563:2013.  

Спољна и унутрашња епоксидна заштита 

у складу са DIN 30677-2:1988 i DIN 

3476:1996, гумена заптивка EPDM po 

SRPS EN 681-1:2007.   
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Погодан за пијаћу воду.  

Максимални радни притисак: 16 бар  

Прирубница: ПН 10                  

Обрачун по комаду. 

 

  

  

Мулти Јоинт 150 ком. 1 

  Мулти Јоинт 80 ком. 1 

  Мулти Јоинт 63 ком. 1 

  ТТ 200 ком. 1 

  ФФР 200/160 ком. 1 

  ФФР 200/100 ком. 2 

  ФФР 100/80 ком. 1 

  ФФР 100/63 ком. 1 

  

4. 

     Набавка, транспорт и уградња цевне 

арматуре НП10 бара. Засун са летећом 

прирубницом, према стандарду SRPS ЕN 

558:2012, SRPS EN 545:2013, SRPS EN 

1074-1:2009, SRPS EN 1074-2:2009 

испитано према захтевима стандарда 

SRPS EN 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 SRPS EN 1092-2/1:2008. 

Вретено фиксирано са интегрисаним 

челичним стоп прстеном без могућности 

вертикалног кретања.   

Материјал: дуктил лив GGG 50 према 

захтевима SRPS EN 1563:2013.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Потребан пун проток по целој дужини. 

Спољна и унутрашња епоксидна заштита 

у складу са ДИН 30677-2:1988 и ДИН 

3476:1996. 

Једна прирубница летећа, друга фиксна, 

ПН 10/16 бара,према захтевима 

стандарда SRPS EN 545:2013, материјал 

GGG 50 према захтевима SRPS EN 

1563:2013, заптивање са ЕПДМ гумом, 

прирубнице према SRPS EN 1092-

2/1:2008, за дуктилне цеви. Медиум: 

Питка вода 

За радне температуре: до 70 °C. 
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Прирубнице: PN 10/16 по SRPS EN 1092-

2/1:2008. Уградњу извршити према 

шемама чворова приложеним у 

графичком делу пројекта. 

Уградњу извршити према шемама 

чворова приложеним у графичком делу 

пројекта.  

Јединичном ценом је обухваћен сав 

потребан спојни и заптивни материјал 

(за-вртњеви, матице, подлошке, дихтунг 

гу-ме), опрема и рад, као и 

антикорозиона заштита у виду премаза. 

Обрачун по комаду. 

 

 DN 50 ком. 1 

  DN 200.00 ком. 1 

                                                                           

     III -Укупно монтерски радови:  

   

 
IV.  Зидарско-бетонски радови 

1. 

Санација отвора на телима шахтова, на 

местима продора цевовода, уз помоћ 

цементног водонепропусног малтера и 

неармираног бетона. 

 

Обрачун по комаду. ком. 3 

        

2. 

Израда анкерних блокова од набијеног 

бетона МБ20, према шемама чворова 

датим у графичком делу пројекта (лукови 

30°, 45°, 60° и 90° и чворови у којима 

нема шахтова).  

Јединичном ценом је обухваћена и 

потребна оплата.  

 

Обрачун по м3. м3 1.00 

   

                                                             IV-Укупно зидарско-бетонски радови:  
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V.  Остали радови 

1. 

Демонтажа постојећег цевовода  

Јединичном ценом је обухваћен 

демонтажа цевовода, класификација цеви 

по врстама утовар у возило, транспорт на 

депонију коју одреди стручни надзор, 

утовар и слагање материјала. 

Обрачун се врши по  м1 примопредатог 

материјала 

м1 527.00 

  

2. 

Демонтажа постојећег чвора  

Јединичном ценом је обухваћена  

демонтажа цевовода, класификација цеви 

по врстама утовар у возило, транспорт на 

депонију коју одреди стручни надзор, 

утовар и слагање материјала. 

Обрачун се врши комаду демонтираног 

чворишта 
ком 1.00   

3. 

Чишћење, прање и испирање цевовода, 

према датим техничким условима и 

упутстви-ма произвођача цеви.  

Јединичном ценом је обухваћен сав 

потребан материјал, рад и опрема, као и 

утрошак воде за прање и испирање цево-

вода. 

Обрачун по м1. 
м1 527.00   

  
    

4. 

Хидрауличка проба цевовода.  

Након извршене монтаже, чишћења, пра-

ња и испирања и делимичног 

оптерећења, извршити хидрауличку 

пробу цевовода, на радни притисак од 6 

бара, према датим техничким условима и 

упутствима произво-ђача цеви. 

