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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15),  Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број: 01-404-36/2018 од  03.10.2018.г. и Решења о образовању 

Комисије за јавну набавку број  01-404-36/2018 од  03.10.2018.г.,  припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у отвореном поступку за јавну набавку – 

„ Изградња, опремање и повезивање бунара ИЕБИ-2/2018 на изворишту  „Ириг“ 

 

ЈН бр. 01-404-36/2018 
 

 
Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
 

 

 

 

 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

4. 

III Техничка документација и планови  19. 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

 

20. 

V Критеријуми за доделу уговора 26. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 27. 

VII Модел уговора 59. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 69. 

 
Комисија за јавну набавку: 

1. Оливер  Огњеновић, председник комисије 

2.   Љиљана Грујичић Тешић, члан  

3. Дејан Спахић, члан  

4. Гордана Лисица, члан 

5   Мирјана  Бабић., члан 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:Општина Ириг, ул.Војводе Путника 

1,www.irig.rs 

 
 Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 01-404-36/2018 су радови  ––„ Изградња, опремање и повезивање 

бунара ИЕБИ-2/2018 на изворишту  „Ириг“ 

 

– Ознака из општег речника набавки: 

               -  45262220 – бушење бунара за воду 

    - 45232152- радови на изградњи пумпних станица 

 

Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

 

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку, у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног 

споразума: Поступак  јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 

Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: У предметном поступку није у 

питању резервисана јавна набавка 

 

Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: У предметном поступку се не 

спроводи  електронска лицитација. 

 

Контакт:  Мирјана Бабић  тел. 022/400-600, 400-629   

                 e-mail: mirjana.babic@irig.rs ;                      

                 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mirjana.babic@irig.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

 

    Предмет јавне набавке је: -„ Изградња, опремање и повезивање бунара ИЕБИ-2/2018 на 

изворишту  „Ириг“  у свему према следећој спецификацији: 

 

 

 

Ред. 

бр 

 

Технички опис радова 

 

Јед. Мере 

 

количина 

Истражни радови -Израда једног новог истражно-експлоатационог  бунара 

 

11. 

 
Транспорт бушаће гарнитуре, бушаћег алата и 
прибора од седишта Извођача до радилишта. 
припрема радилишта постављање бушаће гарнитуре 

 

паушал 

 

паушал 

 

1.2 Ископ компензационих басена и канала за флуид 

паушал паушал 

 

1.3 
Бушење истражне бушотине у интервалу од 0 – 100 
m. пречником 190 mm директном методом бушења 

 

m 

 

100 

 

1.4 

Геоелектрична каротажна мерења са пет метода, у 
интервалу од 0 – 100 m са теренском 
интерпретацијом каротажних кривих и израдом 
Техничког извештаја 

 

m 

 

100 

 

1.5 

Проширење истражне бушотине у интервалу од 0 –

93 m минималним пречником 445 mm 

 

m 

 

93 

 

1.6 
Таложник 6 m у интервалу од 93 до 87 Ø 219 mm 
пуна челична бешавна цев, дебљина зида 6.3 mm 

 

m 

 

6 

 

 

1.7 

Филтер, перфорирана челична бешавна цев, 

пречника Ø 219 mm, дебљина зида 6.3 mm са 

отворима тако да омогућава око 20-25% порозности, 

са пластичним ситом отвора окаца 0.4 x 0.4 mm, у 

интервалу од од 87 до 75 m (12 m) 

 

 

m 

 

 

12 

 

1.8 

Експлоатациона колона, пуна челична бешавна 

цев Ø 219 m, дебљина зида 6.3 mm у интервалу од 

75,0 do +0,5 m 

 

 

m 

 

75,5 

1.9 централизери димензионисани kom 3 

 

1.10 

Набавка. превоз. припрема и уградња кварцног 
гранулата 1 - 3 mm у интервалу од 93 - 65 m (6.5 

t) 

 

t 

 

6,5 

 

1.11 

Набавка. припрема и уградња тампона од 
бентонитске глине у гранулама у интервалима од 65 
до 60 m и  5 - површина терена. 

 

m 

 

10 

 

1.12 
Припрема и уградња материјала из ископа или 
грађевинске фракције 2 у интервал од 60 – 5 m 

 

m 

 

55 

1.13 Испирање и разрада бунара (24h аерлифт + 24h 
пумпа) 

 

čas 

 

48 

 

1.14 
STEP тест црпљења на бунару у трајању од 78 
сата (72h тест и 6 h повратак нивоа) 

 

čas 

 

78 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.01-404-36/2018 5/79 

  

 

 

1.15 
Узорковање и израда анализе ''V'' обима (физичко-
хемијски састав, микробиологија, радиологија) 

 

kom 

 

1 

1.16 Израда Извештаја о извршеним радовима – израђује 
Извођач 

 

kom 

 

1 

Бунарски  шахт 

Земљани радови 

 

1.1 

Машински ископ земље 

 Машински ископ земље за грађевинску јаму са 

нагибом касине 2:1. Земљу депоновати у 

непосредној близини и касније користити за 

затрпавање. 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

73 

 

1.2. 

Затрпавање  

Насипање темељне јаме око изграђеног шахта са 

ископаним материјалом у слојевима дебљине до 

30cm уз одговарајуће збијање материјала вибро 

плочом  

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

51 

 

 

1.3. 

Утовар и транспорт  земље 

Утовар и одвоз вишка ископаног материјала. 

Транспорт се врши на локацију коју одреди 

инвеститор, удаљености до 5 km 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

22 

 

1.4. 

Тампон  шљунак 

Израда тампона од шљунковитог материјала са 

потребним збијањем вибро плочом. Дебљина 

тампона износи 15 cm испод темељне  плоче и 10 cm 

испод тротоара  

Обрачун по 1 m
3
 

 

 

m
3
 

 

 

3,40 

Бетонски радови 

 

2.1 

Тампон  бетон МБ15 

Израда тампон слоја од неармираног бетона МБ15 

испод доње плоче шахта преко урађеног тампона, 

дебљине д= 5 cm 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

0,50 

 

2.2. 

Бетонски тротоар МБ30 

Израда тротоара бетоном МБ30 дебљине д= 10 cm, 

ширине 1,0 m, око шахта 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

1,70 

 

 

 

2.3. 

Армирани  бетон МБ30 

Бетонирање шахта бунара водонепропусним 

армираним бетоном МБ30 у свему према 

диспозиционом цртежу. У цену бетона урачунат је 

сав рад и материјал, искључујући арматуру која је 

дата посебном позицијом. 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

8,00 

 

2.4 

Слој за пад  МБ30 

Израда слоја за пад  на дну шахта неармираним 

бетоном  МБ30    д= 6-10 cm 

 Обрачун по 1 m
3
 

 

 

      m
3
 

 

0,60 

Армирачки  радови 

 

3.1. 

Арматура Б500Б 

Набавка, транспосрт, сечење, савијање и монтажа 
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ребрасте арматуре и мрежасте армутуре Б500Б  за 

изградњу шахта. 

Јединична цена обухвата сав рад, материјал и све 

остале трошкове везане за набавку, транспорт, 

сечење, савијање задатог облика, чишћење и 

постављање арматуре.  

Обрачун  по 1kg  уграђене арматуре. 

 

kg 

 

480 

Браварски радови 

 

4.1 

Поклопац  

Набавка, израда, транспорт и уградња поклопца од 

ребрастог лима, димензије 100х100 cm, дебљине 

d=4,0 mm са пројектованим ојачањима као на 

диспозиционом цртежу. Поклопац заштити од 

корозије и офарбати бојом за метал 

Обрачун  по 1 комаду. 

 

kom 

 

1,00 

 

4.2 

Пењалице 

Израда, транспорт и уграња пењалица од ребрасте 

арматуре ϴ20, на растеру  од 25 cm 

Обрачун  по 1 комаду. 

 

kom 

 

7,00 

 

4.3 

Вентилациона цев L=1,60m 

Вентилациона челична цев 108,0х2,9 mm, дугачка 

1,5m са луком од 1800, лептираста прирубница ND 

100, антикорозивна заштита 

Обрачун  по 1 комаду. 

