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1. САДРЖАЈ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
На пснпву Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у птвпренпм ппступку 

јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр. 86/15) кпнкурсна дпкументација садржи: 
 

 Страна 

1.  Ппзив за ппднпшеое ппнуде 4 

1.1.  Ппдаци п нарушипцу 4 
1.2. Ппдаци п врсти ппступка јавне набавке 4 
1.3. Ппдаци п  предмету јавне набавке 4 
1.4. Услпви за  ушещће у ппступку 4 
1.5. Критеријуми за дпделу угпвпра 4 
1.6. Нашин преузимаоа кпнкурсне дпкументације 4 
1.7. Нашин и местп ппднпщеоа ппнуда 5 

1.8. Местп и време птвараоа ппнуда 5 

1.9. Рпк за дпнпщеое пдлуке 5 

1.10. Лице за кпнтакт 5 

2.  Упутствп ппнуђачима какп да сачине ппнуду 6 

2.1. Ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра бити састављена 6 

2.2. Ппдаци п пбавезнпј садржини ппнуде 6 

2.3. Припремаое ппнуде 6 

2.4. Ппнуда са варијантама 6 

2.5. Сампсталнп ппднпщеое ппнуде 6 

2.6. Услпви за ппдизвпђаше 6 

2.7. Заједнишка ппнуда 6 

2.8. Валута и цена 7 

2.9. Нашин, услпви плаћаоа и гарантни рпк 7 

2.10. Средства финансијскпг пбезбеђеоа 7 

2.11. Ппверљиви ппдаци 7 

2.12. Дпдатне инфпрмације и ппјащоеоа 7 

2.13. Исправка грещака у ппднетпј ппнуди 8 

2.14. Рпк важеоа ппнуде 8 

2.15. Рпк за извпђеое радпва 8 

2.16. Критеријуми за избпр најппвпљније ппнуде 8 

2.17. Измене, дппуне и пппзив ппнуде 8 

2.18. Разлпзи збпг кпјих ппнуда мпже бити пдбијена 9 

2.19. Дпдатна пбјащоеоа, кпнтрпла и дппущтене исправке 9 

2.20. Захтев за защтиту права ппнуђаша 9 

2.21. Измене и дппуне кпнкурсне дпкументације 9 

2.22. Пдустанак пд јавне набавке 10 

2.23. Мпдел угпвпра 10 

2.24. Пдлука п дпдели угпвпра 10 

2.25. Закљушеое угпвпра 10 

3. Услпви за учешће у ппступку јавне набавке уз упутствп за дпказиваое 
испуоенпсти услпва ппнуђача 

11 

3.1. Пбавезни услпви за ушещће у ппступку јавне набавке уз упутствп за дпказиваое  
испуоенпсти услпва ппнуђаша 

11 

3.2. Дпдатни услпви за ушещће у ппступку јавне набавке уз упутствп за дпказиваое  
испуоенпсти услпва ппнуђаша 

13 

3.3. Ппднпщеое ппнуда са ппдизвпђашем 14 

3.4. Ппднпщеое заједнишке ппнуде (ппднпщеое ппнуде пд стране групе ппнуђаша) 14 

3.5. Нашин дпстављаоа дпказа 14 

4. Пбрасци 16 

4.1. Пбразац за пцену испуоенпсти услпва ппнуђаша и шлана групе ппнуђаша – 
ПБРАЗАЦ БР.1 

17 

4.2. Пбразац ппнуде – ПБРАЗАЦ БР.2 18 
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4.3. Ппдаци п ппнуђашу – ПБРАЗАЦ БР.3 19 

4.4. Изјава ппнуђаша да не наступа са ппдизвпђашима – ПБРАЗАЦ БР.4 20 

4.5. Изјава ппнуђаша кпји наступа са ппдизвпђашима – ПБРАЗАЦ БР.5 21 

4.6. Ппщти ппдаци п ппдизвпђашу– ПБРАЗАЦ БР.6 22 

4.7. Ппщти ппдаци п шлану групе ппнуђаша – ПБРАЗАЦ БР.7 24 

4.8. Изјава шлнпва групе кпји ппднпсе заједнишку ппнуду – ПБРАЗАЦ БР.8 24 

4.9. Изјава ппнуђаша п пдгпвпрнпм извпђашу  – ПБРАЗАЦ БР.9 25 

4.10. Изјава п распплпживпсти технишке ппреме– ПБРАЗАЦ БР.10 26 

4.10 а. Изјава п прибављаоу пплисе псигураоа 27 

4.10 б Изјава п пбиласку лпкације 28 

4.11. Списак изведених радпва – ПБРАЗАЦ БР.11 29 

4.12. Пптврда п изведеним радпвима – ПБРАЗАЦ БР.12 30 

4.13. Предмер и предрашун радпва – ПБРАЗАЦ БР.13 31 

4.13а Структура цене 37 

4.13б Динамишки план извпђеоа радпва 38 

4.14. Мпдел угпвпра ФИДИК – ПБРАЗАЦ БР.14; 39 

         Технишки ппис радпва 63 
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1. ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ 
 

На пснпву шлана 55. став 1. ташка 2., шлана 57. и шлана 60. став 1. ташка 1.  Закпна п јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 68/15) и Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 404-70/16 пд 12.09.2016. 
гпдине нарушилац упућује ппзив за ппднпщеое ппнуда у птвпренпм ппступку јавне набавке за извпђеое 
радпва на изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику .  

 
 1.1. ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ 
 

Назив и адреса наручипца: Ппщтинска управа Бпјник, улица Трг слпбпде бр. 2-4,16205 Бпјник 
 Интернет страница наручипца: www.bojnik.rs 
  

 1.2. ВРСТА ППСТУПКА 
  
 ПТВПРЕНИ ППСТУПАК 
 
 1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  
 Предмет јавне набавке је извпђеое радпва на изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и 
црпне станице на фабрици впде у Бпјнику.  

Ппис предмета јавне набавке:   

Насељe Гпрое Бријаое снабдеваће се впдпм за пиће директним прикљушеоем на главни впд  500. 
Цевпвпди кпји спајају впдпвпдне мреже насеља са гл. впдпм усвпјени су пд ПВЦ (ппливинилхлприда) прешника 

 150. Пд пбјеката на мрежи предвиђенп је ппстављаое щахтпва за смещтај ппреме на местима пдвајаоа 
ппјединих. На најнижим ташкама цевпвпда прпјектпвани муљни испусти а за пдзрашиваое цевпвпда и увлашеое 
ваздуха при пражоеоу цевпвпда предвиђени су ваздущни вентили кпји су смещтени у засебне щахтпве. 

За ппвећаое притиска у мрежи за снабдеваое насеља из ппдсистема „Кпоувце“  мпра се изградити 
црпна станица кпд затварашнице резервпара „Бпјник“. 

 

Назив и пзнака из ппштег речника набавке:  
45231300 – Радпви на изградои цевпвпда за впду и канализацију 
45232152 - Радпви на изградои пумпних станица 
 
1.4. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ 

 Правп ушещћа у ппступку имају сва заинтереспвана лица кпја испуоавају пбавезне услпве за ушещће у 
ппступку јавне набавке, у складу са шланпм 75. Закпна п јавним набавкама кап и дпдатне услпве кпји су 
дефинисани у кпнкурснпј дпкументацији а пднпсе се на финансијски, ппслпвни, технишки и кадрпвски 
капацитет у складу са шланпм 76. Закпна п јавним набавкама. Испуоенпст услпва  из шлана 75. и 76. дпказује се 
дпказује дпкументима из шлана 77. Закпна п јавним набавкама кпја мпгу бити у непвереним фптпкппијама, а у 
свему у складу са упутсвпм из кпнкурсне дпкументације. 

  1.5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена.  

 1.6. НАЧИН ПРЕУЗИМАОА КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 Кпнкурсна дпкументација мпже се преузети на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници 
нарушипца www.bojnik.rs . 
 Кпнкурсна дпкументација мпже се преузети и лишнп у прпстпријама Ппщтинске управе Бпјник, Трг 
слпбпде бр. 2-4, канцеларија бр. 16, сваким радним данпм пд 8,00 дп 15,00 шаспвa. 
   

1.7. НАЧИН И МЕСТП ППДНПШЕОА ППНУДА 
 Ппнуђаши ппднпсе ппнуде у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и ппзивпм за ппднпщеое ппнуда пд 
дана пбјављиваоа „Ппзива за ппднпщеое ппнуда“  на ппрталу Управе за јавне набавке, најкасније дп 25. 
нпвембра 2016. гпдине дп 12,00 часпва, без пбзира на нашин дпстављаоа. 

Ппнуда се ппднпси лишнп на писарници Ппщтинске управе Бпјник или путем ппщте на адресу 
нарушипца – Ппщтина Бпјник,  Трг слпбпде бр.4, 16205 Бпјник, свакпг раднпг дана пд 8,00 дп 15,00 шаспва. 

Ппнуђаш је дужан да ппнуду дпстави у запешаћенпј непрпвиднпј кпверти на следећи нашин: 

На предопј страни кпверте ппнуђач лепи пппуоен Ппмпћни пбразац ПП1 из кпнкурсне 
дпкументације. 

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7\\45300000-0\\45310000-3\\45316000-5\\45316100-6')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7\\45200000-9\\45230000-8\\45232000-2\\45232152-2')
http://www.bojnik.rs/
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На пплеђини кпверте ппнуђач лепи пппуоен ппмпћни пбразац Пбразац бр. ПП2. 
Ппнуде кпје стигну ппсле наведенпг рпка сматраће се неблагпвременим и неће бити  узете у 

разматраое, исте ће бити враћене ппнуђашима нептвпрене. 
 
1.8. МЕСТП И ВРЕМЕ ПТВАРАОА ППНУДА  
 

 Птвараое ппнуда ће се пбавити истпг дана пп истеку рпка за дпстављаое ппнуда у прпстпријама 
Ппщтинске управе Ппщтине Бпјник, пднпснп дана  25. нпвембра 2016. гпдине у 12,15 часпва.  

У ппступку птвараоа ппнуда мпгу ушествпвати пвлащћени представници ппнуђаша. 
Пре ппшетка птвараоа ппнуда пвлащћени представници ппнуђаша су дужни да Кпмисији за јавну 

набавку дпставе пптписанп, пверенп и заведенп „Пвлащћеое или пунпмпћје за ушествпваое у ппступку 
птвараоа ппнуда за јавну набавку ЈН 404-70/16 - Извпђеое радпва на изградои впдпвпдне мреже у насељу 
Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику“. 

 Пвлащћеое није пптребнп акп птвараоу присуствује лишнп директпр предузећа или лишнп 
предузетник псниваш радое. 
 

1.9. РПК ЗА ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ 
 
 Пдлуку п дпдели угпвпра нарушилац ће дпнети у рпку пд 20 дана пд дана птвараоа ппнуда, а пбјавиће 
је на ппрталу јавних набавки и на сајту нарушипца у рпку пд 3 дана пд дана дпнпщеоа, сагласнп шлану 108. 
Закпна п јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 1.10. КПНТАКТ 
 

Пспба за кпнтакт:  
Саща Дпдић, e-mail:  sasadodic@bojnik.org.rs,  sasadodicbojnik@gmail.com  телефпн за кпнтакт 016/821-

215, свакпг раднпг дана у времену пд 08,00 дп 15,00 шаспва. 
 
Ппжељнп је да ппнуда буде спакпвана у кпверти у фасцикли са механизмпм и увезана тракпм или 

јемственикпм у целину кпја је псигурана печатпм и пбезбеђена такп да се не мпгу накнаднп убацивати, 
пдстраоивати или замеоивати ппјединачни листпви ни ппсле птвараоа ппнуде. Ппднпшеое електрпнске 
ппнуде није дпзвпљенп. 
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2. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 
 
2.1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Ппнуда и дпкументација кпја се пднпси на ппнуду мпрају бити састављени на српскпм језику. Ппступак 
јавне набавке се впди на српскпм језику.  

 
2.2. ППДАЦИ П ПБАВЕЗНПЈ САДРЖИНИ ППНУДЕ 

Ппнуда треба да садржи све ппдатке, прилпге и пбрасце дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм. 
Пбрасци мпрају бити пппуоени шиткп и щтампаним слпвима, пптписани и пверени пд стране пвлащћенпг лица 
ппнуђаша, а у свему у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм. 

Ппжељнп је да ппнуда буде такп спакпвана и нумерисана да се ппједини листпви не мпгу накнаднп 
уметати или пдстраоивати. 

На свакпм пбрасцу кпнкурсне дпкументације је наведенп кп је дужан да пбразац пвери пешатпм и 
пптпище и тп: 

- укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, сваки пбразац мпра бити пверен и пптписан 
пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша; 

- укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, сваки пбразац мпра бити пверен и 
пптписан пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша; 

- укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки пбразац мпра бити пверен и пптписан пд стране 
пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 
Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу пбразаца, дужан је да исту избели и правилнп пппуни, а 

местп нашиоене грещке парафира и пвери пешатпм. 
 

2.3. ПРИПРЕМАОЕ ППНУДЕ 
 Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш. 
 У слушају да ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац 
је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела укпликп их је нарушилац тражип, акп су 
израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средстава пбезбеђеоа, 
ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 
                                                                                                                               
2.4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Ппнуда са варијантама није дпзвпљена. 
 
2.5. САМПСТАЛНП ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ 

Ппнуду мпже ппднети ппнуђаш кпји наступа сампсталнп. 
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду, не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди 

или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 
 

2.6. УСЛПВИ ЗА ППДИЗВПЂАЧЕ 
Ппнуду мпже ппднети ппнуђаш кпји наступа са једним или вище ппдизвпђаша.   
Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе да ли ће изврщеое јавне набавке делимишнп ппверити 

ппдизвпђашу и да наведе прпценат укупне вреднпсти јавне набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу ,(а кпји не 
сме да буде већи пд 49%) кап и деп предмета набаве кпји ће се изврщити прекп ппдизвпђаша. 

Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу, дужан је да 
наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, тај ппдизвпђаш ће 
бити наведен у угпвпру. 

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. став 
1. ташка 1 ) дп 4) Закпна п јавним набавкама.  

Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп за 
изврщеое угпвпрених пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 

 
2.7. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, у Пбрасцу ппнуде (пбразац I у кпнкурснпј дпкументацији) 
навести све ушеснике у заједнишкпј ппнуди. 
За свакпг ушесника у заједнишкпј ппнуди пппунити, пешатпм пверити и пптписати Пбразац „Ппдаци п ппнуђашу 
кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди“ (пбразац 7 у кпнкурснпј дпкументацији) и дпставити дпказе п 
испуоенпсти услпва (3.1 тачке 3.1.1. дп 3.1.4 из кпнкурсне дпкументације, дпк услпве из дела 3.2 тачке 3.2.1 
дп 3.2.3 испуоавају заједнп). 
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Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу 
пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке п: 

1. Члану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу 
ппнуђаша пред нарушипцем 

2. Ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. 
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 
Пбрасци из кпнкурсне дпкументације, у слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, се пптписују и пешатпм 
пверавају на нашин предвиђен кпнкурснпм дпкументацијпм.  
 
2.8. ВАЛУТА И ЦЕНА 

Вреднпсти се у ппступку јавнe набавке исказују у динарима. 
Цена у ппнуди мпра бити изражена у динарима,  без ПДВ-а и са ПДВ-пм и мпра бити фиксна дп краја 

изврщеоа угпвпра. 
Цену је пптребнп изразити нумеришки и текстуалнп, при шему текстуалнп изражена цена има преднпст 

у слушају несагласнпсти. 
Цена треба да буде изражена такп да пбухвати све трпщкпве кпје ппнуђаш има у реализацији 

предметне јавне набавке. 
У слушају ппнуђене неупбишајенп ниске цене, нарушилац ће ппступити у складу са шл. 92 Закпна п јавним 

набавкама. 
Ппнуда у кпјпј буде изражена цена већа пд прпцеоене вреднпсти биће пдбијена кап неприхватљива. 

 
2.9. НАЧИН, УСЛПВИ ПЛАЋАОА И ГАРАНТНИ РПК 

Плаћаое ће се врщити пп исппстављеним привременим ситуацијама и пкпншанпј ситуацији кпје мпрају 
бити пверене пд стране струшнпг надзпра. Рпк плаћаоа немпже бити краћи пд 30 ни дужи дп 45 дана. 

Аванснп плаћаое није предвиђенп. Ппнуда у кпјпј је исказан аванс биће пдбијена кап 
неприхватљива. 
 Гарантни рпк за изведене радпве изнпси минимум 2 (две) гпдине рашунајући пд дана примппредаје 
радпва.  
 
2.10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 

Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашима, пднпснп група ппнуђаша је у 
пбавези да уз ппнуду дпстави пригинал банкарску гаранцију за пзбиљнпст ппнуде у висини 10% пд вреднпсти 
ппнуде, при чему треба узимати у пбзир укупну вреднпст ппнуде изражену у динарима без ПДВ-а. 

Банкарска гаранција мпра да буде непппзива, безуслпвна, наплатива на први ппзив без права 
пригпвпра, шији је рпк важнпсти 50 дана пд дана птвараоа ппнуда, кпјпм се гарантује да ће ппнуђаш платити 
укупан изнпс из гаранције пп пријему првпг ппзива нарушипца у писанпј фпрми и изјаве у кпјпј се навпди да је: 

- ппнуђаш изменип или пппзвап ппнуду за време трајаоа важнпсти ппнуде, без сагласнпсти нарушипца, 
- ппнуђаш, иакп је уппзнат са шиоеницпм да је оегпва ппнуда прихваћена пд нарушипца кап 

најппвпљнија, пдбип да пптпище угпвпр схпднп услпвима из ппнуде, 
- ппнуђаш није успеп, или је пдбип да дпстави тражене банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла 

(банкарска гаранција ће се сматрати неисправнпм акп не садржи све наведене елементе). 
 
Ппнуђаш кпјем буде дпдељен Угпвпр у пбавези је да накпн пптписиваоа угпвпра дпстави:  

1) Једну пригинал банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла у висини 10% пд укупне вреднпсти 
угпвпра без ПДВ-а. 
 Накпн заврщетка ппсла ппнуђаш/извпђаш је у пбавези да приликпм примппредаје радпва дпстави: 

2)  Једну пригинал банкарску гаранцију за гарантни рпк у висини 10% пд укупне вреднпсти угпвпра. 
  
2.11. ППВЕРЉИВИ ППДАЦИ 

Нарушилац је дужан да:  
1) шува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпји су ппсебним прпписпм 

утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве ппнуђаш пзнашип у ппнуди; 
2) пдбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака пбијених у ппнуди; 
3) шува кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша и ппднпсилаца пријава, кап и ппднете ппнуде, пднпснп 

пријаве, дп истека рпка предвиђенпг за птвараое ппнуда, пднпснп пријава. 
Цена и пстали ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое 

ппнуде неће се сматрати ппверљивим. 
 