Јединичном ценом је обухваћен сав 

потребан материјал, рад и опрема, као и 

утрошак воде за пуњење цевовода во-дом 

и њено доливање током спровође-ња 

пробе. 

 

Обрачун по м1. 

    

    

    

м1 527.00 

        
5. 

Геодетско снимање и картирање положа-

ја водоводне мреже.  
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Јединичном ценом је обухваћено гео-

детско снимање хоризонталног и 

вертикалног положаја мреже и објеката 

на њој. Снимање врши овлашћено 

геодетско пре-дузеће или установа. 

    Картирано стање доставити Инвеститору 

и организацији која је задужена за 

одржавање изграђеног система, у виду 

елабората и у дигиталном облику. 

    Обрачун по м1. м1 527.00 

    
    

6. 

Поправка постојећих коловоза, паркинга, 

кућних прилаза и тротоара. 

На деловима где је извршена изградња 

пројектоване водоводне мреже, извршити 

довођење разрушених коловозних кон-

струкција, паркинга, кућних прилаза и 

тротоара у првобитно стање, читавом 

дужином просечене деонице. 

Трошкове провере збијености и свих 

накнадних провера сноси Извођач. 

Обрачун по м2. 

    

    

    
    а) Асфалтни коловоз  

    Тампон слој шљунка д=25 цм,  

    у збијеном стању Мсмин=50 МN/m2 

    Туцаник Ø30 mm, д=12 cm, 

    у збијеном стању Мsмин=70 МN/m2 

    БНС 22б, у једном слоју, д=6 cm 

    АБ11, у једном слоју, д=4 cm. м2 3.00 

  б) Бетонски тротоари 

    Песак д=15cm  Мsмин=20 МN/m2 

    Набијени бетон МБ25 д=10cm м2 3.00 

  

                                                                                     V-Укупно остали радови:  

 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А  

Реконструкција дела водоводне мреже у насељеном месту Бока 

  Укупна цена без 

ПДВА-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

I.  Припремни радови   

 II.  Земљани радови   

 III.  Монтерски радови   

 IV.  Зидарско-бетонски радови   

 

 

V. Остали радови  

  

2,850.00 

                    УКУПНО: 
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Напомена: Понуђачи су у обавези да у понуђену цену урачунају све трошкове које терете 

предметну набавку. 

                        

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                        ЗЗаа  ппооннууђђааччаа  

 

                                                                                  М.П. __________________________ 

                                                                                                      (Потпис овлашћеног лица) 
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                                                                        МОДЕЛ УГОВОРА ОБРАЗАЦ бр.11 

 

 

                     У Г О В О Р  
 

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 

Реконструкција дела водоводне мреже у насељеном месту Бока спровео  јавну набавку 

мале вредности радова према конкурсној документацији број  08/2020-5 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 ________ 2020.  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_________________________________. 



Општина Сечањ, Јавна набавка мале вредности- Реконструкција дела водоводне мреже у 

насељеном месту Бокa број 08/2020 

40 

 

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

наведеном моделу уговора) 

- 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 Реконструкција дела водоводне мреже у 

насељеном месту Бока  и ближе је одређен прихваћеном понудом Извођача заведене  код 

Наручиоца под бројем_____од _______2020. године, која је саставни део овог уговора,  

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 радове дефинисане 

конкурсном документацијом, 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. 

 Уговорене цене из дате понуде су фиксне и не могу се  мењати. 
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            Члан 3. 

   
 Извођач ће уговорене радове  извести у року од _______ дана од дана закључења 

уговора. 

 У случају прекорачења рока за извођење радова, Извођач  плаћа уговорну казну. 

 Наручилац мора без одлагања саопштити Извођачу да задржава своје право на 

уговорну казну. 

 Висина уговорне казне је 0.02%, за сваки дан кашњења, од износа који буде 

истављен за фактурисање, за услугу са чијим извршењем је Извршилац био у доцњи, а 

највише до 5% од уговореног износа. 

 Ако је штета коју је Наручилац претрпео већа од износа уговорне казне, он има 

право захтевати разлику до потпуне накнаде штете. 

 Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива странка не би 

могла избећи, нити би могла отклонити опасности од тих околности, сматраће се као 

случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и 

спречавају његово потпуно или делимично извршење а то су: елементарана непогода, 

мере надлежних органа. 