 

kom 

 

1,00 

 

4.4 

Вентилациона  цев L=0,5m 

Вентилациона челична цев 108,0х2,9 mm, дугачка 

0,5m са луком од 1800, лептираста прирубница ND 

100, антикорозивна заштита 

 

kom 

 

1,00 

Остали радови 

 

5.1 

Заштитни премаз 
Израда заштитног премаза унутрашњих површина 
објекта „Пенетратом“ у 2 слоја ради заштите бетона 
Обрачун по 1 m

2
 

 

m
2
 

 

29,50 

СПОЈНИ  ШАХТ  

Земљани радови 

 

1.1 

Машински ископ земље 

Машински ископ земље за грађевинску јаму са 

нагибом косина 2:1. Земљу привремено депоновати 

у непосредној близини и касније користити за 

затрпавање 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

43,00 

 

1.2 

Затрпавање  

Насипање темељне јаме око изграђеног шахта са 

ископаним материјалом у слојевима дебљине до 

30cm уз одговарајуће збијање материјала плочом 

Обрачун по 1 m
3
 

 

 

m
3
 

 

35,00 

 

1.3 

Утовар и транспорт  земље  

Утовар и одвоз вишка ископаног материјала. 

Транспорт се врши на локацију коју одреди 

Инвеститор, удаљености до 5 км 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

8,00 

 

1.4 

 Тампон  шљунак 

Израда тампона од шљунковитог материјала са 

 

m
3
 

 

0,70 
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потребним збијањем вибро плочом. Дебљина 

тампона износи 15 cm 

Обрачун по 1 m
3
 

Бетонски радови 

 

2.1 

Тампон  бетон  МБ15 

Израда тампон слоја од неармираног бетона МБ15 

испод доње плоче шахта преко урађеног тампона, 

дебљине д= 5 cm 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

0,30 

 

2.2 

Армирани  бетон  МБ30 

Бетонирање спојног шахта водонепропусним 

армираним бетоном МБ30 у свему према 

диспозиционом цртежу. У цену бетона урачунат је 

сав рад и материјал, искључујући арматуру која је 

дата посебном позицијом. 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

4,00 

Армирачки радови 

 

3.1 

Арматура Б500Б 

Набавка, транспосрт, сечење, савијање и монтажа 

ребрасте арматуре и мрежасте армутуре Б500Б  за 

изградњу шахта. 

Јединична цена обухвата сав рад, материјал и све 

остале трошкове везане за набавку, транспорт, 

сечење, савијање задатог облика, чишћење и 

постављање арматуре. 

 Обрачун  по 1kg  уграђене арматуре. 

 

kg 

 

236,00 

Браварски радови 

 

4.1 

Ливени поклопац  

Набавка и уградња  каналиѕационог ливеног  

поклопца правоугаоног облика са кружним отвором 

ᴓ 600 mm на спојном шахту 

Обрачун  по 1 комаду 

 

kom 

 

1,00 

 

4.3 

Пењалице 

Израда и уграња ливено гвоздених  пењалица за 

силаз у шахт  

Обрачун  по 1 комаду 

 

kom 

 

7,00 

Остали радови 

 

5.1 

Унутрашња  хидоизолација 

Израда заштитног премаза унутрашњих површина 

објекта „Пенетратом“ у 2 слоја ради заштите бетона 

Обрачун по 1 m
2
 

  

ОГРАДА И КАПИЈА 

 

1. 

Ограда и капија 

Израда ограде око бунара са капијом L=3,00 m. 

Ограда и капија израђени су од  шупљих профила 

ᴓ60 и  ᴓ26,9 mm, са жичаним плетивом од 

поцинкованих жица d=2,5 mm са окцима 50х50 mm. 

Ограда је на врху обезбеђена са 2 реда бодљикаве 

жице.  

Обрачун по 1m 

 

m 

 

40,00 

ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

ТРАНЗИТНИ  ЦЕВОВОД 

Припремно-завршни радови 

 Утврђивање и обележавање трасе цевовода и   
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1. објеката на траси 

Утврђивање  положаја  постојећег  водовода  и  

осталих  инсталација  шлицовањем   попречног   

профила  у  зони његовог очекиваног положаја. 

Просечна дубина шлица је 1.3 m, ширина 0.60 m и 

дужина 5 m. На основу утврђеног положаја 

извршити обележавање трасе цевовода и објеката 

на траси. Овом позицијом је обухваћено и 

геодетско праћење радова приликом изградње 

цевовода. Радове врши извођач у свему према 

правилима струке. 

Обрачун  по  m 

 

m 

 

29,00 

 

2. 
Геодетско снимање и картирање изграђеног  

цевовода 

  

 

2.1 

Обележавање и исколчавање  трасе цевовода и  

објеката на цевоводу са свим елементима. 

Обрачун по m 

 

m 

 

29,00 

2.2 Геодетско снимање и картирање изведеног стања 

Обрачун по m 

m 29,00 

Земљани радови 

1. Машински и ручни ископ рова 

Комбиновани ископ (80% машински, 20% ручни) 

рова у земљи  II и  III категорије са одлагањем 

ископаног  материјала на 1 m од ивице рова, 

планирањем и равнањем дна рова. Ров је 

правоугаоног попречног пресека ширине дна 0,80 m. 

Ако се при ископу наиђе на друге инсталације и 

објекте, извођач радова је дужан да изврши њихово 

обезбеђење. У цену ископа су урачунати ископ, 

ручни  ископ за проширење рова за монтажу 

фазонских комада, заштита других инсталација, 

планирање дна рова, црпење подземне воде, 

одржавање рова, израда и одржавање 

комуникацијских путева на укрштањима са ровом, 

као и сви други трошкови који се јаве у вези са 

ископом и одржавање рова. 

Обрачун по m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00 

 Ручни ископ m
3
 6,00 

 Машински ископ m
3
 24,00 

 

2. 
 

Набавка, допремање и уграђивање постељице 

 

Израда постељице од песка дебљине 10 cm, са 

планирањем избијањем. Радови обухватају набавку и 

допремање песка на градилиште и уграђивање у 

постељицу. 

Обрачун по m
3   

уграђеног песка 

 

 

m
3
 

 

 

2,32 

 

3. 
Набавка, допремање и уграђивање песка 

 

Затрпавање рова песком до 30 цм изнад темена цеви  
са квашењем и набијањем. Радови обухватају 

набавкуи допремање песка на градилиште и 

уграђивање у ров. 

 

 

m
3
 

 

 

10,67 
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Обрачун по m
3   

уграђеног песка 

 

4. 

 
Затрпавање рова земљом из ископа 

Затрпавање рова земљом из ископа. Ров затрпавати  
пробраном земљом из ископ, по завршеном 

затрпавању песком, у слојевима по 20 цм, са 

набијањем до прописане збијености. Као материјал 

за затрпавање не може се користити материјал 

органског порекла, "шут",камење и слично. Завршни 

слој од 20 цм треба да буде хумусни материјал. 

Обрачун по m
3   

уграђеног песка 

 

 

m
3
 

 

 

17,00 

 

5. 
Одвоз вишка материјала на депонију 
Транспорт вишка земље из ископана на депонију 
удаљену до 2 km, коју одреди надзорни орган. 
Радови обухватају утовар, транспорт, истовар и 
грубо планирање истовареног материјала на 
депонији. 
Обрачун по m

3   
уграђеног песка 

 

 

m
3
 

 

 

13,00 

 

6. 
Снижење нивоа подземних вода и црпљење 

атмосферских вода 

 

Снижавање нивоа подземне  воде 

и црпљење атмосферских вода за време ископа рова, 

монтаже цеви и  затрпавања  рова.  За  време  

извођења  наведених позиција, дно рова мора бити 

суво. Јединичном ценом је обухваћена  опрема, 

материјал и енергија за снижење 

Обрачун по m
   
цевовода 

 

 

m 

 

 

29,00 

Тесарски  радови 

 

1. 
Израда оплате са разупирањем рова. 

Израда оплате са разупирањем рова. Разупирање 

извршити двострано, здравом грађом. 

Обрачун по m
2
 

 

m
2
 

 

78,30 

Бетонски  радови 

 

1. 
Израд анкер блокова 

Израда бетонских анкерних блокова на местима 

промене правца цевовода и огранцима 

Обрачун по комаду анкер блока. 