2.12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ И ППЈАШОЕОА   
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Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику (ппщтпм, телефакспм или путем електрпнске ппщте), 
тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана 
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.  

Нарушилац је дужан да у рпку пд 3 дана пд дана пријема захтева пдгпвпр пбјави на Ппрталу јавних 
набавки и свпјпј интернет страници.  

Кпмуникација у вези са дпдатним инфпрмацијама, ппјащоеоима и пдгпвприма врщи се  на нашин 
пдређен шланпм 20. Закпна п јавним набавкама. 

Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа телефпнпм није дпзвпљенп. 
 Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша путем 
електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге стране захтева да на 
исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна и да ушини када је тп неппхпднп кап дпказ 
да је изврщенп дпстављаое.  
 
2.13. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ППДНЕТПЈ ППНУДИ 

Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да исту избели и правилнп пппуни, а местп 
нашиоене грещке парафира и пвери пешатпм. 
 
2.14. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ 

Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда.  
У слушају да ппнуђаш наведе краћи рпк важеоа ппнуда, ппнуда ће бити пдбијена кап неприхватљива.  
 

2.14. ИЗМЕНА ТПКПМ ТРАЈАОА УГПВПРА 
 Нарушилац мпже накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци без спрпвпђеоа ппступка јавне набавке 
ппвећати пбим предмета набавке, с тим да се вреднпст угпвпра мпже ппвећати максималнп дп 5% пд укупне 
вреднпсти првпбитнп закљушенпг угпвпра, при шему укупна вреднпст ппвећаоа угпвпра не мпже да буде већа 
пд вреднпсти из шлана 39. став 1. Закпна п јавним набавкама, ппд услпвпм да је та мпгућнпст јаснп и прецизнп 
наведена у кпнкурснпј дпкументацији и угпвпру п јавнпј набавци. 
 Лимити из става 1. пвпг шлана не пднпсе се на вищкпве радпва укпликп су исти угпвпрени. Пвпм 
набавкпм угпварају се вищкпви радпва. 
 Изменпм угпвпра п јавнпј набавци из ст. 1. пвпг шлана не мпже се меоати предмет набавке. 
У слушају из ст. 1. пвпг шлана нарушилац је дужан да дпнесе пдлуку п измени угпвпра кпја садржи ппдатке у 
складу са Прилпгпм 3Л Закпна п јавним набавкама и да у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа исту пбјави на 
Ппрталу јавних набавки и извещтај дпстави Управи за јавне набавке и Државнпј ревизпрскпј институцији. 
 
2.15. РПК ЗА ИЗВПЂЕОЕ РАДПВА 
 Рпк за извпђеое радпва немпже бити краћи пд 90 дана нити дужи пд 120 дана. 
 
2.16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБПР НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ И ДПДЕЛУ УГПВПРА 

Критеријум за избпр најппвпљније ппнуде је најнижа ппнуђена цена. 
 У слушају да ппстпје две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм, следећи критеријум биће већи 
изнпс пстваренпг ппслпвнпг прихпда за 2015. гпдину у БПН-ЈН пбрасцу за 2015. гпдину. 

Кпмисија за јавну набавку ће изврщити преглед и пцену ппнуда пп критеријумима наведеним у пвпј 
кпнкурснпј дпкументацији. 

Ппнуда кпја не пдгпвара свим технишким спецификацијама, пднпснп свим критеријумима и услпвима 
из ппзива и кпнкурсне дпкументације, биће пдбијена кап неприхватљива. 
 
2.17. ИЗМЕНА, ДППУНА И ПППЗИВ ППНУДЕ 

Ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве ппнуду писаним пбавещтеоем пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда. 

Свакп пбавещтеое п изменама, дппунама или пппзиву ппнуде се ппднпси у засебнпј затвпренпј 
кпверти, на исти нашин на кпји се дпставља ппнуда, а какп је тп наведенп у ташки 1.7. кпнкурсне дпкументације, 
са назнакпм "Измена ппнуде", "Дппуна ппнуде" или "Пппзив ппнуде" за ЈАВНУ НАБАВКУ - Извпђеое радпва на 
изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику, ЈН 404-
70/16, (НЕ ПТВАРАТИ). 

Измена или пппзив ппнуде се дпставља путем ппщте или лишнп свакпг раднпг дана 08,00 -14,00 сати, на 
адресу нарушипца, а најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуде. 

Ппнуда не мпже бити измеоена ппсле истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Укпликп се измена ппнуде пднпси на ппнуђену цену, цена мпра бити изражена у динарскпм изнпсу, а 

не у прпцентима. 
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Нашин пбрашуна цене у слушају измене ппнуде крпз измену цене, врщиће се кпрекцијпм ппнуђене 
пснпвне цене пп ппјединашним ппзицијама или јединишним ценама, на нашин линеарне кпрекције у зависнпсти 
пд кпнашне укупне цене накпн изврщене измене ппнуде 
 
2.18. РАЗЛПЗИ ЗБПГ КПЈИХ ППНУДА МПЖЕ БИТИ ПДБИЈЕНА  

Нарушилац ће пдбити сваку ппнуду кпја није благпвремена, прихватљива и пдгпварајућа  у складу са 
шланпм 3. ташкпм 31), 32) и 33) Закпна п јавним набавкама. 

Ппнуда мпра да садржи сва дпкумента дефинисана кпнкурснпм дпкументацијпм. 
 
 2.19. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА, КПНТРПЛА И ДППУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 
 Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, 
враднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и увид кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша. 

Ппнуђаш је пбавезан да у рпку пд 3 (три) радна дана пд дана пријема захтева за пбјащоеоа ппнуде 
дпстави пдгпвпр, у супрптнпм ће се оегпва ппнуда пдбити кап неисправна. 

Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм 
разматраоа ппнуде, пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда.  

У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 
Прпверу рашунске ташнпсти ппнуда и грещке, нарушилац ће исправљати на следећи нашин: 
- укпликп ппстпји разлика у изнпсу израженпм брпјем и слпвима, изнпс изражен слпвима сматраће 

се ташним; 
- укпликп није ташан прпизвпд јединишне цене и кплишине, јединишна цена ће се сматрати ташнпм, 

псим у изнпсима кпји су дати паущалнп; 
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 

неприхватљиву. 
 
2.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА 

Захтев за защтиту права ппнуђаша мпже да ппднесе ппнуђаш, ппдпнпсилац пријаве, кандидат, пднпснп 
заинтереспванп лице за ушещће у ппступку јавне набавке.  

Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних 
набавки а предаје нарушипцу. 

Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 
нарушипца. 
 Захтев за защтиту права предаје се нарушипцу неппсреднп или ппщтпм, преппрушенп са ппвратницпм, 
уз уплату прпписане таксе.  
 Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу у 
изнпсу пд 120.000,00 динара; щифра плаћаоа: 153, сврха уплате: Републишка административна такса, рашун за 
уплату: 840-742221843-57, мпдел: 97, ппзив на брпј: 23-025 (са назнакпм ташан назив и брпј набавке нарушипца;  

Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуде или 
кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца најкасније 7 дана 
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа. 
 Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра или пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое захтева 
за защтиту права је 10 дана пд дана пбјављиваоа пдлуке нарушипца на ппрталу ЈН.   

Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне набавке 
акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за 
ппднпщеое захтева кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуде или кпнкурсне 
дпкументације, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка. 
 Акп се у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднесе захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап 
или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  

Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији за 
защтиту права у ппступцима јавних набавци. 
 П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац ће пбавестити све ушеснике у ппступку јавне набавке, 
пднпснп пбјавиће пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд 2 (два) дана 
пд дана пријема захтева за защтиту права. 
 
2.21. ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

Нарушилац мпже у рпку кпји је предвиђен за ппднпщеое ппнуда, да изврщи измену или дппуну 
кпнкурсне дпкументације. Нарушилац ће у тпм слушају без пдлагаоа измене или дппуне пбјавити на Ппрталу 
јавних набавки и на свпјпј интернет страници. 
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У слушају да нарушипцу буду писанп затражене дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са 
припремаоем ппнуде пд стране заинтереспвних лица, нарушипц ће пдгпвпр ппслати у писанпм пблику и 
истпвременп ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набаки и на свпјпј интернет страници. 

 Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или маое дана  пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, нарушилац је дужан да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п 
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује 
кпнкурсну дпкументацију. 

 
2.22. ПДУСТАНАК ПД ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 Нарушилац ће пбуставити ппступак јавне набавке на пснпву извещтаја п струшнпј пцени ппнуда, укпликп 
нису испуоени услпви за дпделу угпвпра. 
 Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга кпји се нису 
мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак пкпнша, пднпснп 
услед кпјих је престала пптреба нарушипца за предметнпм набавкпм збпг шега се неће ппнављати у тпку исте 
бучетске гпдине. 
  
2.23. МПДЕЛ УГПВПРА  
 Пвлащћенп лице ппнуђаша кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђашем је дужнп да мпдел угпвпра 
пппуни, пптпище и пвери пешатпм, шиме пптврђује да прихвата све елементе угпвпра. 
 Када се ради п групи ппнуђаша, пвлащћени шлан групе ппнуђаша је дужан да мпдел угпвпра пппуни, 
пптпище и пвери пешатпм, шиме пптврђује да прихвата све елементе угпвпра.  
 У мпделу угпвпра мпрају бити наведени сви ппдизвпђаши пднпснп сви ппнуђаши из групе ппнуђаша. 
 Ппдаци унети у мпдел угпвпра мпрају се слагати са ппдацима наведеним у ппнуди. 
 
2.24. ПДЛУКА П ДПДЕЛИ УГПВПРА  
 Пквирни рпк у кпме ће Нарушилац дпнети пдлуку п дпдели угпвпра је 20 (двадесет) дана пд дана 
птвараоа ппнуда.  

 Пдлуку п дпдели угпвпра нарушилац ће пбјавити на ппрталу ЈН у рпку пд 3 дана пд дана дпнпщеоа 
пдлуке.  

 Накпн дпнпщеоа пдлуке и прптека жалбених рпкпва, Нарушилац ће писменим путем ппзвати 
пдабранпг ппнуђаша да пптпище угпвпр. У дппису ће бити наведен укупан изнпс угпвпра и рпк за реализацију 
ппсла. У слушају да ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да закљуши угпвпр, нарушилац 
мпже закљушити угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем. 
 
2.25. ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 

Нарушилац закљушује угпвпр п јавнпј набавци са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана 
пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права ппнуђаша. 
 
 

НАППМЕНА: За пву јавну набавку биће кпришћен ФИДИК мпдел и тп кратка фпрма угпвпра. 
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3. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВП ЗА ДПКАЗИВАОЕ 
ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ППНУЂАЧА 

 

1. Правп учешћа имају сва заинтереспвана лица, кпја испуоавају пбавезне услпве за учешће 
у ппступку јавне набавке, у складу са чланпм 75. Закпна п јавним набавкама и наведене дпдатне 
услпве тражене кпнкурснпм дпкументацијпм и тп: 

3.1. Пбавезни услпви за учешће у ппступку јавне набавке и начин за оихпвп дпказиваое:  

3.1.1. Да је ппнуђаш регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар. 
 

Дпказ за правна лица: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра 
надлежнпг Привреднпг суда; 
Дпказ за предузетнике: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег 
регистра. 

 

3.1.2. Да ппнуђаш и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних 
дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа 
или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

Дпказ за правна лица: 
1. извпд из казнене евиденције пснпвнпг суда на шијем је ппдрушју седищте дпмаћег правнпг лица, 

пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица; не старији пд два месеца пре 
птвараоа ппнуда 

2. извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа (за прганизпвани криминал) Вищег суда у Бепграду; 
не старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
С тим у вези на интернет страници Вищег суда у Бепграду пбјављенп је  пбавещтеое 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3. увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва за 
закпнскпг заступника – захтев за издаваое пвпг увереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа (схпднп 
члану 2. став 1. тачка 1) Правилника п казненпј евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - прган 
надлежан за унутрашое ппслпве ппштине на чијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и према 
месту пребивалищта, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

 
Акп је вище закпнских заступника за свакпг се дпставља увереое из казнене евиденције. 

 
Дпказ за предузетнике и физичка лица: 
1. увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва – 

захтев за издаваое пвпг увереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа (схпднп шлану 2. став 1. ташка 
1) Правилника п казненпј евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - прган надлежан за унутращое 
ппслпве ппщтине на шијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и према месту пребивалищта, не старије 
пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

 
3.1.3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике 
Србије или стране државе када има седищте на оенпј 
теритприји. 

 
Дпказ за правна лица: 
- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и 

дппринпсе и увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

 
Дпказ за предузетнике: 
- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и 

дппринпсе и увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву 
извпрних лпкалних јавних прихпда, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

 
Дпказ за физичка лица: 
- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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дппринпсе и увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву 
извпрних лпкалних јавних прихпда, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

 

3.1.4. На пснпву пдредаба шлана 8. став 1. ташке 20) и 21) Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник РС“, 
брпј 86/15) ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из 
важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, да нема 
забрану пбавбљаоа делатнпсти, кап и да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине. 

Дпказ:  Пптписан и пверен Пбразац изјаве (Пбразац бр. 19)  Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра 
бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
 

 Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду права защтићених права интелектуалне 
свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 

 Дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђашима је 
дужан дпставити самп за себе и ппдизвпђаше, а сви шланпви групе дпстављају дпказе. 

 Дпкази из ташке 3.1.2. и 3.1.4. не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуде, а дпказ из 
ташке 3.1.3. мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 

 Ппнуђаш није у пбавези да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних 
пргана, дпказе из шлана 77. ЗЈН а кпји се пднпсе на пбавезне услпве из шлана 75. ЗЈН, и тп: 

- извпд из регистра надлежнпг пргана; 

- пптврде надлежнпг суда; 

- пптврде надлежнпг суда или надлежнпг пргана за регистрацију привредних субјеката; 

- пптврде надлежнпг ппрескпг пргана и прганизације за пбавезнп спцијалнп псигураое или пптврде надлежнпг 
пргана да се ппнуђаш налази у ппступку приватизације. 
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3.2. Дпдатни услпви за учешће у ппступку јавне набавке и начин за оихпвп дпказиваое: 

 3.2.1. Финансијски капацитет  

 да распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм: пднпснп да је у 3 пбрашунске гпдине 2013, 
2014. и 2015. пстварип ппслпвни прихпд у минималнпм изнпсу пд 60.000.000,00 динара и да није бип у блпкади 
у претхпдних щест месеци. 

 Дпказ: Извещтај п бпнитету БПН-ЈН или БПН-КС кпји издаје Агенција за привредне регистре кпјим 
дпказује да је у 3 пбрашунске гпдине 2013, 2014. и 2015. пстварип ппслпвни прихпд у минималнпм изнпсу пд 
60.000.000,00 динара и са ппдацима п ликвиднпсти да није бип у блпкади претхпдних 6 месеци. 

За ппнуђаше кпји впде прпстп коигпвпдствп уместп извещтаја п бпнитету БПН ЈН дпставити кппију 
биланса успеха за 2013, 2014 и 2015 гпдину, а кап дпказ да није бип у блпкади претхпдних 6 месеци дпставити 
пптврду ппслпвне банке. 
 Ппнуђач кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђачима испуоава пвај дпказ сампсталнп, а у случају 
ппднпшеоа ппнуде групе ппнуђача дпказ п пстваренпм прихпду и дпказ да није бип у блпкади испуоавају сви 
чланпви групе заједнп-кумулативнп. 

 

 3.2.2. Ппслпвни капацитет 

да ппнуђач распплаже неппхпдним ппслпвним капацитетпм: да у претхпдне 3 пбрашунске гпдине 
(2013, 2014 и 2015) па све дп дана пбјављиваоа ппзива на ппрталу ЈН, има реализпване ппслпве кпје се пднпсе 
на извпђеое радпва на изградои сппљних впдпвпдних мрежа у минималнпм укупнпм изнпсу пд 10.000.000,00 
динара. 

 
 Дпказ:  

 - списак изведених радпва на изградои сппљних впдпвпдних мрежа у претхпдне три пбрашунске 
гпдине (2013, 2014 и 2015) 

 - пптврде п изведеним радпвима, пптписане и заведене кпд инвеститпра,  

 - пкпншане ситуације заведене кпд инвеститпра и  

 - закљушене угпвпре између инвеститпра и извпђаша заведене кпд инвеститпра.  

Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђашима је дужан дпставити пвај дпказ сампсталнп, а у слушају 
ппднпщеоа ппнуде групе ппнуђаша, пвај дпказ испуоавају сви шланпви групе заједнп. 

3.2.3. Кадрпвскп - технички капацитет 

3.2.3.1. Кадрпвски капацитет 
да ппнуђач распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетпм, пднпснп да има најмаое 10 заппслених са 
квалификацијама пптребним за изврщеое ппсла, и тп: 
- најмаое једнпг заппсленпг са лиценцпм Инжеоерске кпмпре Србије за пдгпвпрнпг извпђаша  радпва  лиценца 
бр. 413 или 414 
- 9 заппслених радника 
Дпказ:  

За 9 (девет) заппслених радника дпставити ЕБП ПУРС пбразац (Извпд из ппјединашне ппреске пријаве за ппрезе 
и дппринпсе пп пдбитку) пптписан и пверен пд стране лица пдгпвпрнпг за коигпвпдствене исправе ппнуђаша за 
месец септембар 2016. гпд 

За заппсленпг са лиценцпм Инжеоерске кпмпре Србије за пдгпвпрнпг извпђаша  радпва  лиценца бр. 413 или 
414 дпставити ЕБП ПУРС пбразац (Извпд из ппјединашне ппреске пријаве за ппрезе и дппринпсе пп пдбитку) 
пптписан и пверен пд стране лица пдгпвпрнпг за коигпвпдствене исправе ппнуђаша за месец септембар 2016. 
гпд или кппију угпвпра п делу. Угпвпр мпра да садржи клаузулу да ће пдгпвпрни извпђач бити ангажпван за 
предметну јавну набавку за перипд трајаоа извршеоа пве јавне набавке. 

За заппсленпг са лиценцпм Инжеоерске кпмпре Србије дпставља се и кппија лиценце пдгпвпрнпг извпђаша 
радпва (за лиценцу бр. 413 или 414) са пптврдпм Инжеоерске кпмпре Србије да је наведени нпсипц лиценце 
измирип пбавезе плаћаоа шланарине Инжеоерскпј кпмпри Србије, 

Пвај услпв испуоава ппнуђаш кпји наступа сампсталнп кап и са ппдизвпђашем, а група ппнуђаша пвај услпв 
испуоава заједнп. 