 Странка која се позива на настанак једне од околности из става 6 овог члана, дужна 

је одмах да обавести другу страну о њеном настанку и престанку. 

 

 

                                              Члан 5. 

 

Задоцњење у вези са извођењем радова биће записнички констатовано од стране 

Извођача и Наручиоца. 

Износ уговорне казне биће наплаћен тако што ће се износ испостављне фактуре за 

услугу са чијим се извршењем задоцнило, смањити за износ уговорне казне. 

 

 

             Члан 6. 

 

 Извођач  се обавезује да радове  који су предмет овог уговора изврши у свему 

према условима из конкурсне документације и прихваћене понуде, поступајући са 

пажњом доброг привредника, стручно и квалитетно у складу са постојећим техничким 

стандардима који су општеприхваћени и уобичајени у поступку  извођења радова ове 

врсте, уз примену  прописа који регулишу ову област, у супротном дужан је да Наручиоцу 

надокнади штету. 

      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. 
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              Члан 7. 

 

 Наручилац се обавезује да ће Извођачу изведене радове исплатити  у року до 45 

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. 

 

                                                                   Члан 8. 

  

 

          Извођач даје Наручиоцу гаранцију на изведене радове у трајању од 

___________месеци (минимум 2 год.). Гарантни рок који је прихваћен у понуди Извођача 

почиње да тече од дана завршетка радова. 

 

 

             Члан 9. 

  

 Извођач се обавезује да приликом закључења уговора, Наручиоцу преда: 

   

-бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без протеста» 

са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од уговорене вредности 

уговора без ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла са роком важења 30 дана 

дужим од рока важења уговора. 

      - бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без 

протеста» са   овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од уговорене 

вредности уговора без ПДВ-а, као гаранцију за исправљање грешака у гарантном року са 

роком важења 30 дана дужим од гарантног рока . 

 

 Уз менице Извођач предаје и картон депонованих потписа и одговарајућа 

менична овлашћења.  
Наручилац може уновчити гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач не 

испоштује било коју уговорну обавезу.   

 

 

Члан 10. 

 

Извођач је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност 

објеката, материјала и радова, радника, пролазника, имовине, живота и здравља трећих 

лица, поштујући све законске и подзаконске прописе из области осигурања, безбедности и 

здравља на раду, као и прописе из области заштите животне средине и противпожарне 

заштите. 

Извршилац је непосредно одговоран и дужан да о свом трошку изврши све 

поправке, надокнади све штете, које извршењем или неизвршењем уговорене услуге и 

осталих уговорених обавеза причини објекту и опреми Наручиоца или учини штету 

трећим лицима тако да Наручилац не сноси одговорност ни у једној варијанти. 
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Члан 11. 

 

Све евентуалне спорове који настају из или поводом овог уговора уговорне стране 

ће покушати да реше споразумно. 

Уколико се спорови  између уговорних страна не буду решили споразумно, спор ће 

решити стварно надлежни суд у Зрењанину. 

 

             Члан 12. 

 

 Уговорне стране су сагласне да се на питања која нису регулисана овим уговором 

примењују одредбе  Закона о облигационим односима. Уговор је сачињен у 4(четири) 

истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2(два примерка). 

 

 

                       Члан 13. 

  

 Уговор ступа на снагу даном закључења и важи до реализације предмета. 

 

 

     ИЗВОЂАЧ 
 

____________________________                                  

 Име и презиме овлашћеног лица                    

                                                                        М.П 
 ____________________________                                             

      Потпис овлашћеног лица                                                

 

              

               НАРУЧИЛАЦ 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем  и  понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише  и 

достави уз понуду, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог. 
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          ОБРАЗАЦ бр.12  

 

                                                     РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА   

  

Под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо реализовали 

радове истоврсне предмету набавке: 

 

 

 

Ред. 

Бр. 

 

 

ИЗВРШЕНИ РАДОВИ 

 

 

 

ГОДИНА 

 

 

НАРУЧИЛАЦ 

     

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

    

 

 

НАПОМЕНА: Горњу табелу попунити, у случају потребе копирати. 

Наручилац задржава право да изврщи проверу тачности података.  

Понуђач се обавезује да на позив Наручиоца, достави  захтеване доказе. 

Уколико понуђач на позив Наручиоца не достави тражене доказе, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 
 У __________________ 

 

 Дана________________ 

 

                           ПОНУЂАЧ: 

 

           (М.П.)                 

                             

                 __________________________ 

    

                  (Потпис овлашћеног лица) 