 

kom 

 

2,00 

    

    

Инсталатерски и монтажерски  радови 

    

 

1. 
Полиетиленске цеви за уличну мрежу 

Набавка, испорука и монтажа полиетиленских цеви 

класе S-8, за радни притисак од 10 bara. Јединичном 

ценом је обухваћена набавка, транспорт, истовар и 

монтажа цеви. Предмет испоруке су само 

неоштећене и исправне цеви које поседују 

декларацију произвођача. Пројектом су предвиђене 

PE водоводне цеви које се уграђују у слој песка или 

ситног некохерентног материјала 10 cm испод, поред 

и 30 cm изнад темена цеви и које су статички 

стабилне при динамичком хидрауличком оптерећењу 

до 10 bari, надслоју земље од 1 m и саобраћајном 

 

 

m' 

 

 

29,00 
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оптерећењу меродавним возилом тежине 250 kN. 

Предмет испоруке, уз предходну сагласност 

пројектанта, могу бити и цеви других произвођача и 

од другог материјала под условом да имају 

механичке и хидрауличке карактеристике једнаке 

или боље од карактеристика наведених цеви. 

Обрачун по m' цевовода  
PE-100 HD DN 100 

 

2. 
Полиетиленски венац са слободном прирубницом 

Набавка, транспорт и уградња PE венца са слободном 

прирубницом за радни притисак до 10 bara. 

Јединичном ценом је обухваћен набавка, транспорт, 

истовар и комплатан материјал и рад на монтажи. 

Обрачун по комаду. 

PE венац са слободном прирубницом DN 100 

 

 

kom 

 

 

1,00 

3. Ливеногвоздени фазонски комади 

Набавка, транспорт и монтажа ливеногвоздених 

фазонских комада. Јединичном ценом је обухваћена 

набавка, транспорт, истовар, монтажа, спојни и 

заптивни материјал, антикорозивна заштита и сав 

потребан рад на монтажи фазонских комада. 

Обрачун према спецификацији из пројекта. 

  

 OP kомад огранак са прирубницама, 

DN100/100 

      kom     1,00 

 

 

SP комад - спојница са прирубницом, DN100 

L=500mm 

     kom      3,00 

4. Пљоснати затварач  са уградбеном  гарнитуром 

Пљоснати затварач ND100 зa NP 10 са уградбеном 

гарнитуром и округлом капом од сивог лима са 

гумираним диском. 

Обрачун по ком 

  

    kom 

 

1,00 

5. 

 
Универзална спојница 

Набавка и монтажа спојница за називни притисак 

од 10 bara.  
Обрачун по комаду монтираног елемента. 
 универзална спојница тип E, DN 100 

  

    kom 

 

2,00 

                                                   Остали   радови 

 

1. 
Проба на притисак 

Испитивање   исправности   положеног   водовода   

под притиском од 13 bara. Испитивање обавити у 

присуству надзорног органа. 

Обрачун по m 

 

 

m 

 

 

79,00 

 

2. 
Испирање и дезинфекција цевовода 

Испирање и дезинфекција изграђеног цевовода. 

Ценом обухватити утрошак воде за испирање и 

дезинфекцију, дезинфекцијско средство, хигијенско 

испитивање воде и комплетна рад. 

Обрачун по m 

 

 

m 

 

 

79,00 

ХИДРОМАШИНСКО  ОПРЕМАЊЕ  БУНАРА 

 

1 
Бунарска пумпа 

Набавка и монтажа потапајуће бунарске пумпе са 50 

m ел.напојног кабла за директно покретање (рад са 

фреквентним регулатором), сондом за заштиту од 

 

 

kom 

 

 

1,00 
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рада на суво са 50 m  кабла и техничком 

документацијом. 

Q =10 l/s 

H = 60m P 

= 9.2 kW 

Обрачун по комаду пумпе. Ценом није обухваћен 

ПДВ  

 

 Монтажа пумпе паушал  

 

2. 
Бунарска глава 

Израда бунарске главе према нацрту из прилога , 

резање бунарске цеви на пројектовану висину и 

заваривањe прирубнице на бунарску цев.Обрачун 

по комаду. У цену је урачунат рад и материјал 

потребан за израду бунарске главе и припрему 

бунарске цеви. 

Обрачун по комаду 

 

 

kom 

 

 

1,00 

 

3. 
Прелазни комад-штуцна 

Прелазни комад са потиса пумпе (DN80/100)  на 

потисни цевовод. Уградбена дужина L=500mm 

 

 

kom 

 

 

1,00 

 

4. 
Потисни цевовод 

Потисни цевовод састављен од челичних цеви DN80 

дебљине зида 4,5 mm, уградбене дужине 3000 mm са 

прирубницама на оба краја, укључиво спојни 

заптивни материјал. Антикорозивна заштита је 

топлоцинковање. 

Обрачун по m  цевовода. 

 

 

m 

 

 

40,00 

 

5. 
Повратна клапна 

Повратна клапна DN100, за  NP10 израђен од сивог 

лива, уградбене дужине  L= 400mm  са прикључним 

димензијама прирубница NP10 

Обрачун по ком 

 

 

kom 

 

 

1,00 

 

6. 
Пљоснати  затварач 

Пљоснати  затварач DN100, за  NP10 од сивог лима 

уградбене дужине L= 210mm  са прирубницама и 

гумираним диском 

Обрачун по ком 

 

 

kom 

 

 

1,00 

 

7. 
Манометар са славином за узорковање 

Манометар са Бурдовом цеви опсега мерења од 0-16 

бара навојног прикључка R1/2″ са два угласта 

вентила R1/2″, две дупле нипле, два муфа и 

славином за узорковање 

Обрачун по kom 

 

 

kom 

 

 

1,00 

 

8. 
Електромагнетни мерач протока DN100 

Електромагнетни мерач протока DN100 са спојним и 

заптивним материјалом. Јединичном ценом је 

обухваћена набавка, транспорт, истовар, монтажа, 

целокупни спојни и заптивни материјал као и 

потребан рад на монтажи. 

Обрачун по Ком 

 

 

kom 

 

 

1,00 

 

9. 
Ливеногвоздени фазонски комади 

Набавка, транспорт и монтажа ливеногвоздених 

фазонских комада. Јединичном ценом је обухваћена 
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набавка, транспорт, истовар, монтажа, спојни и 

заптивни материјал, антикорозивна заштита и сав 

потребан рад на монтажи фазонских комада. 

Унутрашња и спољашња антикорозивна заштита је 

на бази битумена. 

Oбрачун према спецификацији из пројекта 

 Колено са две прирубнице DN100, 90° kom 1,00 

 FF Комад, спојница са две прирубнице,  DN100, 

L=200mm са дорадом за прикључивање славине и 

манометра са навојем пречника 13mm 

kom 1,00 

 FF Комад, спојница са две прирубнице,  DN100, 

L=300mm 

 

kom 

2,00 

 FF Комад, спојница са две прирубнице,  DN100, 

L=800mm 

 

kom 

1,00 

 MDK, DN100, L=200mm kom 1,00 

 Неповратни вентил 100/100 kom 1,00 

 

10. 
Радионичка израда SP – фазонског комада 

Радионичка израда SP – фазонског комада од 

Č.C.159 x4,5 mm, са минимизирањем и двоструким 

премазом масном бојом . Цеви спојити са 

прирубницама по  SPRS-u. Ценом је обухваћено  и 

набавка потребног прибора (везни и заптивни 

материјали и др.). L=1200mm 

Обрачун по комаду уграђеног фазонског комада 

 

 

kom 

 

 

1,00 

УРЕЂЕЊЕ БУНАРСКОГ ВОДОЗАХВАТА 

 

1. 
Рашчишћавање терена    

Рашчишћавање терена   око   пројектованог 

бунара,  пре  почетка  извођења  истражно  – 

експлоатационих радова на бунару. 