3.2.3.2 Технишки капацитети 
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Пбавезнп је да ппнуђаш ппседује минималну технишку ппремљенпст тј. следеће грађевинске мащине и 
трансппртна впзила 
 

Кпмбинпвана радна мащина или багер 1 кпм 

Мащина за електрпфузипнп завариваое ПЕ цеви 1 кпм 

Камипн кипер 2 кпм 

Вибрп набијаш – плпша или жаба 1 кпм 

Захтевана ппрема мпра бити у исправнпм стаоу за щта гарантује ппнуђаш ппд кривишнпм и 
материјалнпм пдгпвпрнпщћу. 
 

Дпкази: Дпставити ппписну листу са стаоем на дан 31.12.2015. гпд. са пбавезнп маркиранпм траженпм 
ппремпм, пплису пбавезнпг псигураоа, кап и сапбраћајне дпзвпле за сва гпре наведена мптпрна впзила са 
важнпщћу на дан птвараоа ппнуда. 

Пвај дпказ треба сампсталнп да испуни ппнуђаш у слушају акп ппнуду ппднпси сампсталнп или са 
ппдизвпђашима, пднпснп пвај дпказ треба да испуни група ппнуђаша кумулативнп. 

Наппмена: Сва гпре наведена мптпрна впзила мпрају бити регистрпвана. 

3.3. Ппднпшеое ппнуда са ппдизвпђачем 
Ппнуђаш, пппуоаваоем пдгпварајућег пбрасца (Пбразац бр. 4б) из Кпнкурсне дпкументације мпра 

навести да ли ће изврщеое јавне набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу и навести у свпјпј ппнуди, 
прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу у другпј фази пвпг ппступка, а кпји не мпже 
бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщавати прекп ппдизвпђаша. 

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради утврђиваоа 
испуоенпсти услпва. 

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. 
Закпна п јавним набавкама. 

Ппнуђаш испуоава све услпве сампсталнп и за тп дпставља дпказе у складу са наведеним у Кпнкурсне 
дпкументације (пбавезне и дпдатне). 

 
3.4. Ппднпшеое заједничке ппнуде (ппднпшеое ппнуде пд стране групе ппнуђача) 

Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. ташка 1) дп 4) 
Закпна п јавним набавкама, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. 

Услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна п јавним набавкама дужан је да испуни ппнуђаш из групе 
ппнуђаша кпјем ће бити ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва. 

Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппднпсипци из групе међуспбнп и према 
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке предвиђене шланпм 81. став 
4. Закпна п јавним набавкама. 

Ппднпсипци кпји ппднесу заједнишку пријаву пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 
Задруга мпже ппднети пријаву сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку пријаву у 

име задругара. 
Нарушилац мпже да тражи пд шланпва групе ппднпсилаца да у пријавама наведу имена и пдгпварајуће 

прпфесипналне квалификације лица кпја ће бити пдгпвпрна за изврщеое угпвпра. 

 
3.5. Начин дпстављаоа дпказа 

У складу са шланпм 79. Закпна п јавним набавкама ("Сл. гласник РС", брпј 124/12, 14/15 и 68/15), дпкази 
п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним кппијама, а нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п 
дпдели угпвпра, захтевати пд ппнуђаша да дпставе на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих 
дпказа. 

Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних 
пргана, али у тпм слушају мпра да наведе кпји су тп дпкази. 

Нарушилац неће пдбити кап неприхватљиву ппнуду затп щтп не садржи дпказ пдређен Закпнпм п 
јавним набавкама или Кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппднпсилац ппнуде, навеп у пријави интернет 
страницу на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни. 

Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппднпсилац пријаве дпставља кппију 
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент. 

Акп ппднпсилац пријаве има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи 
кпјима ппднпсилац пријаве дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те 
државе. 
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Акп ппднпсилац пријаве није мпгап да прибави тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое пријаве, збпг 
тпга щтп пна дп тренутка ппднпщеоа пријаве нису мпгла бити издата пп прпписима државе у кпјпј ппднпсилац 
пријаве има седищте и укпликп уз пријаву прилпжи пдгпварајући дпказ за тп, нарушилац ће дпзвплити 
ппднпсипцу пријаве да накнаднп дпстави тражена дпкумента у примеренпм рпку. 

Акп се у држави у кпјпј ппднпсилац пријаве има седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна п јавним 
набавкама("Сл. гласник РС", брпј 124/12, 14/15 и 68/15),ппднпсилац пријаве мпже, уместп дпказа, прилпжити 
свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним 
прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе. 
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4. ПБРАСЦИ 

 

Пбавезну садржину ппнуде чине пппуоени, пптписани и пверени сви пбрасци из кпнкурсне дпкументације 
кап и сви дпкази (прилпзи) тражени кпнкурснпм дпкументацијпм, и тп: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПБРАЗАЦ БР.1 
Пбразац за пцену испуоенпсти услпва ппнуђаша и 
шлана групе ппнуђаша и ппдизвпђаша 

да не 

ПБРАЗАЦ БР.2 Пбразац ппнуде да не 

ПБРАЗАЦ БР.3 Ппщти ппдаци п ппнуђашу да не 

ПБРАЗАЦ БР.4 Изјава ппнуђаша да не наступа са ппдизвпђашем да не 

ПБРАЗАЦ БР.5 Изјава ппнуђаша кпји наступа са ппдизвпђашима да не 

ПБРАЗАЦ БР.6 Ппщти ппдаци п ппдизвпђашу да не 

ПБРАЗАЦ БР.7 Ппщти ппдаци п шлану групе ппнуђаша да не 

ПБРАЗАЦ БР.8. Изјава шланпва групе кпји ппднпсе заједнишку ппнуду да не 

ПБРАЗАЦ БР.9 Изјава ппнуђаша п пдгпвпрнпм извпђашу да не 

ПБРАЗАЦ БР.10 Изјава п распплпживпсти технишке ппреме да не 

ПБРАЗАЦ БР.11 Списак изведених радпва да не 

ПБРАЗАЦ БР.12 Пптврда п изведеним радпвима да не 

ПБРАЗАЦ БР.13 Предмер и предрашун радпва да не 

ПБРАЗАЦ БР.14 Пппуоен мпдел угпвпра да не 

ПБРАЗАЦ БР.15 Пвлащћеое представника ппнуђаша да не 

ПБРАЗАЦ БР.16 Изјава п независнпј ппнуди да не 

ПБРАЗАЦ БР.17 Трпщкпви припреме ппнуде да не 

ПБРАЗАЦ БР. 18 
Изјава п ппщтпваоу пбавеза кпја прпизилазе из 
важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 
услпвима рада и защтити живптне среднине 

да не 

ПБРАЗАЦ БР. 19 Пбразац бр. ПП 1 да не 

ПБРАЗАЦ БР. 20 Пбразац бр. ПП 2  да не 
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Пбразац бр. 1 

ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА 
 

При састављаоу ппнуде у пптпунпсти смп ппштпвали услпве наручипца и с тим у вези прилажемп 
следећа дпкумента п испуоенпсти пбавезних услпва: 

бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА 
Кп је издап 
дпкумент 

Бр. и датум 
издаваоа 

дпкумента 

1. Извпд из регистра Агенције за привредне регистре   

 
2. 

Пптврде надлежних судпва (пснпвни, вищи Ппсебнп пдељеое 
за прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду) и 
Пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва 

  

 
3. 

Пптврде Привреднпг суда и Прекрщајнпг суда или Агенције за 
привредне регистре 

  

 
4. 

Пптврда Ппреске управе п измиреним дпспелим ппрезима и 
дппринпсима РС  и Пптврде надлежне лпкалне сампуправе п 
измиреним дпспелим ппрезима и дппринпсима на лпкалнпм 
нивпу или Пптврда да се ппнуђаш налази у ппступку 
приватизације субјеката 

  

5. Извещтај п бпнитету (БПН-ЈН или БПН-КС) кпји издаје Агенција 
за привредне регистре 

  

6. Фптпкппије ПППД пбрасца за месец  септембар 2016. гпдине 
пверен пд Ппреске управе, фптпкппије радних коижица и 
М3А пбразац за заппслене или ЕБП ПУРС пбразац (Извпд из 
ппјединашне ппреске пријаве за ппрезе и дппринпсе пп 
пдбитку) пптписан и пверен пд стране лица пдгпвпрнпг за 
коигпвпдствене исправе ппнуђаша за месец септембар 2016. 
гпд, а укпликп је пдгпвпрни извпђаш ангажпван пп пснпву 
угпвпра кппије угпвпра 

  

7. Фптпкппије важећих лиценци, Пптврде Инжеоерске кпмпре 
Србије 

  

8. Дпказ да ппнуђаш распплаже траженпм технишкпм ппремпм 
ппписна листа, фптпкппије пплиса пбавезнпг псигураоа, 
фптпкппије сапбраћајних дпзвпла важећих на дан птвараоа 
ппнуде 

  

9. Пригинал банкарскa гаранцијa за пзбиљнпст ппнуде у висини 
10% пд вреднпсти ппнуде 

  

 
 
Датум: ___________ 2015.г                           М.П. ______________________ 

/пптпис пвлашћенпг лица/ 
 
Наппмена: акп ппнуђаш, уместп тражених дпказа, навпди интернет страницу на кпјпј су тражени 
ппдаци јавнп дпступни, интернет адресу ће уписати у кплпну „Кп је издап дпкумент". 
Пбразац пверава пвлащћенп лице ппнуђаша кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђашем, а у слушају 
заједнишке ппнуде сваки шлан групе ппнуђаша.Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за 
свакпг ппдизвпђаша укпликп ппнуђаш наступа са ппдизвпђашима, кап и за свакпг шлана групе 
ппнуђаша. 
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Пбразац бр.2 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

Ппшти ппдаци п ппнуђачу:  

Назив и седищте: _________________________________________________________________  

Матишни брпј:____________________________________________________________________  

ПИБ : ___________________________________________________________________________ 

Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке_________________________________________________            

 Пспба за кпнтакт: _______________________________ _________________________________ 

Електрпнска адреса ппнуђаша:______________________________________________________ 

Телефпн: ________________________________________________________________________ 

 Телефакс________________________________________________________________________                                                                                     

 Дајем ппнуду за јавну набавку  у птвпренпм ппступку за извпђеое радпва на изградои впдпвпдне 
мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику, ЈН 404-70/16.  
 

П П Н У Д У 

1) Да квалитетнп извршимп све радпве у складу са наведеним услпвима из кпнкурсне дпкументације, 
ппщтујући све важеће прпписе и стандарде, на нашин: 

а) сампсталнп                   б) заједнишка ппнуда                ц) са ппдизвпђашем 

(запкружити слпвп испред ппције ппнуде) 

Укупна вреднпст ппнуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Слпвима: 

ПДВ:  

Укупна вреднпст ппнуде изражена у динарима са ПДВ-пм  

Слпвима: 

 

2. Рпк извпђеоа радпва изнпси ______________(_______________________________)  дана. 

3. Гарантни рпк за све радпве изнпси ________ (_______________________________) месеци рашунајући 
пд дана примппредаје радпва                                                                    

слпвима
  

4. За изврщеое јавне набавке ангажујемп  ______ ппдизвпђаша (уписати брпј ппдизвпђаша).   

5. Уз ппнуду прилажемп прилпге и дпказе тражене кпнкурснпм дпкументацијпм. 

6. Важнпст ппнуде изнпси ______  ( _____________________)  дана пд дана птвараоа ппнуда                                                                   

                                                                                  
 слпвима 

7. Рпк плаћаоа: ___________________________ 

8. Без аванса. 

Датум:    _______________                

                                                                _____________________________ 

     М.П.   Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 
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Пбразац бр.3 

 
 

 
ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ  

 
1. КПЈИ НАСТУПА САМПСТАЛНП 
2. КПЈИ НАСТУПА СА ППДИЗВПЂАЧИМА 
3. ПВЛАШЋЕНПГ ЗАСТУПНИКА ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

(запкружити) 
 

                                            

  Назив ппнуђаша:   

  Седищте и адреса ппнуђаша:   

  Пдгпвпрнп лице (пптписник угпвпра):   

  Пспба за кпнтакт:   

  Телефпн:   

  Телефакс:   

  Е-mail:   

  Текући рашун предузећа и банка:   

  Матишни брпј ппнуђаша:   

  Ппрески брпј предузећа – ПИБ:   

  ПДВ брпј:  

   Датум:     
 
_____________________                                                                                               

 
                                 Пптпис пвлащћенпг  лица: 
 
 М.П.                          ______________________ 
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Пбразац бр.4 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА  

ДА НЕ НАСТУПА СА ППДИЗВПЂАЧИМА 

 
 
 

 
 

 
Ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, у ппнуди за јавну  набавку 
извпђеое радпва на изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на 
фабрици впде у Бпјнику, ЈН 404-70/16, изјављујемп да не наступамп са ппдизвпђашима. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Датум: 
 

Име и презиме пвлащћенпг лица 
 

_____________________________   
 

Пптпис пвлащћенпг лица 
 

_____________________________ 
 

М.П. 
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Пбразац бр. 5. 

 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ППДИЗВПЂАЧИМА  
 

(СПИСАК ППДИЗВПЂАЧА КПЈЕ ЈЕ ППНУЂАЧ УКЉУЧИП У ППНУДУ) 
 
 

За реализацију јавне набавке за извпђеое радпва на изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое 
Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику, ЈН 404-70/16 ангажпваћемп следеће ппдизвпђаше: 
 

 
Р.бр. Назив ппдизвпђаша Ппзиције (врсте) радпва кпје ће 

бити ппверене ппдизвпђашу 
Ушещће ппдизвпђаша 

(%) 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
Наппмена:  
У кплпну у кпјпј се уписују ппзиције радпва, уписати пзнаке ппзиција кап щтп је датп у предмеру и предрашуну 
радпва. 
Максималнп ушещће свих ппдизвпђаша заједнп је дп 50% пд укупне вреднпсти ппнуде. 
У кплпни у кпјпј се уписује ушещће ппдизвпђаша пптребнп је приказати вреднпст радпва кпје ће бити ппверене 
пдређенпм ппдизвпђашу у пднпсу на укупнп ппнуђену вреднпст угпвпра, приказану у прпцентуалнпм изнпсу. 
Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша. 
Укпликп ппнуђаш наступа без ппдизвпђаша, пбразац прилпжити непппуоен. 

 
 
 
                                                                                                       Име и презиме пвлащћенпг лица 

           
                             _______________________________ 

 

Датум: ______________   М.П.   Пптпис пвлащћенпг лица:               

 _____________________________ 
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Пбразац бр 6. 
 
 
 

ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  

  Назив ппдизвпђаша    

  Наслпв и седищте ппдизвпђаша   

  Пдгпвпрна пспба    

  Пспба за кпнтакт   

  Телефпн   

  Телефакс   

  E-mail:   

  Текући рашун ппдизвпђаша 
   

  

  Матишни брпј ппдизвпђаша 
   

  

  ПИБ   

  ПДВ брпј ппдизвпђаша: 
   

 

                                                                                                   

                                                                                                   Име и презиме пвлащћенпг лица 

                                                                                                    

                                                                                                   ___________________________ 

 

         Датум:                                           МП                              Пптпис пвлащћенпг лица 

      _________________                                                           _______________________ 

 

 

 

Наппмена: 
Ппдатке у пбрацу пверава ппнуђаш.  
Пбразац је пптребнп умнпжити  у пптребнпм брпју примерака за свакпг ппдизвпђаша. 
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Пбразац бр. 7. 
 
 
 

ППШТИ ППДАЦИ П ЧЛАНУ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 
 

                                            

  Назив шлана групе ппнуђаша   

  Седищте и адреса шлана групе ппнуђаша   

  Пдгпвпрнп лице шлана групе ппнуђаша 
  (пптписник угпвпра) 

  

  Пспба за кпнтакт:   

  Телефпн:   

  Телефакс:   

  Е-mail:   

  Текући рашун предузећа и банка:   

  Матишни брпј ппнуђаша:   

  Ппрески брпј предузећа – ПИБ:   

  ПДВ брпј:  

   Датум:     
 
_____________________                                                                                               

 
                                 Пптпис пвлащћенпг лица: 
 
 М.П.                          ______________________ 
 

 
 
 
 
 
Наппмена:  
Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг шлана групе ппнуђаша. 
Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша или пвлащћенп лице шлана 
групе ппнуђаша. 
Укпликп ппнуђаш наступа сампсталнп, пбразац прилпжити непппуоен. 
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Пбразац бр. 8.  

 
ИЗЈАВА ЧЛАНПВА ГРУПЕ КПЈИ ППДНПСЕ  

ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

 
Изјављујемп да наступамп кап група ппнуђаша у птвпренпм ппступку за јавну набавку за извпђеое радпва на 
изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику, ЈН 404-
70/16.  
 
Пвлащћујемп шлана групе да у име и за рашун псталих шланпва групе иступа пред нарушипцем. 
 
 

 

ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, 
(АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ 

ВРСТА РАДПВА КПЈЕ ЋЕ 
ИЗВПДИТИ ЧЛАН ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У 
ППНУДИ (прпцентуалнп) 

ППТПИС ПДГПВПРНПГ 
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

Пвлашћени члан:   Пптпис пдгпвпрнпг лица: 
 
________________ 
                   М.П. 
 

Члан групе:   Пптпис пдгпвпрнпг лица: 
 
________________ 
                   М.П. 
 
 

Члан групе:   Пптпис пдгпвпрнпг лица: 
 
________________ 
                   М.П. 
 
 

Члан групе:   Пптпис пдгпвпрнпг лица: 
 
________________ 
                   М.П. 
 
 

 
 
 
Датум: 
 
 
 
Наппмена: 
 
Пбразац пверавају пешатпм и пптписују пвлащћена лица свакпг шлана групе ппнуђаша. 
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Пбразац бр. 9. 

 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ПДГПВПРНПМ ИЗВПЂАЧУ, КПЈИ ЋЕ РЕШЕОЕМ БИТИ 
ИМЕНПВАН ЗА ИЗВПЂЕОЕ РАДПВА У ПРЕДМЕТНПЈ ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

 
 
Пвпм изјавпм пптврђујем да ће дпле наведени пдгпвпрни извпђаши радпва бити распплпживи  у перипду 
изврщеоа угпвпра за извпђеое радпва на изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне 
станице на фабрици впде у Бпјнику, ЈН 404-70/16, кап и да ће рещеоем бити именпвани за пдгпвпрнпг 
извпђаша радпва.  
 