Обрачун по m
2
  рашчишћеног терена 

 

m
2
 

 

100,00 

 

2. 
Ливеногвоздени фазонски комади 

Набавка, транспорт и монтажа ливеногвоздених  

  

 EKS    ᴓ 100 kom 2 

 FF  komad   ᴓ 100/500 kom 2 

 T    komad   ᴓ 100/000 kom 1 

 Ventil    ᴓ 100 kom 1 

 Ventil    ᴓ 100 kom 1 

 FF  komad   ᴓ 100/500 kom 1 

 Flanš adapter   ᴓ 150 kom 1 

 

3. 
Табла за упозорење 

Наручивање и постављање табле за упозорење 

„Незапосленима забрање приступ“. Величина слова 

минимално 15cm. Основна боја табле је бела, слова 

црвена 

 

kom 

 

1,00 

 

4. 
Туцанички пут 

Позицијом  је  обуваћена  набавка  и уградња 

туцаника дебљине d=20 cm. Позиција обухвата 

сав потребан рад и матеијал. Обрачун  по m
2
 

уграђеног ти+уцаника 

 

m
2
 

 

23,00 

 

5. 
Пројекат изведеног стања 

Израда пројекта изведеног објекта. Извођач је 

дужан да уради пројекат изведеног објекта (ако 

је  било  измена  Главног  пројекта  у  току 

 

paušal 

 

1,00 
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грађења).  Ако  није  одступљено  од  главног 

пројекта, Инвеститор и извођач констатују да је 

изведено стање једнако пројектованом. 
 

ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

1. Колчење трасе каблова и геодетско снимање после 

полагања каблова 

  
 

 

 

 Комплет материјал и рад. m 29 

2. Ручни ископ земље за кабловски ров  дубине 0.8 m, 

ширине 0.4 m са затрпавањем, набијањем у 

слојевима и  планирањем земље. 

  

 Комплет материјал и рад. m 24 

3. испорука и полагање у земљани ров, или у 

заштитне цеви следеће каблове са израдом сувих 

завршетака кабла: 

  

 PP41-Y 4x6 mm
2 

m 32 

 PP00-Y 5x4 mm
2 

m 32 

 PP00-Y 3x2.5 mm
2 

m 34 

 PP00 3x1.5 mm
2 

m 32 

 PP00 2x1.5 mm
2 

m 32 

 LiYCY 4x1 mm
2 

m 32 

 

4. 

 

Испорука и постављање PVC штитника  изнад 

каблова. 

  

 Комплет материјал и рад. m       48 

5. Испорука и постављање PVC упозоравајуће траке.   

 Комплет материјал и рад. m       24 

6. Испорука и постављање заштитне винидурит цеви 

 Ø110 mm за заштиту каблова испод бетонске 

површине.  

 

 Комплет материјал и рад. m        8 

7. Испорука и полагање траке  FeZn 30x4  mm  у 

бетонски темељ и у земљани ров   са израдом 

потребних извода и спојева  са металним деловима 

опреме и     челичним цевима.  

 

 Комплет материјал и рад. m      48 

8. Испорука и монтажа самостојећег  полиестерског 

 ормана за RO-B  (1000x1000x320 mm), са двоја  

врата  са цилиндричним бравама и са испоруком 

следеће опреме:  

 

 - орман са офарбаним носачима kom  p 1 

 - заштитни прекидач  AS100-OI 230VAC kom 1 

 - прекидач  G16-90-U kom 2 

 - прекидач G16-52-U kom 1 

 - осигурач растављач трополни   Npo00/36A kom 1 

 - осигурач   MC32/20A -3p kom 1 

 - осигурач   MC32/10A kom 2 

   - осигурач     MC32/6A kom 13 

 - фреквентни регулатор брзине за  асинхроне ел. 

моторе до 11kW CIMR- E7Z4011 са мрежним 

филтером 3G3RV-PF13060-SE Omron  или 

одговарајући kom 

 

 

 

1 

 - бројач  радних  сати  230VAC kom 1 
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 - помоћни реле G2R-2 SND 24ВДЦ са подножјем 

Омрон или сличан kom 

2 

 - pomoćni rele MK3PN-5-I,-S 230VAC 

sa podnožej Omron  или одговарајући kom 

8 

 - панелни инструмент Unicont 300 tip 

PMM-312-1 производ Nivelco. kom 

1 

 - PLC тип  CP1H-XA40DT1-D OMRON или сличан 

производ kom p 

1 

 - картица  RS232C тип  CPIW-CIF 01 или сличан 

производ  kom 

1 

 - Напојна јединица kom 1 

 - aкумулатор  24V 10Ah kom 1 

 - GSM модем са антеном kom 1 

 - Апликациони програм за PLC kom 1 

 - вентилатор за хлађење ормана 

230VAC, 40W, 255x255 mm са 

филтером ваздуха kom 

1 

 - термостат за вентилатор kom 1 

 - флуо светиљка 18W kom 1 

 - одводник пренапона "BETERMAN" OBO V25-

B+C/4-FS, или одговарајући kom 

1 

 - одводник пренапона "BETERMAN" 

OBO V20-C/4-FS, или одговарајући kom 

1 

 - одводник пренапона "BETERMAN" 

OBO  FRD-24 , или одговарајући kom 

 

       7 

 - Конектор  J7KNA-09-10 230VAC Омрон или 

одговарајући kom 

 

1 

 

- Струјни  трафо  50/5А kom 

 

1 

 

- Амперметар   50/5А kom 

 

1 

 - Претварач струје:напон напајања 230 VAC, улаз 

5А, излаз 4.2 mA kom 

 

1 

 - редне стезаљке, бакарне шине, PG уводнице, 

пертинакс плоче, PОК канали, ознаке крајева жица, 

натписне плочице за ознаку опреме, везни и 

монтажни  материјал.      kom p 

 

 

1 

 - монтажа материјала, повезивање,испитивање и 

пуштање у ормана у рад. kom p 

 

1 

 

9. 

Испорука и монтажа ормана за LO-B. Орман је 

 полиестерски IP66 (600x300x200 mm), са носачем 

од  нерђјајућег челика, монтиран  на  бетонски под 

испод хаубе. Са испоруком и уградњом  следеће 

опреме:  

 

 

     прекидач  G25-10-U kom 

 

1 

 

-  прекидач G10-90-U kom 

 

1 

 

- oсигурач  MC32/16A -3p kom 

 

1 

 

-  oсигурач MC32/16A kom 

 

1 

 - oсигурач  MC32/6A kom  
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1 

 Одводник пренапона "BETERMAN" OBO V20-C/4-

FS, или одговарајући kom 

 

1 

 - Одводник пренапона "BETERMAN" OBO V25-

В+С/3-FS, или одговарајући kom 

 

1 

 - Панелни инструмент  Unicont 300  тип РММ-

312-1 производ Nivelco или одговарајући kom 

 

1 

 - Монофазна утичница   

 - Трофазна утичница   

  редне стезаљке, бакарне шине, PG уводнице, 

пертинакс плоче, PОК канали, ознаке крајева жица, 

натписне плочице за ознаку опреме, везни и 

монтажни  материјал.      kom p 

 

 

1 

 

Комплет материјал и рад kom 

 

1 

 

  10. 

Испорука и монтажа сонде нивометра   за мерење 

континуалног нивоа воде у  бунару Нивелко тип 

NPK25-40 ili odgovarajući двожични  потапајући 

трансмитер кућишта од  нерђајућег челика 

напајање 9-30VDC опсег мерења 25 m воденог 

стуба дужина кабла 40 m степен заштите IP 68. 

Позиција обухвата  испоруку и уградњу Pе цеви 1" 

дужине 30 m  у матичну цев бунара.  

 

 

Комплет материјал и рад kom 

 

1 

 

11. 

Испорука и монтажа сонде за континуално мерење 

притиска воде код Хидрофора Danfoss тип  

MBS3000 или одговарајући, прикључак 1/2" oпсег 

мерења 0-10 bar, излаз  4-20 mA, напајање 10-30 

VDC, двожилни прикључак, улаз за кабел Pg-9. 

 Позиција обухвата и кугласте славине 1/2" kom 2 и 

фазонске комаде oд 1/2"  за монтажу.  

 

 

Комплет материјал и рад kom 

 

1 

 

12. 

Испорука, монтажа и постављање  челичног 

округлог стуба дужине х=5м  са држачем једне 

светиљке, разводном  плочом, осигурачем и везним 

материјалом, каблом од РО до светиљке са израдом 

бетонског темеља према упуству произвођача са 

уводним цевима и земљаним радовима.  

 

 

Комплет материјал и рад kom 

 

1 

13. Испорука и монтажа светиљки за  монтажу на 5m  

стуб са NAV  сијалицом од 150W, са прибором за 

монтажу.  

 

 Комплет материјал и рад  kom 1 

14. Испорука и уградња уљаног радијатора  са 

термостатом 230 VAC, 2000W  

 

 Комплет материјал и рад kom 1 

 

15. 

Испорука и полагање на регал,  делимично на зид и 

у заштитне цеви са  обрадом и увезивањем крајева 

следећих каблова:  

 

 PP00 4x16 mm
2 

m 12 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 
 

ЈП „Водовод“ је предузеће основано од стране СО Рума са циљем да обавља послове на 
производњи и дистрибуцији воде и сакупљању, одвођењу и пречишћавању отпадних вода. 
Данас је ЈП "Водовод" Рума регионални водовод и има обавезу водоснабдевања општина 
Рума и Ириг. 

 

Решавајући проблем водоснабдевања, град Рума изградио је 1972. Године водоводну мрежу 
у граду и извориште на локацији „Борковац“ северно од градског насеља на коме је 
избушено укупно седам бунара. Vеома брзо се показало да је извориште „Борковац“ 
ограниченог капацитета и да се за трајнија решења треба орјентисати према приобаљу реке 
Саве, односно Савском и Дринском алувиону. 

 
Као прелазно решење 1977.године изграђено је извориште „Фишеров салаш“ капацитета 50 
l/s и магистрални цевовод Ø500 до улаза у град (у дужини 6.100 m). 

 
Друго извориште, у оквиру водоснабдевања – извориште „Сава I“ формирано је са источне 
стране магистралног пута М-21 Нови Сад – Шабац у шуми Добреч, 1984. Године. 

 
На локацији изворишта „Фишеров салаш“ 1985. Године, изграђено је постројење за 
кондиционирање воде, капацитета 250 l/s : аерација, филтрација, дезинфекција са пратећом 
опремом за снабдевање водом општина Рума и Ириг. Исте године изграђен је и цевовод Ø600 
у дужини 5.900 m, за транспорт сирове воде од изворишта „Сава I“ до фабрике воде 
„Фишеров салаш“. 

 
У насељима где се не врши централизовано водоснабдевање постоје локални аутономни 
системи водоснабдевања, који обезбеђују потребне количине воде. 

 
Сходно развојним плановима општине Iриг и ЈП „Vодовод“ Рума у 2017.г.планирана је 
изградња једног новог бунара на изворишту „Iриг“. Планирано је да нови истражно-
експлоатациони бунар IЕБI-2/2018 обезбеди додатне количине подземних вода за потребе 
насеља Iриг. 

 

 PP00 3x1.5 mm
2 

m 6 

 LiYCY 2x1 mm
2 

m 30 

 

16. 

Испорука и монтажа челичних поцинкованих 

перфорираних носача кабла са држачима и 

поклопцем ширине 100 mm  

 

 Комплет материјал и рад m 16 

 

17. 

Испорука и монтажа пластичне тврде  гибљиве 

заштитне цеви разних димензија за заштиту 

каблова.  

 

 Комплет материјал и рад m 12 

 

18. 

Испорука и уградња кабловске ознаке на бетонским 

стубићима за регулисани терен.  

 

 Комплет материјал и рад kom 4 

19. Ситан инсталациони метеријал и рад. Pauš. 1 
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Израда новог бунара IЕБI-2/2018 се планира у близини бунара Б-1 (још је у функцији). 
Пројектно решење ће имати за циљ израду једног вертикалног бушеног, цевастог бунара, 
директном методом бушења, дубине око 100 m са бунарском конструкцијом пречника Ø219 
mm. Iз каптиране издани се на веома економичан начин, и уз помоћ савршеног бунара, могу 
захватати прогнозне експлоатационе количине вода од 3l/s до 10l/s, декларисаног квалитета. 

 
Новоизбушени бунар ће преко цевовода Ø100 бити повезан на мрежу Ø110 mm која иде 
према Iригу. 

 

Изнад бунара гради се армирано бетонски шахт дименија светлог отвора 190x370x200 cm за 
смештај неопходне водоводне и електро опреме, а поред тога је у функцији физичке и термо 
заштите. Дно шахта се изводи изнад нивоа подземних вода са спољне стране хидроизолован. 
Спољна хидроизолација је заштићена зидом од опеке на кант. На плочи бунарског шахта 
изнад бунарске главе израђен је отвор са вентилационим поклопцем димензија 100x100 cm 
ради замене бунарске пумпе. На плочи шахта предвиђена је и израда вентилације од 
челичних цеви Ø100 mm. Iзнад бунарског шахта урадити бетонско постоље за 
дистрибутивни електро-орман. 

 

Потапајућа пумпа се укључује аутоматски у рад са могућношћу ручног укључивања. 
Регулација рада пумпе обавља се преко командно-разводног ормана који прима налоге од 
сонди постављених у бунару или налоге из командног пункта на фабрици воде. Подводна 
пумпа се по правилу не одржава непосредно, јер је тако конструктивно изведена , а поред 
тога је уроњена у воду, али је посредно одржавање битно: заштита од рада на „суво“, од 
„пескарења“ бунара, заштита електромотора од пада напона, заштита електромотора од 
губитка фазе, правилна монтажа пумпног агрегата. 

 
Од бунарске главе уграђена је контролно-мерна опрема затим затварач, неповратни вентил, 
хватач нечистоће, водомер, па други затварач. 

 

 
Хлорисање се врши преко центарлног система хлорисања, путем хлорогена, за све воде које 
се дистрибуирају према граду Iриг. 

 
Повезивање бунара на постојећи повезни цевовод Ø100 извешће се преко новог повезног 
шахта и повезног цевовода Ø100 mm дужине 29 m. У повезном шахту је предвиђена 
неопходна ливено гвоздена арматура и фазонски комади за функционисање рада цевовода. 

 
Како се бунар не налази у већ ограђеном простору, потребно радити додатну заштитну 
ограду. 

 
У циљу повећања количине захваћене воде са изворишта „Iриг“, неопходно је 

урадити Главни пројекат опремања и повезивања бунара IЕБI-2/2018 на изворишту „Iриг“. 
 

За потребе израде самог водозахватног објекта – бунара, његово опремање 
хидромашинском и електро опремом и повезивање објекта на постојећи систем 
водоснабдевања потребно је прибавити информацију о локацији, израдити идејно решење, а 
по добијању Локацијских услова урадити и Пројекат за грађевинску дозволу. Након 
издавања грађевинске дозволе потребо је урадити пројекат за извођење, а све у складу са 
Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (Сл.Гласник РС 
бр.145/2014) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења 
техничке контроле техничке документације према класи и намени објекта (С.Г.Р.С. бр. 
23/2015 и 77/15). 

 
При пројектовању узети у обзир податке из Пројекта примењених хидрогеолошких 

истраживања за потребе израде истражно-експлоатационог бунара IЕБI-2/2018 на изворишту 
„Iриг“ (Vодовод Рума) бр. пројекта 939 из децембар 2017. године. 
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У решењу максимално искористити постојећу инфраструктуру за повезивање 
бунара у систем водоснабдевања водећи рачуна да се капацитет бунара може максимално 
експлоатисати (од 3 л/с до 10 л/с зависно од оптималног капацитета бунара, који ће се 
одредити након бушења бунара IЕБI-2/2018). 

 
За смештај опреме бунара предвидети бунарски шахт одговарајућих димензија 

израђен од водонепропусног армираног бетона. Шахт фундирати на темељној плочи, а за 
зидове са спољне стране предвидети хидроизолацију од кондора са заштитним зидом од 
опеке. На плочи шахта предвидети отвор димензија 100 x 100 cm са поклопцем од челичних 
профила и челичних плоча антикорозивно заштићених. За бунарски шахт обезбедити 
вентилацију. 

 
За прикључење бунара на систем водоснабдевања предвидети потисни цевовод до 

места прикључења на постојећи цевовод ПVЦ Ø100. На месту прикључења предвидети 
водоводни шахт довољних димензија за смештај потребних фазонских комада и арматуре. 

 
Предвидети разводни орман за погон бунара преко фреквентног регулатора, 

регулацијом притиска на потису. Орман мора бити прописно обележен (натписи на орману, 
тачна шема енергетског и командног дела, нумерација свих веза унутар ормана). 