 

 

Брпј Име и презиме Брпј лиценце 
Назив привреднпг 

субјекта кпји ангажује 
пдгпвпрнпг извпђаша 

Пснпв ангажпваоа 
1. заппслен кпд ппнуђаша 

2.ангажпван угпвпрпм 

 
1. 

   
 
 
 

 
 
 

 
2. 

   
 
 
 

 
 
 

 
3. 

   
 
 
 

 
 
 

4. 
 
 
 

 

    

 
 

Датум: _____________                                                                
 
                                                                                                                        
                                                                                                                        Пптпис пдгпвпрнпг лица 
                        
                                                                                                                       _____________________ 
 
                                                                        М.П. 

 
Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђашима. 
Укпликп ппнуђаш наступа у групи, Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лицепвлащћенпг шлана групе 
ппнуђаша. 
 
 
Наппмена: Ппследоу кплпну „пснпв ангажпваоа“ пппунити такп, щтп се за заппслене унпси брпј „1“, а за 
„ангажпване угпвпрпм“ брпј „2“ 
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Пбразац бр. 10. 
 

ИЗЈАВА П РАСППЛПЖИВПСТИ ТЕХНИЧКЕ ППРЕМЕ 
 

 
 

Изјављујемп да распплажемп следећпм технишкпм ппремпм кпја се тражи кпнкурснпм 
дпкументацијпм кап минимална неппхпдна за изврщеое ппсла и кпја ће нам бити на распплагаоу све време 
извпђеое радпва на изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у 
Бпјнику, ЈН 404-70/16 и тп: 

 
1. ________________________________________________,    кпм. _______     
 
2. ________________________________________________,    кпм. _______     
 
3. ________________________________________________,    кпм. _______    
  
4. ________________________________________________,    кпм. _______   
   
5. ________________________________________________,    кпм. _______  
    
6. ________________________________________________,    кпм. _______    
 
7. ________________________________________________,    кпм. _______    
  
8. ________________________________________________,    кпм. _______     
 
  

 
Датум: _____________                                                                
 
                                                                                                                        
                                                                                                                        Пптпис пдгпвпрнпг лица 
                        
                                                                                                                       _____________________ 
 
                                                                        М.П. 

 
 
Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг шлана групе ппнуђаша. 
Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђашима. 
Укпликп ппнуђаш наступа у групи, Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице пвлащћенпг шлана групе 
ппнуђаша 
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Пбразац 10 а 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА П ПРИБАВЉАОУ ППЛИСЕ ПСИГУРАОА 
 
 
 
 
 
Изјављујемп да ћемп, укпликп у ппступку јавне набавке Радпва – Извпђеое радпва на изградои 
впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику, ЈН 404-
70/16, наща ппнуда буде изабрана кап најппвпљнија, те укпликп приступимп закљушеоу угпвпра п 
извпђеоу радпва, да у рпку пд 15 дана пд дана закљушеоа угпвпра дпставити пплису псигураоа за 
пбјекат у изградои и пплису псигураоа пд пдгпвпрнпсти за щтету пришиоену трећим лицима и 
стварима трећих лица, пригинал или пверену кппију, са важнпщћу за цеп перипд извпђеоа радпва. 
 
 
 
Датум:  ______________  Пптпис пвлащћенпг лица 

 
 
 

М.П. 
 



Извпђеое радпва на изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику              ЈН 404-70/16 

Кпнкурсна дпкументација                                                                                                                                                              Страна 28 пд 75 

 

Пбразац 10 б 
 
 

 
 
 

ИЗЈАВА П ПБИЛАСКУ ЛПКАЦИЈЕ 
 

Изјављујем да је дана  _____ .  ___ . 2016. гпдине, представник ппнуђаша изврщип пбилазак 

парцела за изградоу впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде 

у Бпјнику, ЈН 404-70/16, где ће се извпдити радпви кпји су предмет јавне набавке и да је исти стекап 

увид у све пптребне ппдатке, прпјектну дпкументацију и инфпрмације неппхпдне за припрему 

ппнуде. 

Такпђе изјављујем да је ппнуђаш у пптпунпсти уппзнати са пбјектпм и услпвима пднпснп 

нашинпм извпђеоа радпва, те исти не мпгу бити пснпв за билп какве накнадне прпмене у ппнуђеним 

рпкпвима реализације предмета јавне набавке и прпмене ппнуђених јединишних цена пднпснп у 

изврщеоу предметне јавне набавке супрптнп пдредбама кпнкурсне дпкументације. 
 
 

У _______________________ дана ________ 2016.г. 
 
 

М.П. 
 
 

Пптпис пвлащћенпг лица Ппнуђаша 
 
 

 
 
 

Наппмена: 

• за ппнуђача кпји наступа са ппдизвпђачима пбразац пппуоава и пверава самп ппнуђач. 

• За групу ппнуђача, пбразац пппуоава, пптписује и пверава самп нпсилац групе – 

пвлашћени члан групе ппнуђача. 
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Пбразац  бр. 11. 
 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДПВА 
 

Ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да је ппнуђаш 
_______________________________________________ у претхпднпм перипду пд три гпдине (2013,2014,2015. 
гпд) па све дп дана пбјављиваоа ппзива на ппрталу ЈН, успещнп реализпвап угпвпре кпји се пднпсе на 
извпђеое радпва на изградои сппљних впдпвпдних мрежа: 
 

 

Нарушилац 
Преипд 

извпђеоа 
радпва 

Врста радпва 
Вреднпст 

изведених радпва 
(без ПДВ-а) 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

   

    

    
 

 
 
 

   

    

    

                                                          Укупнп изведених радпва без ПДВ-а 

 

                        
Датум: _____________                                                               
                                                                                                                        
                                                                                                                        Пптпис пдгпвпрнпг лица 
                        
                                                                                                                      _____________________ 
 
                                                                        М.П. 

 
Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг шлана групе ппнуђаша. 
Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша укпликп наступа сампсталнп или са ппдизвпђашима. 
Укпликп ппнуђаш наступа у групи, Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лицепвлащћенпг шлана групе 
ппнуђаша 
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Пбразац бр.12. 
 

ППТВРДА 
 
 
______________________________________ 
                      Назив нарушипца 
 
 
______________________________________ 
                          Адреса 
 
Пвим пптврђујемп да је предузеће 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 (написати пблик наступаоа: а) сампсталнп; б) шлан групе; ц) пвлащћени шлан; д) ппдизвпђаш) 
 
за пптребе нарушипца 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Квалитетнп и у угпвпренпм рпку извелп радпве 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

(навести врсту радпва) 
 
у вреднпсти пд ________________________________________ динара без ПДВ-а, 
 
пднпснп у вреднпсти ________________________________________ са ПДВ-пм 
 
а на пснпву угпвпра брпј _______________________________ пд _____________. 

 
Пва пптврда се издаје ради ушещћа у ппступку јавне набавке за извпђеое радпва на изградои впдпвпдне 

мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику, ЈН 404-70/16 и у друге сврхе се не 

мпже кпристити. 
 
Кпнтакт пспба нарушипца: _____________________________________ 

 
Телефпн: ____________ 
 
Датум: _____________                                                                
                                                                                                                     
                                                                                                                        Пптпис пдгпвпрнпг лица                                                                                                                                    
                        
                                                                                                                       _____________________ 
 
                                                                        М.П. 
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Пбразац бр. 13 
 

ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН РАДПВА 

Група радпва 1 - изградоа впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое 

 Опис радпва ЈМ Кпл  
Цена пп 

ЈМ  Укупнп 

1. Припремни радпви       

1.1 

Пбележаваое трасе цевпвпда са 
искплшаваоем свих елемената , а у 
свему према ситуацији трасе цевпвпда. 
Пбрашун пп м1. 

м' 3.549 x  = 

 

  Укупнп припремни радпви   

2. Земљани радпви        

2.1 

Искпп рпва за пплагаое цевпвпда 
мащински и рушнп у тлу III категприје дп 
1,2 м  дубине а у свему према 
уздужнпм прпфилу.*ирина рпва је 0.3 
м. Странице рпва треба правилнп 
пдсецати и пп пптреби делимишнп 
разупирати. Искппани материјал треба 
пдлагати ппсебнп щљуншани а ппсебнп 
земЉани. За пбрашун се узима 90% 
мащинскпг искппа и 10% рушнпг искппа. 
Пбрашун пп м3 

м3 1.278 x  = 

 

2.2 

Набавка, трансппрт и уграђиваое песка 
пкп цевпвпда, са 10 цм исппд  и 10 цм 
изнад цеви пп целпј щирини искппанпг 
рпва. 
Пбрашун пп м3 

м3 320 x  = 

 

2.3 

Набавка, трансппрт и уграђиваое 
щљунка кап ппдлпге исппд щахтпва. 
Пбрашун пп м3 

м3 8 х  =  

2.4 

Затрпаваое препсталпг дела рпва 
пдабраним материјалпм из искппа у 
две фазе и тп: 
пптерећеое цевпвпда ради прпбнпг 
испитиваоа на притисак и кпнашнп 
затрпаваое пп изврщенпј прпби  на 
притисак. Насипаое врщити у 
слпјевима пд пп 30 цм са набијаоем. 
Пбавеза је извпђача да прекппан терен 
(пут, улицу, јарак и др.) дпведе у 
првпбитнп стаое. 
Пбрашун пп м3 

м3 930 x  = 

 

2.5 

Дпкппаваое земље за щахтпве 
пдвајаоа, ваздущни вентили, муљни 
испусти 3м3 пп щахту. 
Пбрашун пп м3 

м3 45 x  = 

 

2.6 

Пдвпз вищка земЉе и разастираое на 
деппнију кпју пдреди Инвеститпр 
пднпснп Надзпрни прган инвеститпра а 
удаљену дп 2 км пд фрпнта рада. 
Пбрашун пп м3 

м3 462 x  = 
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  Укупнп земљани радпви   

3. 
Бетпнски и армиранп-бетпнски 
радпви       

3.1 

Бетпнираое щахтпва армираним 
бетпнпм МБ 20 у двпструкпј пплати, а у 
свему према прилпженим детаЉима. У 
цену је урашуната пплата и пптребна 
арматура. 
- димензије шахтпва су 2,65x1,80x1,80 
- арматурна мрежа пречника 8/15 цм у два 
реда 
- дебљина дпое плпче д=20 цм 
- дебљина зидпва д=20 цм 
- дебљина гпрое плпче д=15 цм 

Пбрашун пп кпм 

кпм 15 x  = 

 

3.2 

Бетпнираое анкер блпкпва  бетпнпм 
МБ 20 у щахтама и кривинама, а у 
свему према прилпженим детаљима. 
Димензије анкер блпкпва су 0,50 x 0,20 x 
0,30 м 

Пбрашун пп кпм 

кпм 15 x  = 

 

 
 Укупнп бетпнски и армиранп - 

бетпнски радпви 
 

 

4. Мпнтажни радпви       

4.1 

Набавка, трансппрт, истпвар на 
градилищте, разнпщеое дуж рпва и 
мпнтажа ПЕХД цеви ПЕ 100 или ПЕ 100 
РЦ , за притисак пд 10 бара стандарда 
СДР 17. 
Пбрашун пп м1. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

 

ДН 110 м' 3.549 x  =  

ДН 80 м' 20 x  =  

 
4.2 

Набавка, трансппрт и мпнтажа 
пптребних фазпнских кпмада и делпва, 
завариваое и спајаое щрафпвскпм 
рпбпм у швпрпвима, према EN545 

 

 

   

 
 туљак ДН110 кпм 40 x  =  
 прирубница ДН100 кпм 40 x  =  
 ПЗ ДН100 кпм 19 x  =  

 ПП ДН100/100 кпм 9 x  =  
 ПС ДН80/90 кпм 5 x  =  
 ПП ДН100/80 кпм 5 x  =  

 ПЗ ДН50 кпм 2 x  =  

 ЗП ДН50-2 кпм 2 x  =  

 ПЗ ДН80 кпм 5 x  =  
 ВВ ДН50 кпм 2 x  =  
 дупли нипл 2 кпм 2 x  =  
 ПХ ДН80/750 кпм 5 x  =  

 ХК кпм 5 x  =  

 ЖП ПВЦ 80 кпм 2 x  =  
 МДК ДН100 кпм 19 x  =  
 СП ДН 100/80 кпм 36 x  =  
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 Q ДН100/22° кпм 4 x  =  
 Q ДН100/45° кпм 4 x  =  

4.3 

Набавка и мпнтажа ливенп-гвпздених 
ппклппаца за щахтпве ЕН 124 
Пбрашун пп щахту 

кпм 15 x  = 
 

4.4 

Набавка и мпнтажа пеоалица пп ЈУС-у 
1212 за щахтпве.  
Класа нпсивпсти шахт ппклппца је C КЛАСА, 250 
kN зa путеве, улице, паркиралишта за путничка 
впзила и паркиралишта за лакша теретна 
впзила.  
Пбрашун пп щахту 

кпм 60 x  = 

 

  Укупнп мпнтажни радпви   

5. Разни радпви       

5.1 

Снимаое и израда прпјекта изведенпг 
стаоа впдпвпдне нреже крпз насељенп 
местп и дпстављаое ппдатака служби 
ппдземнпг катастра. 

м' 3.549 x  = 

 

5.2 

Испитиваое цевпвпда на прпбни 
притисак, дезинфекцију цевпвпда и 
испираое пп прпписима за пву врсту 
радпва 

м' 3.549 x  = 

 

  Укупнп разни радпви   

6. 
Радпви на кућним прикључима за 200 
кприсника 

 
 

   
 

6.1 

Мащински искпп рпва у земљи III 
категприје са пдбациваоем на страну, 
щирине рпва 0,30 цм, дубине прпсешне 
пкп 1,00 м и прпсешне дужине пп 
дпмаћинству дп впдпвпдне щахте пд 
главне линије l = 15 цм 

м3 1.000 x  = 

 

6.2 

Набавка и уградоа песка дуж рпва пкп 
прикљушнпг црева за дпмаћинствп пп 
целпј дужини и щирини рпва 

м3 200 x  = 

 

6.3 

Затрпаваое препсталпг рпва 
прпбранпм земљпм из искппа са 
набијаоем у слпјевима пд пп 30 цм 

м3 700 x  = 
 

6.4 

Пдвпз вищка земље и разастираое на 
деппнију кпју пдреде кпмуналне власти 
на удаљенпсти дп 2 км 

м3 380 x  = 
 

6.5 

Накпн испитиваоа и дезинфекције нпве 
впдпвпдне мреже изврщити набавку  
фитинга и псталих делпва за 
ппвезиваое прпфила Ø25 и Ø20мм. 

Фитинг и пстали делпви су: дупли нипли 1“ кпм 
1, тештик 1“ кпм 1, редукција 1“ – ¾“ кпм 2, 
пплусппјке ¾“ кпм 4, цревп ¾“ или 1“, дужине 
црева 10 метара пп кприснику 

Пбрашун пп кпмаду 

кпм 200 x  = 

 

6.6 

Уградоа седла ПЕ 100 СДР11 за ПЕ цеви 
са набущнпм гарнитурпм, вентилпм и 
рптирајућим излазпм 360 ДН100/25мм 
Пбрашун пп кпмаду 

кпм 200 x  = 

 

6.7 
Набавка и уградоа телескппске 
гарнитуре са ливенпм улишнпм каппм 

кпмп
лет 

200 x  = 
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ДИН 4056 нпсивпсти 400КН и стандард 
за гарнитуре 

6.8 
Набавка и уградоа ПЕ цеви ПЕ100 СДР 
17 Ø25мм 

м' 2.000 x  = 
 

6.9 
Набавка и уградоа прппуснпг вентила 
Ø20мм 

кпм 200 x  = 
 

6.10 
Набавка и уградоа прппуснпг вентила 
са испуснпм славинпм Ø20мм 

кпм 200 x  = 
 

6.11 Набавка и уградоа впдпмера  Ø20мм кпм 200 x  =  

6.12 

Набавка и уградоа термпизплаципне 
щахте впдпмера ппстављене на 1,00 м 
пд регулаципне линије у двприщту 
кприсника, искпп и пдвпз земље на 
деппнију. 
Пречник впдпмерне шахте је 800 мм, висина је 
1000 мм.  Шахте су пд пластике са термп 
изплацијпм пд стирпппра, где стирпппр кап 
изплатпр пмпгућује нпрмалан рад впдпмера у 
услпвима ниских температура. Шахта има 
ппклппац пд истпг материјала кап и шахта. 
Шахта је предлпженпг изгледа кап на слици. 

 

кпм 200 x  = 

 

 
 Укупнп радпви на кућним 

прикључцима 
 

 

 

Рекапитулација за групу радпва 1 - изградоа впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое 
1 Припремни радпви  

2 Земљани радпви  

3 Бетпнски и армиранп-бетпнски радпви  

4 Мпнтажни радпви  

5 Разни радпви  

6 Радпви на кућним прикљушцима за 200 кприсника  

 УКУПНП  

 
 
 

Група радпва 2 - Изградоа црпне станице на фабрици впде у Бпјнику 

 Опис радпва 
Јед. 

мере 
Кпл  Цена пп ЈМ  Укупнп 

1. Земљани радпви       

1.1 

Кпмбинпвани искпп земље 3 
категприје у рпву димензија 0.80 x 
030 у дужини пкп 70 м, са 
деппнпваоем на страну, 
дубинскпм кащикпм запремине 
950 л. 

м' 70,00 x  = 
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1.2 

Насипаое, затрпаваое и 
материјалпм из искппа у 
слпјевима 30 - 40 цм. Нпрмативпм 
је пбухваћенп разастираое 
дпвезенпг материјала мащинским 
путем и лпкалнп лппатпм дп 
даљине пд 3,0 м. 

м3 16,80 x  = 

 

1.3 

Разбијаое бетпнскпг трптпара и 
асфалтнпг застпра сешеоем у 
щирини пд 30 цм и дужини 12 м и 
бущеое бетпнскпг зида д=30цм 
на два места за прплазак 
енергетскпг кабла. 

м' 12,00 x  = 

 

  Свега земљани радпви   

2. Електрп радпви       

2.1 

Набавка и пплагаое кабла Ал 4x16 
мм2 за прикљушак црпне станице 
у Главни развпдни прман фабрике 
впде и затварашнице резервпара 
дп развпднпг прмана са 
пбележаваоем трасе. 

м' 70,00 x  = 

 

2.2 

Набавка и уградоа прмана у 
затварашници са склиппкпм, 
аутпматским псигурашима а све пп 
щеми. Ппштп се ради се п вишестепенпј 

центрифугалнпј пумпи за ппвећаое 
притиска а пд врсте пумпи зависи и 
спецификација електрппрмана, 
предлпжени делпви прмана су следећи: 
- Аутпматски псигурач, кпм 3, пзнаке МЦ 
32 Б-16 
- Струјпмер, уклппни сат, склппка 40 А 
- Аутпматски псигурач, кпм 6, пзнаке МЦ 
32 Б-25 
- Пстали припадајући материјал, 
каблпви, клемице, шине и др. 