 
Напајање разводног ормана предвидети из постојећег ормана бунара Б-1, каблом 

адекватне конструкције и пресека. 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 

 

1.  Пројекат за грађевинску дозволу- (ПГД), израђен под бр. 2-925 од јануара месеца 

2018.године, од стране пројектанта ''ХидроГеоЕко Iнжењеринг'' ДОО, Београд, ул. Ваљевска бр. 

8. ,кога чини:  

 Главна свеска, бр. 2-925, пројектант: ''ХидроГеоЕко Инжењеринг'' ДОО, Београд, ул. 

Ваљевска бр. 8;  

 Пројекат инжењеског објекта, бр. 2-925, пројектант: ''ХидроГеоЕко Инжењеринг'' ДОО, 

Београд, ул. Ваљевска бр. 8;  

 2/1– Пројекат конструкције, бр. 2-925, пројектант: ''ХидроГеоЕко Инжењеринг'' ДОО, 

Београд, ул. Ваљевска бр. 8;  

 3- Пројекат хидротехничких инсталација, бр. 2-925, пројектант: ''ХидроГеоЕко 

Инжењеринг'' ДОО, Београд, ул. Ваљевска бр. 8;  

 4- Пројекат електроенергетских инсталација, пројектант: ''ХидроГеоЕко Инжењеринг'' 

ДОО, Београд, ул. Ваљевска бр. 8;  

2. Извод из пројекта за грађевинску дозволу са Главном свеском- 0, бр. 2-925, израђена од 

стране Пројектанта ''ХидроГеоЕко Инжењеринг'' ДОО Београд 

 

-3. Решењe о грађевинској дозволи бр.04-351-12/2018 од 17.01.2018.године издато од стране 

Службе за имовинско-правне послове и урбанизам Општинске управе општине Iриг 

-Решењe о исправци грађевинске дозволе  бр.04-351-60-2/2018 од 16.03.2018.године издато од 

стране Службе за имовинско-правне послове и урбанизам Општинске управе општине Iриг  

 

3.Наручилац ће по писменом  захтеву понуђача  омогућити увид у пројекате за предметне 

радове као и обилазак локације. 

    Iзјаву понуђача о извршеном увиду у Пројектну документацију  за извођење предметних 

радова потписаће представник наручиоца.Тако за припрему понуде, понуђачима је 

расположива и техничка документација, а  омогућен је и увид у постојеће стање (обилазак 

локације ) и то сваким радним даном (од објављивања позива за подношење понуда па до 

најксније 5 дана пре истека рока за подношење понуда) у времену од 8,00-13,00 часова. 

Iзјаву понуђача о извршеном обилажењу локације за извођење предметних радова потписаће и 

представник  Наручиоца.Понуђачи су у обавези да пре увида, 2 дана раније најаве захтев за 

увид писменим путем на мејл: mirjana.babic@irig.rs. Понуђач има обавезу да приликом израде 

понуде стекне целокупан увид у радове увидом у пројектну документацију и локацију, како 

касније не би дошло до непредвиђених и накнадних радова. Понуђач има обавезу да уочи и 

укаже на било какве евентуалне пропусте у пројектној документацији. 

 

4. Понуђач може извршити увид ( пет 5 дана пре рока одређеног за подношење понуда уз 

обавезну писану најаву 2 дана раније)  у пројекат у згради Општинске управе општине Ириг, 

ул. Војводе Путника 1, Ириг сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 

учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 

Доказ за правна лица: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно 

извод из  регистра надлежног Привредног 

суда. 

Доказ за предузетнике: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно 

извод из  одговарајућег регистра 

2. 

 

Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. 

тач. 2) ЗЈН); 

 

Доказ за правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

2) Iзвод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Vишег 

суда у Београду, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за неко од кривичних 

дела организованог криминала;  

3) Iзвод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих.   

Доказ за предузетнике и физичка лица: 

Iзвод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване 

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

дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

(докази по датуму издавања не смеју бити 

старији од два месеца пре отварања понуда, 

уколико има више законских заступника дужан 

је да потврду достави за сваког законског 

заступника). 

3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште 

на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 

4) ЗЈН); 

 

Докази за правна лица, предузетнике и 

физичка лица:  

 Потврда (уверење) Министарства 

финансија- Пореске управе за 

измирене доспеле порезе и доприносе 

и  

 потврда (уверење) надлежне управе 

локалне самоуправе за  измирене 

доспеле обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода, 

-или потврда-уверење стране државе када има 

седиште на њеној територији или 

-ако је понуђач у поступку приватизације 

доставља потврду да се налази у поступку 

приватизације Агенције за приватизацију 

(потврде по датуму издавања не смеју бити 

старије од два месеца пре отварања понуда). 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења 

понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

ОБРАЗАЦ 5  

у конкурсној документацији 

5. 

 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, односно 

решење о испуњености услова 

(лиценца) за извођење 

 

 

           

 

 

                                  - 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

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

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 

додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 Да је понуђач у последње 3 године  

(2015,2016 и 2017)  остварио укупан 

приход од минимум 15.000.000,00 

дин.. 

 

       Доказ: 

1. Извештај о бонитету за јавне набавке, који  

издаје  АПР (копија) за   2015., 2016. и   

          2017.год.  или биланс стања и успеха за    

           2015., 2016. и   2017. годину  са мишљењем   

           овлашћеног  ревизора  ( ако постоји 

           законска обавеза) (копије) 

 

1.1. 

Да понуђач нема регистрованих 

дана неликвидности  , у периоду 

од 12 месеци  

пре објављивања позива за 

подношење понуда  

 

Доказ: Потврда НБС о броју дана неликвидности  
Орган надлежан за издавање:НБС, Дирекција 

за регистре и принудну наплату,ул. Бранка 
Радичевића 16А, Крагујевац потврда се може 
наручити електронски, слањем захтева са 
потребним подацима о фирми и исказом која 
се потврда 
жели.Адреса:sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs 

; zahtevzapotvrde@nbs.rs.  

Понуђач није у обавези  да  

доставља овај доказ уколико су подаци 

јавнo доступни на интернет страници 

Народне банке Србије, али у понуди мора 

да наведе интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 

 

2. ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ 

 

 

2.1 

 

 Да је у претходне три године (2015, 

2016 и 2017), избушио минимум 10 

истражно-експлоатационих бунара и 

опремио минимум 20 истражно-

експлоатационих бунара. 

 

 

 

Доказ:  

1.Референц листа  о изведеним радовима 

(образац  8.),  на обрасцу у  конкурсној 

     документацији  и  

2. Потврда издата од стране инвеститора 

(образац  9.),    на обрасцу у  конкурсној  

    документацији  и  

3. Фотокопија  Уговора и оверених  окончаних 

ситуација за предметне радове 

     

 

 

2.2 

Да самостално или као група 

понуђача поседује следеће 

стандарде:  

   *ISO 9001 – систем менаџмент 

Фотокопија сертификата: ISO 9001, ISO 14001 

и  OHSAS 18001, на којима се види 

 да су у вези са предметом јавне 

набавке 

 

mailto:sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs
mailto:sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs
mailto:sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs
mailto:zahtevzapotvrde@nbs.rs
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квалитета,  

 

*ISO 14001 – систем менаџмента 

заштитом животне средине, 

 

*OHSAS 18001–систем 

менаџмента заштите здравља и 

безбедности на раду 

 

3. КАДРОВСКИ  КАПАЦИТЕТ 

 

Да понуђач има у радном односу 

на неодређено или одређено 

време или радно ангажовано у 

складу са Законом о раду, и то: 

- два инжењера геолошке 

струке са личном лиценом 

492,  

- једног инжењера машинства 

са личном лиценцом 432,  

- једног инжењера 

технологије са личном 

лиценцом 371, 

- једног дипломираног 

инжењера рударства –смер 

за експлоатацију течних и 

гасовитих минералних 

сировина. 

 

 Докази:  
1. Попуњен, потписан и оверен Обрасце  

(образац бр.10 . ),  

2. За запослене на неодређено или 

одређено време: 

 Фотокопија уговора о раду у складу 

са Законом о раду 

 -доказе о радном статусу  

(фотокопија М обрасца) 

 Фотокопија лиценце издаје  

Инжењерска комора Србије ( лична лиценца ), 

и потврда Инжењерске коморе Србије  о 

важењу исте 

 Фотокопија дипломе за инжењера  

рударства 

 

2. За лица радно ангажована 

 фотокопија уговора о радном  

ангажовању у складу са Законом о раду 

 фотокопије обрасца  

пријаве осигурања за лица за која је 

послодавац обавезан да попуњава 

образац пријаве осигурања 

 Фотокопија лиценце издаје  

Инжењерска комора Србије ( лична лиценца ), 

и потврда Инжењерске коморе Србије  о 

важењу исте 

 Фотокопија дипломе за инжењера  

рударства 

 

4. 
ТЕХНИЧКИ   КАПАЦИТЕТ 

4.1 

Услов:  Понуђач мора да  располаже 

са следећим техничким 

капацитетом: 

  Бушаћу гарнитуру за бушење 

бунара која задовољава 

Европске стандарде за дизел 

моторе који се примарно не 

користе у јавном саобраћају:  

минимум EU stage III А, због 

радова у I зони санитарне 

Доказ:  
             1.Фотокопије  књиговодствених 

картица основних средстава или фотокопије 

пописних листа састављених на дан 

31.12.2017.године ( на којима ће текст 

маркером бити  означена тражена техничка 

средства), а ако је опрема набављена у 

2018.године  доставити копије   рачуна о  

набављеној опреми. 

1. Доказ о испуњености минимум EU  

stage III А – оверен сертификат од стране  
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заштите изворишта,  

 Један компресор 14 бара, 

капацитета минимум 300 м3/х, 

који задовољава Европске 

стандарде за дизел моторе 

који се примарно не користе у 

јавном саобраћају:  

минимум EU stage III А, због 

радова у I зони санитарне 

заштите изворишта 

 један агрегат за струју, 

 две утопне пумпе капацитета 

мин.20 l/s и висине дизања 50 

m. 

 

произвођача мотора, или генералног 

заступника произвођача. 

 

4,2 

Да поседује акредитовану 

лабораторију за геомеханичка 

испитивања са акредитованим                

методама хидрогеолошких 

параметара (гранулометријски 

састав и  ВДП). 

Доказ: Сертификат о акредитацији 

лабораторије, са обимом акредитације, у 

складу са  пројектним задатком.  

 

5. ОСТАЛИ  УСЛОВИ 

 

 

 

Обавезује се понуђач да обиђе 

локацију која је предмет јавне 

набавке, а ради бољег сагледавања 

предметне проблематике. 

 Потврда да је представник понуђача извршио 

обилазак локације која је предмет јавне 

набавке, оверена и потписана од стране 

представника понуђача и наручиоца (образац 

потврде садржан је у конкурсној 

документацији). 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.  

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

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

неприхватљиву. 

 

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

да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Iзвод из регистра Агенције за привредне регистре, који 

је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику.  

 

На основу члана 79. став 10. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају  докази из 

члана77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. Образац изјаве чини сасатвни део ове 

Конкурсне документације и дат је у делу VII.13.  Конкурсне докуметације. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

 

Сходно члану 78. став 5. ЗЈН, лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да 

приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из 

члана 75.став1. тачка 1) до 3). 

   Регистар понуђача је доступан на интернет страници. 

 

Понуђач на основу члана 79. став 4. ЗЈН  није дужан да доставља следеће доказе који су јавно 

доступни на интернет старницама надлежних органа, и то: 

- извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ члан 75. ст 1. тач.1.), који је 

јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs, 

линк Регистри-привредна друштва-претрага података). 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apr.gov.rs/
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V  КРIТЕРIЈУМI ЗА ДОДЕЛУ УГОVОРА 
 

 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 

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

 

 

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

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

истом понуђеном ценом  

 

Уколико после спроведеног рангирања понуда,две независне, одговарајуће и 

прихватљиве понуде имају једнаку понуђену цену, Нарућилац ће применити помоћни 

критеријум – краћи рок извођења радова, а уколико је једнак рок за извођење радова примениће 

се помоћни критеријум –дужи гарантни рок. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

 Образац понуде (образац 1); 

  Образац предмер и предрачун радова са структуром цене (образац 2 ); 

 Образац трошкова припреме понуде (образац 3  – *подноси се само ако је понуђач имао 

трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду) 

 Образац изјаве о независној понуди (образац 4 ) 

 Образац на основу члана 75. став 2. ЗЈН (образац 5) 

 Образац на основу члана 79. сатав 10. ЗЈН (образац 6 – *подноси се само ако понуђач 

има седиште у другој држави); 

 Образац изјаве да понуђач прихвата услове из позива за подношење понуда и конкурсне 

документације ( образац 7) 

 Референц листа понуђача о изведеним радовима ( образац 8) 

 Потврда о извршеним пословима наведеним у референц листи ( образац 9) 

 Образац за кадровски капацитет ( образац 10) 

 Менично писмо овлашћење за добро извршење посла ( образац 11) 

 Изјава о прибављању менице за добро извршење посла ( образац 12) 

 Изјава о прибављању менице за отклањање грешака у гарантном року( образац 13) 

 Изјава о прибављању полисе осигурања ( образац 14) 

 Изјава понуђача о посети локацији ( образац 15) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку радова – „ Изградња, опремање и 

повезивање бунара IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“ ЈН број 01-404-36/2018, за коју је 

позив објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана  

25.10.2018.године, а позив ће бити објављен и на Порталу службених гласила Републике Србије 

и бази прописа. 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПIБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање 

уговора 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСI:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНIЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 

група понуђача 

 

Заокружити врсту правног лица:а) Микро; б) Мало;  в) Средње;  г) Vелико; д) Физичко 

лице; 

 

3) ПОДАЦI О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  
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 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Iме особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Iме особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а 

уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ  О УЧЕСНIКУ  У ЗАЈЕДНIЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Iме особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Iме особе за контакт:  
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3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Iме особе за контакт:  

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 

понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 

који је учесник у заједничкој понуди. 

 

ОПIС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка радова–„ Изградња, опремање и повезивање 

бунара IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“ 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 
 Авансно плаћање није дозвољено. 

         Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача по 

испостављеним привременим ситуацијама и окончаној 

ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске 

књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, 

и оверених од стране стручног надзора уз важећу 

меницу за добро извршење посла, у року од 45 дана од 

дана пријема оверене ситуације. 

Рок важења понуде (не може бити 

краћи oд 30 дана од дана отварања 

понуда) 

____ дана од дана отварања понуде 

Рок за извођење радова (мах 60 

календарских дана) 

 

_________  календарских  дана  од увођења извођача 

радова  у посао 

Гарантни рок за изведене радове 
 _________године, од дана примопредаје радова . 

   (не краћи од две године), осим ако је Правилником о 

минималним гарантним роковима за   поједине врсте 

објеката односно радова („Службени гласник РС“, број 

93/2011),    другачије одређено. За уграђене материјале 

и опрему важи гарантни року складу са условима 

произвођача који тече од дана извршене примопредаје 

радова Наручиоцу. 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
Напомене:  
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Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 

се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

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

образац понуде. 

 (ОБРАЗАЦ 2) 

 
ОБРАЗАЦ   ПРЕДМЕР И  ПРЕДРАЧУН РАДОVА СА  СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ          

 

 

Ред. 

бр 

 

Технички опис радова 

 

Јед. 

Мере 

 

количи

на 

Цена по јед. 

мере без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

       

I     ИСТРАЖНИ РАДОВИ  -Израда једног новог истражно-експлоатационог  бунара 

 

1.1. 