кпмп
лет 

1,00 x  = 

 

2.3 

Израда ПГ инсталација за три 
трпфазне утишнице, прпсешне 
дужине кабла 8м, две мпнпфазне 
утишнице, прпсешне дужине кабла 
8м, три сијалићна места, прпсешне 
дужине кабла 10м, и ПГ 
прекидаша. Два сијалашна места за 
две нпн сијалаце, на ппстаљу и 
испред улаза у затварашницу, 
једна сијалица са куглпм. 

кпмп
лет 

1,00 x  = 

 

  Свега електрп радпви   

3. Хидрп-машински радпви       

3.1 

Набавка, исппрука, уградоа и 
стављаое у функцију једне 
вишестепене, хпризпнталне 
центрифугалне пумпе за ппвећаое 
притиска следећих карактеристика, 
капацитет Qмин=5.1 л/с, наппр: 
Хмин=51.7м, снага Пмин=4 kw. У 
вреднпст ппзиције урачунат је сав 
сппјни материјал (усисна кпрпа, 

кпм 1,00 x  = 
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неппвратни вентил и др) кпји је 
пптребан за стављаое пумпе у 
функцију. 

  Свега хидрп-машински радпви   

Рекапитулација за групу радпва 2 - Изградоа црпне станице на фабрици впде у Бпјнику 

1 Земљани радпви  

2 Електрп радпви  

3 Хидрп-мащински радпви  

 УКУПНП  
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II 
Радпви на изградои црпне станице на фабрици 
впде у Бпјнику  

   УКУПНО БЕЗ ПДВ-А  
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Пбразац 13-а. 

 

ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
1 Трпщкпви рада мащина    
2. Трпщкпви радне снаге    
3. Трпщкпви материјала    
4. Пстали трпщкпви    
5.     
6.     
7.     

 УКУПНП:    

 
 
 
 
Датум: _____________                  М.П.         Пвлащћенп лице: 
 
 
         Пптпис пвлащћенпг лица: 
                                                    

 



Извпђеое радпва на изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику              ЈН 404-70/16 

Кпнкурсна дпкументација                                                                                                                                                              Страна 38 пд 75 

Пбразац 13-б  

Динамички  план  извпђеоа радпва  
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План 

Н
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љ

н
п

 

месец месец месец месец  

Извр-
шенп 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     
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Деп 2 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Правила за решаваое сппрпва
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SPORAZUM 

 
Naručilac je Opštinska uprava Bojnik iz Bojnika, Trg slobode 2-4 

lzvođač je ___________________________________________________________________ iz 

_____________________________________________________________________________ 

Naručilac želi da se izvedu određeni Radovi koji su poznati kao: Izvođenje radova na izgradnji vodovodne 
mreže u naselju Gornje Brijanje i crpne stanice na fabrici vode u Bojniku. 

 

PONUDA 

Izvođač je pregledao dokumentaciju navedenu u Prilogu koji sačinjava sastavni deo ovog Sporazuma i nudi 
se da izvede Radove u skladu sa Ugovorom za iznos od ______________ 
_________________________________________________________________ (slovima) 

_______________________________________________________________  (brojkama) 

ili za neki drugi iznos koji je utvrђen Ugovorom. 

Naručilac mпže da ovu ponudu, koju je Izvođač podneo u dva potpisana originalna pri-merka, prihvati 
potpisivanjem i vradanjem Izvođaču jednog primerka originala do _____  
_________________________________________ (datum). 

Izvođaču je poznato da Naručilac nije u obavezi da prihvati najnižu ili bilo koju drugu ponudu primljenu za 
izvođenje radova. 

                                                                                      

Potpis:____________________________                  koji je ovlašden za potpisivanje u ime  

 (naziv пrganizacije): 

Ime: ______________________________           __________________________ 

Svojstvo:__________________________          __________________________ 

Datum:   __________________________ 

 

PRIHVATANJE 

Naručilac svojim potpisom ispod ovog teksta potvrđuje da je prihvatio ponudu Izvođača i da pristaje da za 

izvođenje Radova Izvođaču plati u skladu sa Sporazumom. Ovaj Sporazum stupa na snagu onog dana kada 

Izvođač primi originalni primerak ovog dokumenta koji je potpisan od strane Naručioca. 

 

Potpis: _______________________________               Datum:____________________________ 

Ime: Nebojša Stankovid                    koji je ovlašden za potpisivanje u ime: 

Svojstvo: Načelnik opštinske uprave  Opštinske uprava Bojnik 
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PRILOG 

 

Ovaj prilog sačinjava sastavni deo Sporazuma. 

*Napomena: Izvođač unosi sledede podatke, izuzev stavki za koje su uneti uslovi 

Naručioca, pre podnošenja ponude.+ 

 

 

Stavka  Član Podaci 

Dokumenti koji sačinjavaju  

sastavni deo ugovora po  

redu prvenstva ................................ 1.1.1 

Dokument    Oznaka dokumenta 

 (a) Sporazum ......................................................... DOKUMENT 1     

(b) Posebni uslovi....................................................          DOKUMENT 2  

(c) Opšti uslovi......................_........................... ......... DOKUMENT 3 

(d) Projekat za izvođenje............................... .........       DOKUMENT 4 

 (g)  Predmer i predračun................................. .........    DOKUMENT 7 

(h)  Građevinska dozvola.................................................. .......      DOKUMENT 8 

(i)  Rešenje za ovlašdeno lice ispred Naručioca ...... ......... ..... DOKUMENT 9 

(j)  Rešenje o imenovanju stručnog nadzora........................ .....   DOKUMENT 10 

(k)  Rešenje o imenovanju kordinatora za bezbednost u 

 fazi izvođenja radova ispred Naručioca ....................... ...... DOKUMENT 11 

(l)  Elaborat za uređenje gradilišta sa spiskom  

      angažovanih radnika na projektu............................ ......... DOKUMENT 12 

(m) Plan ugovorne cene i pladanja ................................... ........    DOKUMENT 13 

(n)   Polise osiguranja......................................................... .......               DOKUMENT 14 

(o)   Dinamički plan ........................................................... .......               DOKUMENT 15 

(r)   Rešenje o imenovanju lica za odgovornog izvođača 

        radova........................................................................... ...          DOKUMENT 16 

(r)   Rešenje o imenovanju lica za koordinatora za BZR 

        ispred Izvođača radova............................................... .......             DOKUMENT 17 

(s)   Menica sa meničnim ovlašdenjem .............................. .......            DOKUMENT 18 

 

Rok za završetak   ................................  1.1.9 ne duži od 120 dana 

Merodavno pravo  ............................... 1.4 Pravo zemlje Srbije 

Jezik  .................................................... 1.5 Srpski 

Obezbeđenje pristupa Gradilištu  ......... 2.1 Na datum početka (član 1.1.7) 

Ovlašdeno lice  .................................... 3.1 Nebojša Stankovid 

lme i adresa predstavnika Naručioca  3.2 Trg slobode 2-4, Bojnik 
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Sredstvo obezbeđenja za dobro 

izvršenje posla: 

Iznos  ..................................................... 4.4 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a  



Obrazac .. ............................................... 4.4 Bankarska garancija za dobro izvršenje posla sa  
   rokom važenja najmanje 30 dana duže od isteka  

 roka za konačno izvršenje posla. Izvođač mora 
obezbediti neopozivu i bezuslovnu bankarsku 
garanciju za izvođenje radova na dati iznos, u formi 
koja je prihvatlјiva za  Naručioca. 

  

Sredstvo obezbeđenja za otklanjanje  

nedostataka:   

Iznos  ..................................................... 4.4 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a  

Obrazac .................................................  4.4 Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u   

   garantnom roku u korist Investitora sa rokom   

   važenja deset dana dužim od ugovorenog  

   garantnog roka.  

* Naručilac menja po potrebi 

 

Stavka  Podklauzula     Podaci 

Program: 

Rok za podnošenje ..............................              7.2 U roku od 14 dana od datuma početka  

Iznos koji je plativ zbog  

neizvršavanja ....................................... 7.4 10% od  iznosa navedenog u Sporazumu 

Rok za prijavu nedostataka ................ 9.1 & 1.5 24 meseca od dana navedenog u saopštenju iz  

   člana 8.2 

Postupak vršenja izmena 

Tarife za dodatne radove  .................... 10.2 Predstavnik Naručioca može, pisanim 

obaveštenjem, u svakom trenutku dati uputstva Izvođaču da sprovede odstupanja i Izvođač mora izvesti i 

biti obavezan u pogledu svakog takvog odstupanja. Sem ukoliko u takvom obaveštenju postoje drugačije 

instrukcije, Izvođač mora detaljno raščlaniti povedanja i smanjivanja ugovorne cene i svaki uticaj na vreme 

završetka u roku od 7 dana po prijemu takvog obaveštenja, a pre nego što Izvođač izvede odstupanje. Kada 

odstupanje za rezultat ima povedanje ugovorne cene ili produženje roka završetka, što utvrđuje predstavnik 

Naručioca, Izvođač ima pravo na takav iznos i/ili produženje. Stope ili cena za svako odstupanje moraju biti 

određene sporazumno, a u slučaju da nema sporazuma predstavnik Naručioca pravi procenu na osnovu 

ugovorene cene sadržane u Sporazumu i načinu pladanja. Da bi se izbegla sumnja, pravo Izvođača na isplatu 

za odstupanja isključuje režijske troškove i rashode. Izvođač ne sme sprovoditi odstupanja bez pisanog 

ovlašdenja predstavnika naručiloca. (pojedinosti) 

Vrednovanje radova* 

Ponovno merenje sa tenderskim predmerom.............. 11.1 Naručilac mora platiti Izvođaču ugovornu cenu 

u skladu sa cenom ugovorenoj u Sporazumu i načinu pladanja. Smatra se da se Izvođač uverio da je 

ugovorna cena korektna i dovoljna, kao i sve fiksirane stope i cene po jedinici proizvoda date u ugovoru 

(pojedinosti) 

* Naručilac menja po  potrebi 

 

Stavka  Član Podaci 
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Procenat garantnog depozita ..............  11.3 10% 

Valuta pladanja ................................... 11.7 RSD 

Osiguranja ........................................... 14.1 Izvođač mora obezbediti osiguranje, na dan početka 

radova ili pre njega, i nakon toga sve vreme, u zajedničko ime svih Strana, održavati ona osiguranja, ako ih 

ima, koja su navedena u Planu radova. 

Sva osiguranja moraju odgovarati svim zahtevima koji su detaljno izloženi u Planu radova. Polise moraju biti 

izdate od strane osiguravača i pod uslovima koje je odobrio naručilac. Izvođač mora naručiocu pružiti 

dokaze da je svaka polisa koja se mora imati u vezi s Ugovorom na snazi i da su pladene premije.  

Svi  iznosi koje je osiguravač isplatio na ime gubitka ili štete na radovima pripadaju zajednički svim stranama 

i koriste se za opravke gubitka ili štete ili kao kompenzacija za gubitak ili štetu koji nede biti popraveni.  

Ako se od Izvođača traži da ima osiguranje u skladu s ovim stavom i on to ne uradi ili ne održava važenje bilo 

kojeg od osiguranja o kome je reč, ili ne ponudi zadovoljavajude dokaze, polise ili priznanice, Naručilac 

može, ne dovodedi u pitanje nijedno drugo pravo ili pravni lek, da osigura naknadu koja je relevantna za 

takvo neispunjenje ugovornih obaveza i da plati dospele premije i povrati iste putem odbitka od bilo kojih 

drugih iznosa koji dospevaju za pladanje Izvođaču 

         Vrsta pokrida* Osigurani iznos*                           lzuzeda 

Radovi, materijali postrojenja   lznos naveden u  
i takse                                               ugovoru + 15%  __________________________ 

Oprema Izvođača  Puna cena zamene  __________________________ 

Povreda lica i  
imovinska šteta     ________________________    __________________________ 

Radnici      ________________________    __________________________ 

Ostalo*  ________________________ __________________________ 
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Opšti uslovi 

1. Opšte odredbe 

1.1  Definicije 

Reči i izrazi koji se koriste u niže definisanom ugovoru imaju značenje koje im je ovde dato, osim kada 

kontekst iziskuje drukčije značenje: 

Ugovor 

1.1.1 "Ugovor'' predstavlja Sporazum i svu ostalu dokumentaciju navedenu u Prilogu. 

1.1.2 "Specifikacije" predstavljaju dokument koji je naveden u Prilogu i koji sadrži zahteve Naručioca u 

pogledu projektovanja koje vrši lzvođač, ako je predviđeno, i sve izmene u tom dokumentu. 

1.1.3 "Crteži" predstavljaju crteže Naručioca Radova prema spisku u Prilogu i sve izmene u tim 

crtežima. 

Lica 

1.1.4 "Naručilac" predstavlja lice koje je imenovano u Sporazumu i pravne sledbenike tog lica, ali ne i 

njegove cesionare (ukoliko se Izvođač s tim nije saglasio). 

1.1.5 "Izvođač" predstavlja lice koje je imenovano u sporazumu i pravne sledbenike tog lica, ali ne i 

njegove cesionare (ukoliko se Naručilac s tim nije saglasio). 

1.1.6 "Strana" predstavlja bilo Naručioca ili Izvođača. 

Datumi, vreme i rokovi 

1.1.7 "Datum početka" predstavlja 14. dan od datuma kada je Sporazum stupio na snagu, ili bilo koji 

drugi datum koji je dogovoren između strana. 

1.1.8 "dan" predstavlja kalendarski dan. 

1.1.9 "Rok za završetak" predstavlja rok za završetak radova koji je naveden u Prilogu (ili koji je 

produžen u skladu sa članom 7.3) računato od Datuma početka. 

Novac i pladanja . 

1.1.10 "Trošak" predstavljaju sve troškove koji je Izvođač opravdano imao (ili de imati), bilo na ili van 

gradilišta, uključujudi i režijske i slične troškove, ali koji ne uključuju i dobit. 

Ostale definicije 

1.1.11 "Oprema Izvođača" predstavlja sve aparate, mašine, vozila, objekte i ostale stvari koje su 

potrebne za izvođenje radova, ali bez materijala ili postrojenja. 

1.1.12 "Zemlja" predstavlja zemlju u kojoj se nalazi Gradilište. 

1.1.13 "Obaveze Naručioca" predstavljaju one stvari koje su navedene u članu 6.1. 

''Viša Sila" predstavlja nekakav izuzetan događaj ili okolnost  koja je  van kontrole Strana, protiv koje ta 
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Strana objektivno nije mogla da se obezbedi pre zaključivanja ugovora, 

1.1.14 koju po njenom nastanku ta strana objektivno nije mogla da izbegne ili savlada. i koja se u bitnoj 

meri ne može pripisati drugoj strani.  

Opsti uslovi 22 

1.1.15 "Materijali" predstavljaju stvari bilo koje vrste (osim Postrojenja) koje sačinjavaju ili 

de sačinjavati deo osnovnih radova. 

1.1.16 "Postrojenje" predstavlja mašine i aparate koji sačinjavaju ili de sačinjavati deo osnovnih radova. 

1.1.17 "Gradilište" predstavlja mesto koje je obezbedio Naručilac za izvođenje radova i svako drugo 

mesto koje je ugovorom predviđeno kao deo Gradilišta. 

1.1.18 "izmena" predstavlja izmenu specifikacija i/ili crteža (aka postoje) koju je Naručilac naložio u 

skladu sa članom 10.1. 

1.1.19  “Radovi"  predstavljaju sav rad  i projektovanje (eventualno)  koje  vrši Izvođač, uključujudi i 

privremene radove i sve izmene. 

1.2 Tumačenja 

Reči koje ukazuju na lica ili strane uključuju privredna društva i organizacije. Reči koje ukazuju na jedninu 

ili jedan rod uključuju množinu ili neki drugi rod, zavisno od konteksta. 

1.3 Prioritet dokumentacije 

Dokumenti koji sačinjavaju Ugovor smatraju se uzajamno objašnjivim. U slučaju dvosmislenosti ili 

neusaglašenosti dokumenata, Naručilac Izvođaču izdaje sve potrebna uputstva, s tim što se prioritet 

određuje po spisku iz Priloga. 

1.4 Merodavno pravo 

Merodavno ugovorno pravo se navodi u Prilogu 

1.5 Komunikacije 

Kad god je predviđeno davanje ili izdavanje obaveštenja, uputstva ili ostalih komunikacija bilo kom licu, 

to se čini u pisanoj formi na jeziku koji je naveden u Prilogu, ukoliko drugačije nije predviđeno, i ne može 

se sa tim odugovlačiti niti može biti neopravdano uskradeno. 

1.6 Zakonske obaveze 

Izvođač se obavezuje da postupa u skladu sa zakonima zemalja u kojima se obavljaju aktivnosti. Izvođač 

se obavezuje da daje sva obaveštenja i da plada sve naknade i slične troškove u vezi sa Radovima. 

Naručilac 

2.1 Obezbeđenje Gradilišta 

Naručilac se obavezuje da obezbedi Gradilište i pravo pristupa istom u vremenu navedenom u Prilogu 
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2.2 Dozvole i licence 

Naručilac se obavezuje da na zahtev Izvođača, Izvođaču  pruži pomod u podnošenju zahteva za dozvole, 

licence ili odobrenja koji su potrebni za  Radove. 

2.3 Uputstva Naručioca 

Izvođač se obavezuje da postupa u skladu sa uputstvima koje Naručilac bude izdao u vezi sa Radovima, 

uključujudi i obustavu radova u celini ili delimično. 

2.4 Odobrenja 

Nikakvo   odobrenje   ili  saglasnost   ili  uzdržvanje   od  komentara   od  strane   Naručioca ili Predstavnika  

Naručioca ne može da utiče na obaveze  Izvođača. 

3. Predstavnik Naručioca 

3.1 Ovlašdeno lice 

Jednom članu osoblja Naručioca izdaje se ovlašdenje da deluje u njegovo ime. lme tog lica navodi se u 

Prilogu ili ga Naručilac na neki drugi način saopštava   Izvođaču. 

3.2 Predstavnik Naručioca 

Naručilac takođe može da angažuje neku firmu ili pojedinca za izvršavanje određenih obaveza. Naziv 

odnosno ime privrednog društva ili lica imenovanog za vršenje takvih dužnosti može da se navede u Prilogu 

ili da se Izvođaču saopštava s vremena na vreme. Naručilac se obavezuje da Izvođača obavesti o obavezama 

i ovlašdenjima predstavnika Naručioca. 

4. Izvođač 

4.1 Opšte obaveze 

Izvođač se obavezuje da Radove izvede dobro i u skladu sa Ugovorom. Izvođač se obavezuje da obezbedi 

sav nadzor, radnu snagu, Materijale, Postrojenja i Opremu Izvođača koji budu potrebni. Sav Materijal i 

Postrojenja koji se nalaze na Gradilištu smatraju se vlasništvom Naručioca. 

4.2 Predstavnik Izvođača 

Izvođač se obavezuje da Naručiocu podnese na saglasnost ime i podatke o licu koje je ovlašdeno da prima 

naloge u ime Izvođača. 

4.3 Podugovaranje 

Izvođač nema pravo da radove u celini ustupi podizvođačima. Izvođač nema pravo da ustupi bilo koji deo 

radova podizvođačima bez saglasnosti  Naručioca. 

4.4 Sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla 

Ako je to navedeno u Prilogu, Izvođač se obavezuje da u roku od  14  dana  od Datuma početka, Naručiocu 

podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla, koja je izdata u formi i od strane tredeg lica, 

odobrenoj od strane  Naručioca. 

 

5. Projektovanje od strane Izvođača 
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5.1 Projekti Izvođača 

Izvođač se obavezuje da izvrši projektovanje u predviđenom obimu koji je naveden u Prilogu. Izvođač se 

obavezuje da Naručiocu odmah podnese sve projekte koje bude pripremio. U roku od 14 dana od prijema, 

Naručilac saa svoje primedbe ili ako neki projekt nije u skladu sa Ugovorom, odbija takav projekt sa 

obrazloženjem. Izvođač ne može da izgradi bilo koji element osnovnih radova koji je on projektovao u roku 

od 14 dana od podnošenja projekta Naručiocu ili ako je_ projekat tog elementa bio odbijen. Odbijeni 

projekat mora da se odmah ispravi i ponovo podnese. Izvođač se obavezuje da ponovo podnese sve 

projekte na koje su bile stavljene primedbe nakon što je postupio u skladu sa tim primedbama u potrebnoj  

meri. 

5.2 Odgovornost za projekte 

Izvođač ostaje odgovoran za ponuđene projekte i projekte predviđene ovim članom, koji moraju da budu 

upotrebljivi u svrhe predviđene Ugovorom, kao i za kršenje bilo kog patentnog ili autorskog prava u vezi 

istih. Naručilac je odgovoran za Specifikacije i Crteže. 

6. Odgovornost Naručioca 

6.1 Odgovomosti Naručioca 

U ovom Ugovoru, odgovornosti Naručioca odnose se na: 

a) rat, neprijateljstva (bez obzira da li je rat objavljen ili ne), invaziju i delovanje stranih neprijatelja u 

zemlji, 

b) pobunu, terorizam, revoluciju, ustanak, vojnu ili uzurpiranu vlast ili građanski rat u zemlji, 

c) meteže ili nerede koji nisu izazvani od strane osoblja i drugih radnika Izvođača i koji utiču na 

Gradilište i/ili Radove, 

d) jonizujude zračenje ili radioaktivna zagađenost izazvana nuklearnim gorivom ili radioaktivnim 

otpadom od nuklearnog goriva, radioaktivne eksplozive ili ostale opasne osobine bilo kojeg 

nuklearnog sklopa ili komponente takvog sklopa, osim u meri u kojoj je možda Izvođač odgovoran 

za korišdenje radioaktivnog materijala, 

e) udarni talasi izazvani avionima ili ostalim letilicama koji se kredu brzinom zvuka ili nadzvučnim 

brzinama, 

f) korišdenje od strane Naručioca ili zauzimanje bilo kog dela Radova u slučajevima koji nisu 

Ugovorom predviđeni, 

g) projekte bilo kog dela radova koje je pripremilo osoblje Naručioca ili su to ucinila lica za koja je 

Naručilac odgovoran, 

h) dejstvo prirodnih sila na gradilište i/ili radove, koje je bilo  nepredvidivo  i protiv kojeg iskusni 

Izvođač objektivno nije bio u mogucnosti da preduzme mere predostroznosti, 

i) Višu Silu, 

j) obustavu iz člana 2.3, ukoliko do nje nije doslo krivicom Izvođača, 

k) svako neizvršavanje obaveza od strane Naručioca, 
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I) fizičke prepreke ili fizičke uslove, osim klimatskih, na koje se naiđe na Gradilištu tokom izvođenja 

Radova, koje iskusni Izvođač objektivno nije mogao da predvidi, a koje je Izvođač odmah saopštio 

Naručiocu, 

m) svako odlaganje ili poremedaj koji je izazvan bilo kojom izmenom, 

n) bilo koju izmenu merodavnog prava do koje dode posle datuma podnošenja ponude, 

o) gubitke koji proističu iz prava Naručioca da mu se stalni radovi izvedu na, preko, ispod ili kroz bilo 

koje zemljište i da zaposedne to zemljište za stalne radove, i 

p) štetu koja je neminovna posledica obaveze Izvođačada izvede Radove i otkloni nedostatke. 

7. Rok završetka 

7.1 lzvođenje Radova 

Izvođač se obavezuje da pristupi izvođenju radova na Datum početka, ekspeditivno i bez odlaganja, i da 

Radove završe u roku za završetak. 

7.2 Program  

Izvođač se obavezuje da u roku koji je naveden u Prilogu Naručiocu dostavi program Radova 

po obrascu koji je naveden u Prilogu. 

7.3 Produženje roka 

U skladu sa članom 10.3, Izvođač ima pravo na produženje roka za završetak ako kasni ili ce da kasni 

krivicom Naručioca. 

Po prijemu zahteva Izvođača, Naručilac razmatra priloženo obrazloženje i po potrebi produžava rok za 

završetak. 

7.4 Zakasneli završetak 

Ako Izvođač ne završi radove u roku za završetak, njegova jedina obaveza prema Naručiocu zbog takvog 

kašnjenja odnosi se na isplatu iznosa preciziranog u Prilogu za svaki dan zakašnjenja. 

8. Primopredaja 

8.1 Završetak 

Izvođač može da Naručioca obavesti kada bude smatrao da su radovi završeni. 

8.2 Obaveštenje o primopredaji 

Naručilac obaveštava Izvođača kada bude smatrao da je Izvođač završio  radove, pri čemu navodi datum 

završetka. Alternativno, Naručilac može da obavesti Izvođača da su radovi spremni za primopredaju iako 

nisu u potpunosti završeni, pri čemu navodi datum primopredaje. 

Naručilac prima radove po davanju takvog obaveštenja. Izvođač se obavezuje da izvede preostale radove i 

da shodno članu 9. raščisti Gradilište. 

 

 

9. Otklanjanje nedostataka 
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9.1 Otklanjanje nedostataka 

Naručilac ima pravo da bilo kad pre isteka roka navedenog u Prilogu Izvođaču prijavi sve nedostatke ili 

nezavršene radove. Izvođač se obavezuje da bez ikakvog troška na teret Naručioca otkloni sve nedostatke 

koji su posledica iz projekata Izvođača, Materijala, Postrojenja ili izrade koji nisu bili u skladu sa Ugovorom. 

Troškovi otklanjanja nedostataka koji su posledica drugih okolnosti utvrđuju se kao izmene. U slučaju da 

Izvođač ne otkloni bilo koji nedostatak ili ne završi preostale radove u primerenom roku od prijave tih 

nedostataka, Naručilac ima pravo da obavi sav potreban rad o trošku Izvođača. 

9.2 Otkrivanje i ispitivanje  

Naručilac ima pravo da naloži otkrivanje i/ili ispitivanje bilo kog dela radova. Ukoliko se ne utvrdi da projekti 

Izvođača, Materijali, Postrojenja ili izrada nisu u skladu sa Ugovorom, Izvođač ima pravo na naknadu za 

takvo otkrivanje i/ili ispitivanje kao izmene u skladu sa članom 10.2. 

 

10. Izmene i potraživanja 

10.1 Pravo na izmene 

Naručilac ima pravo da naloži vršenje izmena. 

10.2 Vrednovanje izmena 

izmene se vrednuju kako sledž 

a) Paušalno po dogovoru između Strana, ili 

b) tamo gde je to odgovarajude, prema cenama iz Ugovora, ili 

c) ako nema prikladnih cena, cene iz Ugovora se koriste kao osnovica vrednovanja, ili ako je to 

neodgovarajude 

d) po novim prikladnim cenama koje budu dogovorene ili koje Naručilac smatra odgovarajudim, ili 

e) ako tako naloži Naručilac, po cenama za dodatne radove iz Priloga o kojima Izvođač vodi 

evidenciju u vezi utrošenog vremena, Opreme Izvođača i korišdenih Materijala. 

10.1 Blagovremeno upozorenje 

Bilo koja Strana se obavezuje da drugu stranu upozori čim postane svesna okolnosti koje bi mogle da uspore 

ili poremete izvođenje Radova ili iz kojih bi mogla da proizadu dodatne Zahteve za dodatnim pladanjima. 

Izvođač se obavezuje da  preduzme  sve  razumne  mere kako bi se takvi uticaji sveli na minimum. 

Pravo Izvođača na produženje Roka za završetak ili dodatno pladanje ograniceno je na rok i pladanje koji bi 

važili da je on odmah podneo obaveštenje i predužeo sve razumne mere. 

10.2 Pravo na Zahtev 

Ako Izvođač bude izložen Troškovima krivicom Naručioca, on ima pravo na naknadu tih Troškova. Ako se 

krivicom Naručioca ukaze potreba za vršenjem izmena Radova, to ce se tretirati kao izmena. 

 

10.3 Postupak izmena I potrazivanja 

Izvođač se obavezuje da Naručiocu podnese vrednost izmena i Zahteva po stavkama u roku od 28 dana od 

prijema naloga ili događaja iz kojeg proizilazi Zahtev. Naručilac vrši proveru i eventualno odobrava dotičnu 
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vrednost ili je sam određuje. 

11. Ugovorena cena i pladanje 

11.1 Vrednovanje Radova 

Radovi se vrednuju na način naveden u Prilogu, u skladu sa članom 10. 

11.2 Mesečni obračun 

Izvođač ima pravo na mesečno pladanje: 

a) vrednosti izvedenih Radova, 

b) procenta vrednosti Materijala i Postrojenja isporučenih na Gradilištu u razumnom roku, koji je 

naveden u Prilogu, sa eventualno dospelim dodacima ili odbicima. 

Izvođač svakog meseca podnosi Naručiocu izvestaj navodedi iznose na koje ima pravo po sopstvenom 

mišljenju. 

11.3 Privremene situacije 

U roku od 28 dana od prijema svakog obračuna, Naručilac ispladuje Izvođaču iznos koji je nave-den u 

obračunu, umanjen za Garantni depozit po stopi iz Priloga i za bilo koji iznos koji Naručilac nije odobrio sa 

obrazloženjem. Naručilac nije u obavezi da isplati bilo koji iznos koji je ranije smatrao plativim Izvođaču. 

Naručilac ima pravo da uskrati pladanje situacije sve dok ne primi  garanciju  za  dobro izvršenje posla u 

skladu sa članom 4.4 (ako je  predviđena). 

11.1 Isplata prve polovine Garantnog depozita 

Naručilac se obavezuje da Izvođaču isplati polovinu Garantnog depozita u roku od 14 dana od izdavanja 

obaveštenja u skladu sa članom 8.2. 

11.2 lsplata druge polovine Garantnog depozita 

Naručilac se obavezuje da Izvođaču isplati ostatak Garantnog depozita u roku od 14 dana od bilo isteka roka 

navedenog u Prilogu ili otklanjanja prijavljenih nedostataka ili završavanja preostalih radova, kako je to 

predviđeno članom 9.1, zavisno od poslednje nastalog slučaja. 

11.3 Okoncana situacija 

U roku od 42 dana od poslednje nastalog slučaja iz člana 11.5, Izvođač podnosi Naručiocu konačni obračun 

sa pratecom dokumentacijom koja je Naručiocu opravdano potrebna da bi utvrdio konačnu ugovornu 

vrednost. 

U roku od 28 dana od podnošenja konačnog obračuna, Naručilac ispladuje dospeli iznos izvođaču. Ako 

Naručilac ne bude saglasan sa bilo kojim delom konačnog obračuna, on je duzan da svoje neslaganje 

obrazlozi prilikom isplate. 

11.4 Valuta 

Pladanje se vrši u valuti koja je navedena u Prilogu. 

 

11.5 Kašnjenje u pladanju 

Izvođač ima pravo na zateznu kamatu po stopi navedenoj u Prilogu za svaki dan kašnjenja Naručioca u 
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pladanju po isteku predviđenog roka za  pladanje. 

12. Neizvršenje obaveza 

12.1   Neizvršenje od strane Izvođača 

Ako Izvođač napušti radove, odbije ili ne izvrši validno uputstvo Naručioca ili ne postupa ekspeditivno i bez 

zastoja ili ako uprkos pisanoj pritužbi krši svoje ugovorne obaveze, Naručilac ima pravo da ga upozori sa 

pozivom na ovaj član i navodedi učinjeni prekršaj. 

Ako Izvođač ne preduzme odgovarajude mere za ispravljanje prekršaja u roku od 14 dana od prijema 

upozorenja, Naručilac ima pravo da raskine ugovor sa otkaznim rokom od 21 dan. Izvođač potom napušta 

Gradilište i za sobom ostavlja Materijale i Postrojenja, kao i svu Opremu Izvođača cije je korišdenje do 

završetka radova Naručilac naložio u otkazu. 

12.1 Neizvršenje od strane Naručioca 

Ako Naručilac ne izvrši isplatu u skladu sa ugovorom ili uprkos pisanoj pritužbi krši svoje ugovorne obaveze, 

Izvođač ima pravo da ga upozori sa pozivom na ovaj član i navodedi učinjeni prekršaj. Ako prekršaj ne bude 

ispravljen u roku od 7 dana od prijema upozorenja od strane Naručioca, Izvođač ima pravo da obustavi 

izvoclenje Radova u celini ili delimično. 

Ako prekršaj ne bude ispravljen u roku od 28 dana od prijema upozorenja od strane Naručioca, Izvođač ima 

pravo da raskine ugovor sa otkaznim rokom od 21 dan. lzvođac se potom povlači sa Gradilišta. 

12.2 Nesolventnost 

Ako bilo koja Strana bude proglasena nesolventnom u skladu  sa  merodavnim zakonom, druga Strana ima 

pravo da Ugovor odmah raskine podnošenjem otkaza. Izvođač potom napušta gradilište ostavljajudi za 

sobom, u slučaju njegove nesolventnosti, svu Opremu Izvođača  čije je korišdenje do završetka radova 

Naručilac naložio u otkazu. 

12.3 Pladanje po raskidu 

Po raskidu, Izvođač ima pravo na isplatu neispladenog dela vrednosti izvedenih Radova i Materijala i 

Postrojenja isporučenih na Gradilištu, sa korekcijom za: 

a) iznose na koje Izvođač ima pravo u skladu sa članom 10.4, 

b) iznose na koje Naručilac ima pravo, 

c) ako je Naručilac raskinuo ugovor u skladu sa članom 12.1 ili 12.3, on ima pravo na iznos koji odgovara 

20% vrednosti delova Radova koji nisu bili izvedeni do dana raskida, 

d) ako je Izvođač raskinuo ugovor u skladu sa članom 12.2 ili 12.3, on ima pravo na naknadu troškova 

vezanih za obustavu i napuštanje Gradilišta i iznos koji odgovara 10% vrednosti delova radova koji nisu 

bili izvedeni do dana raskida. 

Neto dospela razlika se ispladuje ili vrada u roku od 28 dana od podnošenja otkaza. 

 

13. Rizik i odgovornost 

13.1 Izvođačevo staranje o Radovima 

lzvođac snosi potpunu odgovornost za staranje o Radovima od Datuma početka do datuma obaveštenja iz 
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člana 8.2. 

Odgovornost potom prelazi na Naručioca. U slučaju da tokom navedenog perioda docle do nastanka gubitka 

ili štete u Radovima, Izvođač se obavezuje da nadomesti takav gubitak ili štetu, tako da Radovi budu u 

skladu sa Ugovorom. 

Ukoliko do gubitka ili štete nije doslo krivicom Naručioca, Izvođač se obavezuje da obešteti Naručioca, druge 

izvođace Naručioca, zastupnike i radnike za gubitke ili štetu nastalu u Radovima i za sve Zahteve ili Troškove 

u vezi sa Radovima, a koji su nastali zbog kršenja Ugovora u vidu nemara ili drugih prekršaja učinjenih od 

strane Izvođača, njegovih zastupnika ili radnika. 

13.1 Viša Sila 

Ako bilo koja Strana bude ili ce biti onemogudena Višom Silom da izvršava svoje obaveze, dotična Strana je 

obavezna da o tome odmah obavesti drugu Stranu. Po potrebi, Izvođač obustavlja izvođenje Radova i vrši 

demobilizaciju svoje opreme u obimu koji je dogovoren sa Naručiocem. 

Ako dejstvo Više Sile traje duže od 84 dana, bilo koja Strana ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim 

rokom od 28 dana. 

Po raskidu, Izvođač ima pravo na isplatu razlike u vrednosti izvedenih Radova i Materijala i Postrojenja 

isporučenih na Gradilištu, sa korekcijom za: 

a) sve iznose na koje Izvođač ima pravo u skladu sa članom 10.4, 

b) Troškove vezane za obustavu i napuštanje Gradilišta, 

c) sve iznose na koje Naručilac ima pravo. 

Neto dospela razlika se ispladuje ili vrada u roku od 28 dana od podnošenja otkaza. 

14. Osiguranje 

14.1  Pokride 

Izvođač se obavezuje da pre početka izvođenja radova izvrši i nadalje održava zajedničko osiguranje u ime 

Strana: 

a) za gubitak i oštedenje Radova, Materijala, Postrojenja i Opreme Izvođača, 

b) od odgovornosti za gubitak, oštedenje, smrt ili povredu trecih lica ili njihove imovine kao 

posledica izvršavanja Ugovora od strane Izvođača, uključujudi i odgovornost Izvođača za štetu 

nanetu imovini Naručioca mimo Radova, i 

c) od odgovornosti obe Strane i bilo kog predstavnika Naručioca za smrt ili povredu osoblja 

Izvođača, ukoliko do toga nije doslo zbog nemara na strani Naručioca, Predstavnika Naručioca ili 

njihovih radnika. 

14.2   Aranzmani osiguranja 

Sva osiguranja moraju da budu u skladu sa uslovima iz Priloga. Osiguravaci i  uslovi osiguranja podležu 

odobrenju Naručioca. Izvođač se obavezuje da Naručiocu podnese  dokaz o tome da su 

sve polise osiguranja na snazi i da su premije pladene. 

Strane zajednički zadržavaju sav novae primljen od osiguravaca u vezi gubitaka ili oštedenja radova i koriste 

ga za saniranje gubitaka ili štete ili kao obeštedenje za ne sanirane gubitke ili štetu. 

14.3   Propust da se izvrši osiguranje 
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Ako izvođač ne izvrši ili ne održava bilo koje osiguranje iz prethodnih članova ili ne podnese valjane dokaze, 

polise ili priznanice, Naručilac ima pravo da bez uticaja na bilo koje svoje drugo pravo, izvrši osiguranje koje 

pokriva takvo neizvršavanje i plati dospele premije i da iste povrati kao odbitak od iznosa koji su plativi 

Izvođaču. 

15. Rešavanje sporova 

15.1 Adjudikacija 

U slučaju nastanka bilo kakvog spora između Izvođača i Naručioca u vezi sa Ugovorom, uključujudi 

vrednovanje koje izvrši i odluke koje donese Naručilac, i isti ne bude rešen na prijateljski način, bilo koja 

Strana ima pravo da spor podnese na odlučivanje u skladu sa priloženim Pravilima za odlučivanje u 

sporovima (u daljem tekstu: "Pravila"). Adjudikator je lice koje su strane sporazumno odredile. Ako ne dode 

do sporazuma, Adjudikator se određuje u skladu sa Pravilima. 

15.2 Obaveštenje o nezadovoljstvu 

Ako neka Strana bude nezadovoljna odlukom Adjudikatora ili ako odluka ne bude doneta u roku 

predviđenim Pravilima, ona može da podnese obaveštenje o nezadovoljstvu sa pozivom na ovaj član u roku 

od 28 dana od prijema odluke ili isteka roka za donosenje odluke. Ako se obaveštenje o nezadovoljstvu ne 

podnese u predviđenom roku, odluka postaje konačna i za strane obvezujuca. Ako obaveštenje o 

nezadovoljstvu bude podneto u predviđenom roku, odluka je obvezujuda za obe strane i one moraju da 

odmah postupe u skladu s njom, ukoliko odluka ne bude izmenjena od strane arbitra. 

15.3 Arbitraža 

Spor u vezi kojeg je podneto obaveštenje o nezadovoljstvu konačno rešava arbitar po pravilima navedenim 

u Prilogu. Ako se ne postigne sporazum, arbitra određuje organ koji je naveden u Prilogu. Rasprava se 

održava u mestu koje je navedeno u Prilogu i na jeziku koji je naveden u članu 1.5. 
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 ASSOCIATION OF CONSULTING ENGINEERS OF SERBIA 

ACES УДРУЖЕОЕ ИНЖЕОЕРА КПНСУЛТАНАТА СРБИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRATKA FORMA 
Ugovora 

 

 
 
 
 

POSEBNI USLOVI 

 

PRAVILA ZA REŠAVANJE SPOROVA 

 
 
 
 
 
 

Napomena: Predviđenci je da Kratka forma ugovora bude uspešno primenjena bez Posebnih uslova. 

Medutim,  ako je zbog uslova  projekta  pozeljno  da  se izvrši izmena bilo kog člana ili da  se dodaju 

ugovorne odredbe, izmene  i dopune trebalo bi da se napisu na stranicama odeljka Posebni uslovi. Potrebno 

je da se takvi članovi pažljivo pripreme s obzirom na veliku prednost Posebnih uslova koja je određena 

članom 1.3. 

 

POSEBNI USLOVI 
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Opšti uslovi se menjaju i dopunjuju uklјučivanjem slededih posebnih uslova:  

Ako ništa nije navedeno ne primenjuju se nikakvi dodatni uslovi.  

Stav Dodatni opšti uslov  

Član   1.4 Jezik komunikacije je srpski 

Član  1.1.2 Briše se. 

Član  1.1.3 Briše se. 

Član  1.1.7 Menja se i glasi: 

"Datum početka" predstavlјa datum obostranog potpisivanja ugovora. 

Datumom uvođenja u gradilište smatra se datum otvaranje 
građevinskog dnevnika nakon dobijanja pozitivnog mišlјenja za bezbedan 
pristup gradilištu.    

Član  2.1 Menja se i glasi: 

Naručilac se obavezuje da obezbedi pravo pristupa gradilištu 

u periodu izvođenja radova. Izvođač prima k znanju da nede dobiti 

ekskluzivnu državinu ili ekskluzivan pristup gradilištu. 

Član  2.2 Menja se i glasi: 

Naručilac se obavezuje da na zahtev  izvođača, izvođaču  pruži 

pomod u podnošenju zahteva za dozvole, licence ili odobrenja koji su 

potrebni za radove u Zemlјi, ali ne van nje. 

Član  5 Briše se. 

Član  5.1 Briše se. 

Član  5.2 Briše se. 

Član . 7.2 Menja se i glasi: 

Izvođač se obavezuje da u roku koji je naveden u Prilogu Naručiocu 
dostavi program radova koji sadrži:  
-dinamički plan sa planom angažovanja mehanizacije i radne snage. 

Član 8.1 Menja se i glasi:  

Izvođač se obavezuje da pisanim putem obavesti Naručioca kada bude 
smatrao da su radovi završeni. 

Član 9.1  stav 1. Menja se i glasi: 

Naručilac ima pravo da bilo kad pre isteka roka navedenog u 

Prilogu izvođaču prijavi sve nedostatke ili nezavršene radove. Izvođač se 

obavezuje da, bez ikakvog troška na teret Naručioca, otkloni sve 

nedostatke koji su posledica projekta za izvođenje, materijala, 

postrojenja ili izrade koji nisu bili u skladu sa Ugovorom.  

Izvođač se obavezuje da prilikom primopredaje radova preda 

Naručiocu bankarsku garanciju u iznosu od 10% od ugovorene cene za 

otklanjanje nedostataka u garantnom roku. 
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Član 9.2  stav 1. Menja se i glasi: 

Naručilac ima pravo da naloži otkrivanje i/ili ispitivanje bilo kog 

dela radova. Ukoliko se ne utvrdi da projekat za izvođenje,  materijali,  

postrojenja ili izrada nisu u skladu sa Ugovorom, izvođač ima pravo na 

naknadu za takvo otkrivanje i/ili ispitivanje kao izmene u skladu sa 

članom 10.2.                                                                               

Član 10.2 Menja se i glasi: 

Izmene se vrednuju kako sledi: 

  d)  po novim prikladnim cenama koje budu dogovorene ili koje 

Naručilac smatra odgovarajudim. 

Član  10.5 

 

Menja se i glasi: 

Izvođač se obavezuje da Naručiocu podnese vrednost 

izmena i zahteva po stavkama uz dostavlјanje odgovarajudih dokaza, 

u roku od 7 dana od prijema naloga ili događaja iz kojeg proizilazi 

zahtev. Naručilac vrši proveru i eventualno odobrava dotičnu 

vrednost ili je sam određuje. 

Član 11.3 stav 1. 

 

Menja se i glasi: 

U roku od _____ dana od prijema svakog obračuna, 

Naručilac ispladuje izvođaču iznos koji je naveden u obračunu, 

umanjen za bilo koji iznos koji Naručilac nije odobrio sa 

obrazloženjem.  

Član 11.4 Briše se. 

Član 11.5 Briše se. 

Član 11.6 Menja se i glasi: 

U roku od ____ dana od podnošenja konačnog obračuna, 

Naručilac ispladuje dospeli iznos izvođaču. Ako Naručilac ne bude 

saglasan sa bilo kojim delom konačnog obračuna, on je dužan da svoje 

neslaganje obrazloži prilikom isplate. 

Član 13.1 stav 1. Menja se i glasi: 

Izvođač snosi potpunu odgovornost za staranje o radovima od 

datuma početka do datuma primopredaje radova. 

Član 14.2  stav 
1. 

Menja se i glasi: 

Sva osiguranja moraju da budu u skladu sa uslovima iz 

Priloga. Osiguravači i uslovi osiguranja podležu odobrenju Naručioca. 

Izvođač se obavezuje da Naručiocu podnese dokaz o tome da su sve 

polise osiguranja na snazi. 

Član 14.3 Briše se. 
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Član 15 Menja se i glasi: 

U slučaju nastanka bilo kakvog spora između Izvođača i 

Naručioca u vezi sa Ugovorom, uklјučujudi vrednovanje koje izvrši i 

odluke koje donese Naručilac, i isti ne bude rešen na prijatelјski 

način, bilo koja Strana ima pravo da spor podnese na odlučivanje 

stvarno nadležnom trgovinskom sudu u Leskovcu. 

Član 15.1 Briše se. 

Član 15.2 Briše se. 

Član 15.3 Briše se. 
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ТЕХНИЧКИ ППИС РАДПВА 
 

Саставни деп прпјектнп технишке дпкументације 
Наппмена: У слушају сппра ппис радпва из прпјекта за извпђеое радпва је мерпдаван 

 
1.ТЕХНИЧКИ ППИС 
 
Сажети технишки ппис радпва 
На лпкацији пдређенпј катастарским парцелама к.п.бр. 5873, 5878, 1956, 1945, 1933, 5877/1, 1878, 
5874, 3010, 500/1 КП Бпјник –предвиђена је изградоа впдпвпдне мреже  у насељу Гпрое Бријаое и 
црпне станице на фабрици впде у Бпјнику. 
Прпјектпм су пбухваћени следећи слпбпднпстпјећи пбјекти: 

1. Впдпвпдна мрежа у насељу Гпрое Бријаое, 
2. Црпна станица на фабрици впде у Бпјнику. 

 
1. Впдпвпдна мрежа у насељу Гпрое Бријаое 

 
     Снабдеваое станпвнищтва впдпм у дплини Пусте Реке, кап и дела насеља у дплини Тпплице и 
Јужне Мправе реализује се системпм “Пуста Река”. 
     Насеље Гпрое Бријаое припада ппщтини Бпјник и нема изграђену впдпвпдну мрежу.         
     Снабдеваое впдпм  насеља Гпрое Бријаое пбезбедиће  се директним прикљушеоем развпдних 
мрежа насеља на магистрални цевпвпда Ø600, кпји ппвезује ППВ са ппщтинама Бпјник, Дпљевац и 
Лескпвац. 
     Впдпвпдни систем кпји се разматра пвим прпјектпм налази се на кптама пд 220.0 мнм дп 240.0 
мнм за насеље Гпрое Бријаое. 
     Цевпвпди кпји спајају впдпвпдне мреже насеља са главним впдпм усвпјене су пд ПВЦ прешника Ø 
150. 
     На пснпву хидраулишне анализе у шасу максималне пптрпщое за ппменутп насеље усвајамп 
цевпвпде пд ПВЦ прешника ДН100. 
     Пд пбјеката на мрежи предвиђенп је ппстављаое щахтпва за смещтај ппреме на местима пдвајаоа 
ппјединих. На најнижим ташкама цевпвпда прпјектпвани муљни испусти а за пдзрашиваое цевпвпда 
и увлашеое ваздуха при пражоеоу цевпвпда предвиђени су ваздущни вентили кпји су смещтени у 
засебне щахтпве. 
 
Припремни радпви 

Пбележаваое трасе цевпвпда са искплшаваоем свих елемената , а у свему према ситуацији 
трасе цевпвпда. 

 
Земљани радпви 

Искпп рпва за пплагаое цевпвпда мащински и рушнп у тлу 3 категприје дп 1,2 м  дубине а у 
свему према уздужнпм прпфилу.*ирина рпва је 0.3 м. Странице рпва треба правилнп пдсецати 
и пп пптреби делимишнп разупирати. Искппани материјал треба пдлагати ппсебнп щљуншани 
а ппсебнп земЉани. За пбрашун се узима 90% мащинскпг искппа и 10% рушнпг искппа. 
Набавка, трансппрт и уграђиваое песка пкп цевпвпда, са 10 цм исппд  и 10 цм изнад цеви пп 
целпј щирини искппанпг рпва. 
Набавка, трансппрт и угра|иваое щљунка кап ппдлпге исппд щахтпва. 
Затрпаваое препсталпг дела рпва пдабраним материјалпм из искппа у две фазе и тп: 
пптерећеое цевпвпда ради прпбнпг испитиваоа на притисак и кпнашнп затрпаваое пп 
изврщенпј прпби  на притисак. Насипаое врщити у слпјевима пд пп 30 цм са набијаоем. 
Дпкппаваое земље за щахтпве пдвајаоа,ваздущни вентили, муљни испусти 3м3 пп щахту. 
Пдвпз вищка земЉе и разастираое на деппнију кпју пдреди Инвеститпр пднпснп Надзпрни 
прган инвеститпра а удаљену дп 2 км пд фрпнта рада. 
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Бетпнски и армиранп-бетпнски радпви 

Бетпнираое щахтпва армираним бетпнпм МБ 20 у двпструкпј пплати, а у свему према 
прилпженим детаЉима. У цену је урашуната пплата и пптребна арматура. 
Бетпнираое анкер блпкпва  бетпнпм МБ 20 у щахтама и кривинама, а у свему према 
прилпженим детаљима. 
 

Мпнтажни радпви 
Набавка, трансппрт, истпвар на градилищте, разнпщеое дуж рпва и мпнтажа ПЕХД цеви ПЕ 
100 или ПЕ 100 РЦ , за притисак пд 10 бара стандарда СДР 17. 
Набавка, трансппрт и мпнтажа пптребних фазпнских кпмада и делпва, завариваое и спајаое 
щрафпвскпм рпбпм у швпрпвима, prema EN545 
Набавка и мпнтажа ливенп-гвпздених ппклппаца за щахтпве ЕН 124 
Набавка и мпнтажа пеоалица пп ЈУС-у 1212 за щахтпве   
 

Разни радпви 
Снимаое и израда прпјекта изведенпг стаоа стаоа впдпвпдне нреже крпз насељенп местп и 
дпстављаое ппдатака служби ппдземнпг катастра. 
Испитиваое цевпвпда на прпбни притисак, дезинфекцију цевпвпда и испираое пп прпписима 
за пву врсту радпва 
 

Радпви на кућнпм прикљушку за 200 кприсника 
Мащински искпп рпва у земљи III категприје са пдбациваоем на страну, щирине рпва 0,30 цм, 
дубине прпсешне пкп 1,00 м и прпсешне дужине пп дпмаћинству дп впдпвпдне щахте пд 
главне линије l = 15 цм 
Набавка и уградоа песка дуж рпва пкп прикљушнпг црева за дпмаћинствп пп целпј дужини и 
щирини рпва 
Затрпаваое препсталпг рпва прпбранпм земљпм из искппа са набијаоем у слпјевима пд пп 
30 цм 
Пдвпз вищка земље и разастираое на деппнију кпју пдреде кпмуналне власти на удаљенпсти 
дп 2 км 
Накпн испитиваоа и дезинфекције нпве впдпвпдне мреже изврщити набавку  фитинга и 
псталих делпва за ппвезиваое прпфила Ø25 и Ø20мм. 
Уградоа седла ПЕ 100 СДР11 за ПЕ цеви са набущнпм гарнитурпм, вентилпм и рптирајућим 
излазпм 360 ДН100/25мм 
Набавка и уградоа телескппске гарнитуре са ливенпм улишнпм каппм ДИН 4056 нпсивпсти 
400КН и стандард за гарнитуре 
Набавка и уградоа ПЕ цеви ПЕ100 СДР 17 Ø25мм 
Набавка и уградоа прппуснпг вентила Ø20мм 
Набавка и уградоа прппуснпг вентила са испуснпм славинпм Ø20мм 
Набавка и уградоа впдпмера  Ø20мм 
Набавка и уградоа термпизплаципне щахте впдпмера ппстављене на 1,00 м пд регулаципне 
линије у двприщту кприсника, искпп и пдвпз земље на деппнију 

 

2. Црпна станица на фабрици впде у Бпјнику 

 
Истраживаоа су ппказала да су притисци у шасу максималне пптрпщое у насељима Кпоувце и 
Црквица у границама дпзвпљених. У ппменутим насељима ппстпје пптрпщаши (дпмаћинства) кпд 
кпјих се јављају недпвпљни притисци (исппд 2,5 бара) те је неппхпдна изградоа црпне станице. 
Изградопм црпне станице на фабрици впде у Бпјнику ппбпљщаће се капацитет снабдеваоа здравпм 
пијаћпм впдпм у МЗ Кпоувце и МЗ Црквица. 
Ппщтп је пбјекат за црпну станицу већ изграђен у пквиру фабрике впде у Бпјнику пвим угпвпрпм је 
предвиђена самп инсталација неппхпдне ппреме из предмера и предрашуна.  
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У ту сврху неппхпднп је спрпвести следеће радпве. 
 
Земљани радпви 

Кпмбинпвани искпп земље 3 категприје у рпву димензија 0.80 x 030 у дужини пкп 70 м, са 
деппнпваоем на страну, дубинскпм кащикпм запремине 950 л. 
Насипаое, затрпаваое и материјалпм из искппа у слпјевима 30 - 40 цм. Нпрмативпм је 
пбухваћенп разастираое дпвезенпг материјала мащинским путем и лпкалнп лппатпм дп 
даљине пд 3,0 м. 
Разбијаое бетпнскпг трптпара и асфалтнпг застпра сешеоем у щирини пд 30 цм и дужини 12м 
и бущеое бетпнскпг зида д=30цм на два места за прплазак енергетскпг кабла. 
 

Електрп радпви 
Набавка и пплагаое кабла Ал 4x16 мм2 за прикљушак црпне станице у Главни развпдни прман 
фабрике впде и затварашнице резервпара дп развпднпг прмана са пбележаваоем трасе. 
Набавка и уградоа прмана у затварашници са склиппкпм, аутпматским псигурашима а све пп 
щеми. 
Израда ПГ инсталација за три трпфазне утишнице, прпсешне дужине кабла 8м, две мпнпфазне 
утишнице, прпсешне дужине кабла 8м, три сијалићна места, прпсешне дужине кабла 10м, и ПГ 
прекидаша. Два сијалашна места за две нпн сијалаце, на ппстаљу и испред улаза у 
затварашницу, једна сијалица са куглпм. 
 

Хидрп-мащински радпви 
Пптапајућа пумпа ГРУНДФПС Хyдрп Мулти-С, следећих карактеристика: капацитет: Q=5.1 л/с,   
наппр: Х=51.7м 
 

 

ППШТИ УСЛПВИ 
 
За извпђеое грађевинских, грађевинскп-занатских радпва. 
 
Сви радпви предвиђени пвим прпјектпм, предмерпм и предрашунпм, ппдразумевају набавку 
целпкупнпг главнпг и ппмпћнпг материјала, даваое алата и механизације и свега псталпг пптребнпг 
за изврщеое свих ппзиција предмера и предрашуна, а у свему према прилпженим планпвима, 
детаима, технишким пписима, важећим технишким прпписима за предметне врсте радпва, југпслп-
венским стандардима и накнадним упутствима надзпрнпг пргана и ппсебним детаима за мпнтажни 
деп кпнструктивнпг система и канала. 
 
Целпкупан рад мпра бити струшан и прецизан. Пре упптребе сав материјал мпра бити прегледан пд 
стране надзпрнпг пргана и све примедбе кпје пн буде ставип у ппгледу материјала и квалитета рада, 
пбавезне су за извпђаша. 
Сви радпви се ппдразумевају кпмплетнп изврщени и финални прпдукт спреман за упптребу, щтп се 
сматра укалкулисанп у угпвпрене цене. 
 
Цене извпђаша су прпдајне и пне пбухватају све издатке везане за финалнп изврщеое сваке радне 
ппзиције, укљушујући вреднпст упптребленпг главнпг и ппмпћнпг материјала са растурпм, удскпг и 
мащинскпг рада, сппоег и унутращоег трансппрта, израде, упптребе алата, скела, пплате, калупа и 
др., кап и све пстале трпщкпве и издатке везане за изврщеое пвих радпва, а кпји су: режија, зарада, 
сви друщтвени и пстали дппринпси и таксе и све псталп щтп је услпвенп ппстпјећим прпписима. 
 
Пре ппднпщеоа ппнуде, угпвараоа и ппшетка радпва, извпђаш је дужан пбићи  терен и предметни 
пбјекат у ппстпјећем стаоу те узети у пбзир све евентуалне ппсебне услпве и пкплнпсти ппд кпјима 
треба изврщити радпве пп пвпм главнпм прпјекту, такп да ппнуђене и угпвпрене цене ппдразумевају 
укушеое у оих и свих евентуалних ппсебних услпва и пкплнпсти. 
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За све щтете кпје би прпузрпкпвап извпђаш приликпм изврщеоа радпва, билп на предметнпм или 
суседним пбјектима, сам је пдгпвпран и све пправке и надпкнаде изврщиће п свпм трпщку. 
 
Инвеститпр става извпђашу на распплпжеое пптребан прпстпр за прганизацију градилищта. Све 
псталп у пвпм ппгледу брига је извпдјаша. 
 
Снабдеваое градилищта впдпм, електришнпм енергијпм и свим другим пптребним сирпвинама за 
све време изврщеоа радпва, спада у искљушиву бригу извпђаша, укљушујући и све трпщкпве и 
административне ппступке у вези са пвим. 
 
Пре ппшетка, акп и у тпку изврщеоа сваке радне ппзиције, извпђаш је пбавезан да тражи пд 
надзпрнпг пргана или прпјектанта пбјащоеое за све евентуалне нејаснпће у прпјектнпм елабпрату, 
те снпси искушиву материјалну пдгпвпрнпст укпликп неки рад не буде изведен у складу са 
кпнцепцијпм и детаима пвпг главнпг прпјекта. 
 
Укпликп се ппјави пптреба за извпђеоем некпг непредвиђенпг рада у пднпсу на прпјекат, извпђаш је 
пбавезан да прибави писмену сагласнпст пд надзпрнпг пргана какп за самп изврщеое рада, такп и за 
кпнцепт оегпвпг извпђеоа, цену рпк и др. па тек пнда да приступи оегпвпм изврщеоу. Укпликп се 
пвакп не ппступи и изврщи неки рад кпји би се дпцније фпрмирап кап „накнадни”сматраће се да је 
такав рад већ унапред укалкулисан у свпје цене и неће се ппсебнп пбрашунавти и плаћати. 
 
Пре ппшетка радпва извпђаш  ће инвеститпру писменп дпставити презиме, име и адресу свпг 
ппунпмпћенпг лица, кпје ће рукпвати пвим ппслпм: бити неппсреднп пдгпвпрнп за исти (щеф 
градилищта). У тпку извпђеоа радпва пвп лице се не мпже меоати без сагласнпсти инвеститпра. 
 
Пбзирпм да је извпђаш детанп уппзнат са главним извпђашким прпјектпм и свим лпкалним услпвима 
и пкплнпстима, ппд кпјима се има изврщити, тп се угпвпрени рпк неће мпћи прпдужити, сем из 
разлпга “вище силе”. За евентуалнп задпцоаваое неће се уважити лпще временске прилике, 
недпстатак на градилищту ппјединих пптребних материјала, радне снаге и сл. Из истих разлпга 
извпдђаш пптписиваоем угпвпра за извпђеое предметних радпва, пдрише се билп каквих свпјих 
права на прпмену ппнуђених цена у вези са скпкпм цена материјала, јер се пбзирпм на релативнп 
маоу пбимнпст ппсла и врста материјала ппдразумева да је сав пптребан материјал набавип 
(угпвприп) пдмах пп пптписиваоу угпвпра. 
 
Нашин плаћаоа изврщених радпва биће регулисан угпвпрпм. 
 
Ппис рада дат за неку предрашунску ппзицију мерпдаван је и за извпђеое слишних радпва – ппзиција, 
укпликп тп у предрашуну није друкшије наведенп. 
 
Укпликп неки рад не буде изведен у складу са кпмплетнпм инвестиципнп-технишкпм 
дпкументацијпм, исти  нећебити примен нити исплаћен. Искушује се мпгућнпст смаоеоа цене за 
слабији квалитет радпва или упмтребенпг материјала, већ се такав рад мпра ппправити или 
ппрущити па израдити ппнпвп п трпщку извпђаша. 

 
Извпђаш је пбавезан да ажурнп са напредпваоем изврщеоа радпва впди грађевинску коигу и 
грађевински дневник и да исте даје на кпнтрплу и пверу надзпрнпм пргану. 
Пп заврщетку радпва извпђаш је пбавезан да уклпни са градилищта и дпбијенпг прпстпра сав свпј 
алат, механизаацију, вищак материјала, пстатке и др. такп да градилищте буде у кпнцепту кпмплетне 
инвестиципнп-технишке дпкументације, а пстали прпстпри у стаоу каквпм су заппседнути пре 
грађеоа. 
 
У пбавезу извпђаша спада шуваое градилищта и пдржаваое ппстпјећег пбјекта за све време рада дп 
кпнашнпг заврщетка и пријема истпг пд стране инвеститпра. 
 



Извпђеое радпва на изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику              ЈН 404-70/16 

Кпнкурсна дпкументација                                                                                                                                                              Страна 67 пд 75 

Пви ппщти услпви, технишки услпви, предмер и предрашун, технишки извещтај, и статишки прпрашун 
кап и сви цртежи су саставни деп угпвпра и важе у свим свпјим делпвима, укпликп угпвпрпм не буде 
нещтп изришитп измеоенп. 

 

ППСЕБАН ПРИЛПГ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ПРИМЕОЕНЕ МЕРЕ И НПРМАТИВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
ПРИ ПРПЈЕКТПВАОУ У СМИСЛУ ЗАКПНА П ЗАШТИТИ НА РАДУ СР СРБИЈЕ (''Сл.гласник Р.С 
бр.42/91, 53/93 и 42/98 ) 
 
ППШТИ ДЕП 

На пбјектима су мпгуће следеће елементарне и друге неппгпде: 

 Земљптрес 

 Ппжар 

 Атмпсферски утицај (прпвала пблака) 

 Велике хладнпће и мразеви 
У пквиру технишке дпкументације предвиђене су мере без пбзира на узрпк. 
 
ЗЕМЉПТРЕС 
Према сеизмишкпј карти Југпславије јашина евентуалних земптреса у пвпм ппдрушју изнпси 

8МРСЦ. Кап ппследица евентуалних земптреса мпглп би дпћи дп делимишнпг или тпталнпг 
рущеоа пбјекта, а самим тим и пщтећеоа инфраструктуре и тп: сапбраћајница, пбјеката за 
снабдеваое тпплптнпм и електришнпм енергијпм, пуцаое впдпвпдних и канализаципних цеви, 
кап и дп пбрущаваоа земищта, услед шега би мпглп дпћи дп ппжара и ппплава. 
Приликпм израде статишкпг прпрашуна за пбјекте узети су у пбзир мпгући утицаји земптреса, а 
избпр кпнструктивнпг система је у складу са Правилникпм п технишким нпрмативима за изградоу 
пбјеката виспкпградое у сеизмишким ппдрушјима. 
 
ППЖАР 
Узрпци избијаоа ппжара мпгу бити разлишити: непажоа заппслених, квар на инсталацијама, 
елементарне неппгпде или ратна разараоа. 
У грађевинскпм прпјекту предвиђена је уградоа материјала кпји пбезбеђује ветрпптппрнпст пд 90 
минута. 
 
Ватрпгасна кпла имају несметан прилаз пбјекту.  
 
АТМПСФЕРСКИ УТИЦАЈ 
Защтита пбјекта пд атмпсферских утицаја предвиђена је применпм пдгпварајућих материјала кпји 
щтите пбјекат у хпризпнталнпм и вертикалнпм смислу. Птицаое атмпсферске впде пкп пбјекта 
рещенп је пдгпварајућим нагибпм платпа. 

 
ВЕЛИКЕ ХЛАДНПЋЕ И МРАЗЕВИ 
Климатска зпна у кпјпј се предвидја пбјекат је таква да у зимскпм перипду гпдине мпже дпћи дп 
ппледица али се тај прпблем мпра рещавати дпгпвпрпм и акцијпм. 
Пзелеоаваое слпбпдних ппврщина пкп пбјекта рещенп је ппсебним прпјектпм уређеоа терена и 
защтите живптне средине у ппгледу аерпзагађеоа и защтите пд ветрпва . 
 
ППАСНПСТИ И ШТЕТНПСТИ КПД ПБЈЕКАТА У АРХИТЕКТПНСКП- 
ГРАЂЕВИНСКПМ ПБЈЕКТУ 

- Лпкација пбјекта у пднпсу на пстале пбјекте 
- Пбезбеђеое функципналнпсти кпмуникација 
- Стабилнпст пбјекта 
- Пбрада унутращоих ппврщина (ппдпва, зидпва,) 
- Димензипнисаое према немени 
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ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕ ЗА ПТКЛАОАОЕ ШТЕТНПСТИ У ГРАЂЕВИНСКПМ ППГЛЕДУ  
 

- Лпкација пбјекта пбраđена је прпјектним задаткпм, захтевпм инвеститпра и 
урбанистишкпм дпкументацијпм. 

      -  Стабилнпст пбјекта и избпр кпнструкције рещени су прпјектпм у складу са важећим                                                                     

прпписима. 

- Пбрада унутращоих ппврщина је у складу са функцијпм пбјеката, пднпснп технплпщким 
захтевима. Ппдпви задпвпавају захтеве у ппгледу квалитета и пдржаваоа  

 

ПЛАН ГРАДИЛИШТА 
 

1. Ппис градилищта 
 
 Градилищте се неће пграђивати градилищнпм пградпм јер је великп пп ппврщини разуђенп, 
изузев прпстпра намеоенпг за магацински прпстпр.  

Пкп птвпренпг магацинскпг прпстпра ппставити жишану или пуну пграду висине Н=1,80м, са 
капијпм щирине 4,0 м за кретаое мптпрних впзила и ппсебнп улазна врата за раднике щирине 1,0 м. 
Физишкп пбезебеђеое импвине спрпвести ппзпрнишким типпм прекп службе безбеднпсти.  

 

2. Приступ градилищту  
 

Марерјал за извпђеое припремних радпва дпвпзити земаним путем. Пдгпвпрна лица на 
градилищту (щеф градилищта или ппслпвпђа) регулисаће тпк кретаоа впзила и грађевинских мащина 
за време дпк иста пбавају задатке на припремним радпвима. П пбезбеђеоу прплаза впзила на сппју 
са главнпм сапбраћајницпм щеф градилищта се има придржавати прпписа п безбеднпсти јавнпг 
сапбраћаја тј. ппставити пдгпварајуће знаке, у сарадои и пп пдпбреоу надлежних градских служби.   

 

3. Безбеднпст градилищта  
 

-Извпђаш радпва је пбавезан да уради ппсебан елабпрат п прганизацији градилищта и рада 
на градилищту.  

-Прпизвпђаш пруђа за рад на механизпвани ппгпн пбавезан је да дпстави упутствп за 
безбедан рад и да пптврди на пруђу да су на истпм примеоене прпписане мере и нпрмативи 
защтиате на раду, пднпснп да уз пруђе за рад дпстави атест п примеоеним прпписима защтите на 
раду. 

- Радна прганизација је пбавезна да на 8 дана пре ппшетка радпва пбавести п тпме 
надлежни прган инспекције рада. 

- Радна прганизација је пбавезна да изради нпрмативна акта из пбласти защтите на раду 
(Сампуправни сппразум п защтити на раду, прпграм пбушаваоа и васпитаоа радника из пбласти 
защтите на раду. Правилник п прегледима испитиваоима и пдржаваоима и пдржаваоу пруђа, 
уређаја и алата, прпграм мера и унапређиваоа защтите на раду и др.). 

- Радна прганизација у кпјпј се ппјавују запаиве или експлпзивне материје, мпра имати 
правилник п рукпваоу електришним ппстрпјеоима кпја су експлпзивнп защтићена кап и п 
евиденцији извпђеоа радпва израде, пправке и пдржаваоа тих прпстприја. Истим правилникпм 
треба предвидети и пбавезне ппвремене прегледе тих ппстрпјеоа, кап и рпкпве пвих прегледа, с 
тим да исти не мпгу бити пд једне гпдине. 

- Приликпм набавке пруђа за рад кап и уређаја, уз дпкументацију кпја се уз оих предлаже, 
мпрају се прибавиати и ппдаци п оихпвим акустишним пспбинама из кпјих ће се видети да бука на 
радним местима и радним прпстпријама неће прелазити дппущтене вреднпсти. 

- Радна прганизација је пбавезна да прганизује пбушаваое радника и материјала защтите 
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на раду и да из уппзна са услпвима рада, п мпгућим ппаснпстима и щтетнпстима у вези са радпм, 
кап и да изврщи прпверу сппспбнпсти радника за сампсталан рад и безбедан рад. 
 

 
ПРИЛПГ 
 
 

- СКИЦЕ 
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Пбразац бр. 15. 
 

 
 
 
 

ПВЛАШЋЕОЕ  
ПРЕДСТАВНИКА ППНУЂАЧА 

 
 
 

                  __________________________________________________________ 
(име и презиме лица кпје представља ппнуђаша) 

 
из ______________________________ , ул. ___________________________________ 
 
бр. л.к. ___________________ издате пд _____________________________________ 
 
пвлащћује се да у име ____________________________________________________ 
                    (назив и адреса ппнуђаша) 
 
 
 

мпже да ушествује у ппступку птвараоа ппнуда јавне набавке за извпђеое радпва на 
изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику, ЈН 
404-70/16. 
 
 Представник ппнуђаша има пвлащћеоа да предузима све радое у ппступку јавнпг птвараоа 
ппнуда. 
 Пвлащћеое важи дп пкпншаоа ппступка јавне набавке и у друге сврхе се не мпже кпристити. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
Датум: _____________                                                                
 
                                                                                                                        
                                                                                                                        Пптпис пдгпвпрнпг лица 
                        
                                                                                                                       _____________________ 
 
                                                                        М.П. 
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Пбразац бр. 16 
 
 
 
______________________________________ 
                      Назив ппнуђаша 
 
______________________________________ 
                          Адреса 
 
 
 
 

ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 
 У складу са шланпм 26. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 68/15) 
изјављујемп ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуду за ушещће у 
ппступку јавне набавке радпва у птвпренпм ппступку за извпђеое радпва на изградои впдпвпдне 
мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на фабрици впде у Бпјнику, ЈН 404-70/16 
ппднпсимп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 
 
 
 
 
 
Датум: _____________                                              ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

                                                                                                           
____________________________________ 

 

 
                                                                                                   ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

                                                                                               
____________________________________ 

 
  

                                                   М.П. 
 

 
 
 

Наппмена:  
Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака. 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп Изјаву пптписује ппнуђаш. Укпликп 
ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем Изјаву пптписује ппнуђаш за 
ппдизвпђаша. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша Изјаву пптписује сваки шлан групе 
ппнуђаша. 
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Пбразац бр.17. 

 
______________________________________ 
                      Назив ппнуђаша 
 
______________________________________ 
                          Адреса 

 
ТРПШКПВИ ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 
 

Р.бр. 
 
Врста трпщкпва 

 
Изнпс у динарима 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                        
                                  УКУПНП: ________________ 

 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца 

накнаду. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је 

дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела , акп су израђени у складу са 
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средстава пбезбеђеоа, ппд услпвпм 
да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 
 
Датум: _____________                                                                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

                                                                                                                
___________________________________ 

 
                                                                                                                    ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

___________________________________ 

 
М.П. 

 
Наппмена:  Укпликп ппнуђаш не пппуни пбразац нарушилац није у пбавези да му надпкнади 
трпщкпве припреме ппнуде. 
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Пбразац Бр.18 
 
 
 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА 
П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈА ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА 
РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 
 
 
 

Изјављујемп ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да смп ппщтпвали пбавезе 
кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада и защтити 
живптне средине, да ппнуђаш нема забрану пбављаоа делатнпсти, кап и да ппнуђаш гарантује да је 
ималац права интелектуалне свпјине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местп и датум                                                                                      Ппнуђаш, 

______________, _____. ____. 2016. гпд.                         _________________________ 

                                                                                          (пптпис и пешат пвлащћенпг лица) 

 

                                                                       М.П. 
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Пбразац Бр.19 
 

Пбразац бр. ПП 1 – Пбразац налепити на предопј страни ппнуде 
 
 
 
 

Местп за пријемни штамбиљ наручипца 
 
 
 
 
 

ПРИМАЛАЦ: 
 

ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БПЈНИК 
Улица Трг слпбпде бр. 2 - 4 

16205 Бпјник 
 

 
 
 
 
 

ППНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДПВА У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ 

 
Извпђеое радпва на изградои впдпвпдне мреже у насељу Гпрое Бријаое и црпне станице на 

фабрици впде у Бпјнику, ЈН 404-70/16 

 
НЕ ПТВАРАТИ 

 
 
датум и време ппднпшеоа: 

 
 
____________________ 
(пппуоава Писарница) 
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Пбразац Бр.20 

 

Пбразац бр. ПП 2 – Пвај пбразац налепити на пплеђини ппнуде 
 
 
 

ППНУЂАЧ 
 
Назив  

 
Адреса  

 
Брпј телефпна  

 
Брпј телефакса  

 
Е-маил адреса  

 
Име и презиме пвлашћенпг лица за 
кпнтакт 

 

 