 

Транспорт бушаће гарнитуре, бушаћег 
алата и прибора од седишта Извођача до 
радилишта. припрема радилишта 
постављање бушаће гарнитуре 

 

паушал 

 

паушал 

  

 

1.2 
Ископ компензационих басена и канала за 
флуид 

паушал паушал   

 

1.3 

Бушење истражне бушотине у интервалу 
од 0 – 100 m. пречником 190 mm 
директном методом бушења 

 

m 

 

100 

  

 

1.4 

Геоелектрична каротажна мерења са пет 
метода, у интервалу од 0 – 100 m са 
теренском интерпретацијом каротажних 
кривих и израдом Техничког извештаја 

 

m 

 

100 

  

 

1.5 

Проширење истражне бушотине у 

интервалу од 0 –93 m минималним 

пречником 445 mm 

 

m 

 

93 

  

 

1.6 

Таложник 6 m у интервалу од 93 до 87 Ø 
219 mm пуна челична бешавна цев, 
дебљина зида 6.3 mm 

 

m 

 

6 

  

 

 

1.7 

Филтер, перфорирана челична бешавна 

цев, пречника Ø 219 mm, дебљина зида 6.3 

mm са отворима тако да омогућава око 20-

25% порозности, са пластичним ситом 

отвора окаца 0.4 x 0.4 mm, у интервалу од 

од 87 до 75 m (12 m) 

 

m 

 

 

12 

  

 

1.8 

Експлоатациона колона, пуна челична 

бешавна цев Ø 219 m, дебљина зида 6.3 mm 

у интервалу од 75,0 do +0,5 m 

 

m 

 

75,5 

  

1.9 централизери димензионисани kom 3   

 

1.10 

Набавка. превоз. припрема и уградња 
кварцног  гранулата 1 - 3 mm у интервалу 
од 93 - 65 m (6.5 t) 

 

t 

 

6,5 

  

 

1.11 

Набавка. припрема и уградња тампона од  
бентонитске глине у гранулама у 
интервалима од 65 до 60 m и  5 - површина 
терена. 

 

m 

 

10 

  

 

1.12 

Припрема и уградња материјала из ископа 
или грађевинске фракције 2 у интервал од 
60 – 5 m 

 

m 

 

55 

  

1.13 Испирање и разрада бунара (24h аерлифт +     
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24h пумпа) čas 48 

 

1.14 
STEP тест црпљења на бунару у трајању од 
78 сата (72h тест и 6 h повратак нивоа) 

 

čas 

 

78 

  

 

1.15 

Узорковање и израда анализе ''V'' обима 
(физичко-хемијски састав, микробиологија, 
радиологија) 

 

kom 

 

1 

  

1.16 Израда Извештаја о извршеним радовима – 
израђује Извођач 

 

kom 

 

1 

  

 

                                                             Укупно без ПДВ-а: 

 

 

 II    БУНАРСКИ  ШАХТ  

 

 

1. Земљани радови 

 

1.1 

Машински ископ земље 

 Машински ископ земље за грађевинску 

јаму са нагибом касине 2:1. Земљу 

депоновати у непосредној близини и 

касније користити за затрпавање. 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

73 

  

 

1.2. 

Затрпавање  

Насипање темељне јаме око изграђеног 

шахта са ископаним материјалом у 

слојевима дебљине до 30cm уз 

одговарајуће збијање материјала вибро 

плочом  

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

51 

 

  

 

1.3. 

Утовар и транспорт  земље 

Утовар и одвоз вишка ископаног 

материјала. Транспорт се врши на локацију 

коју одреди инвеститор, удаљености до 5 

km 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

22 

  

 

1.4. 

Тампон  шљунак 

Израда тампона од шљунковитог 

материјала са потребним збијањем вибро 

плочом. Дебљина тампона износи 15 cm 

испод темељне  плоче и 10 cm испод 

тротоара  

Обрачун по 1 m
3
 

 

 

m
3
 

 

 

3,40 

  

   Укупно без ПДВ-а:  

 

2. Бетонски радови 

 

2.1 

Тампон  бетон МБ15 

Израда тампон слоја од неармираног 

бетона МБ15 испод доње плоче шахта 

преко урађеног тампона, дебљине д= 5 cm 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

0,50 

  

 

2.2. 

Бетонски тротоар МБ30 

Израда тротоара бетоном МБ30 дебљине 

д= 10 cm, ширине 1,0 m, око шахта 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

1,70 

 

 

  

 Армирани  бетон МБ30     
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2.3. Бетонирање шахта бунара 

водонепропусним армираним бетоном 

МБ30 у свему према диспозиционом 

цртежу. У цену бетона урачунат је сав рад 

и материјал, искључујући арматуру која је 

дата посебном позицијом. 

Обрачун по 1 m
3
 

m
3
 8,00 

 

2.4 

Слој за пад  МБ30 

Израда слоја за пад  на дну шахта 

неармираним бетоном  МБ30    д= 6-10 cm 

 Обрачун по 1 m
3
 

 

 

      m
3
 

 

0,60 

  

Укупно без ПДВ-а:  

 

3.Армирачки  радови 

 

3.1. 

Арматура Б500Б 

Набавка, транспосрт, сечење, савијање и 

монтажа ребрасте арматуре и мрежасте 

армутуре Б500Б  за изградњу шахта. 

Јединична цена обухвата сав рад, материјал 

и све остале трошкове везане за набавку, 

транспорт, сечење, савијање задатог 

облика, чишћење и постављање арматуре.  

Обрачун  по 1kg  уграђене арматуре. 

 

 

 

kg 

 

 

 

480 

  

Укупно без ПДВ-а:  

 

4.Браварски радови 

 

4.1 

Поклопац  

Набавка, израда, транспорт и уградња 

поклопца од ребрастог лима, димензије 

100х100 cm, дебљине d=4,0 mm са 

пројектованим ојачањима као на 

диспозиционом цртежу. Поклопац заштити 

од корозије и офарбати бојом за метал 

Обрачун  по 1 комаду. 

 

kom 

 

1,00 

  

 

4.2 

Пењалице 

Израда, транспорт и уграња пењалица од 

ребрасте арматуре ϴ20, на растеру  од 25 

cm 

Обрачун  по 1 комаду. 

 

kom 

 

7,00 

  

 

4.3 

Вентилациона цев L=1,60m 

Вентилациона челична цев 108,0х2,9 mm, 

дугачка 1,5m са луком од 1800, лептираста 

прирубница ND 100, антикорозивна 

заштита 

Обрачун  по 1 комаду. 

 

kom 

 

1,00 

  

 

4.4 

Вентилациона  цев L=0,5m 

Вентилациона челична цев 108,0х2,9 mm, 

дугачка 0,5m са луком од 1800, лептираста 

прирубница ND 100, антикорозивна 

заштита 

 

kom 

 

1,00 

  

Укупно без ПДВ-а:  

5.Остали радови 

 Заштитни премаз     
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5.1 Израда заштитног премаза унутрашњих 
површина објекта „Пенетратом“ у 2 слоја 
ради заштите бетона 
Обрачун по 1 m

2
 

m
2
 29,50 

Укупно без ПДВ-а:  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ БУНАРСКОГ ШАХТА 

1 Земљани  радови  

2 Бетонски радови  

3 Армирачки  радови  

4 Браварски  радови  

5 Остали радови  

УКУПНО  БУНАРСКИ ШАХТ без ПДВ-а:  

 

III      СПОЈНИ  ШАХТ  

1.Земљани радови 

 

1.1 

Машински ископ земље 

Машински ископ земље за грађевинску 

јаму са нагибом косина 2:1. Земљу 

привремено депоновати у непосредној 

близини и касније користити за затрпавање 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

43,00 

  

 

1.2 

Затрпавање  

Насипање темељне јаме око изграђеног 

шахта са ископаним материјалом у 

слојевима дебљине до 30cm уз 

одговарајуће збијање материјала плочом 

Обрачун по 1 m
3
 

 

 

m
3
 

 

35,00 

  

 

1.3 

Утовар и транспорт  земље  

Утовар и одвоз вишка ископаног 

материјала. Транспорт се врши на локацију 

коју одреди Инвеститор, удаљености до 5 

км 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

8,00 

  

 

1.4 

 Тампон  шљунак 

Израда тампона од шљунковитог 

материјала са потребним збијањем вибро 

плочом. Дебљина тампона износи 15 cm 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

0,70 

  

Укупно без ПДВ-а:  

                                                     2.Бетонски радови 

 

2.1 

Тампон  бетон  МБ15 

Израда тампон слоја од неармираног 

бетона МБ15 испод доње плоче шахта 

преко урађеног тампона, дебљине д= 5 cm 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

0,30 

  

 

2.2 

Армирани  бетон  МБ30 

Бетонирање спојног шахта 

водонепропусним армираним бетоном 

МБ30 у свему према диспозиционом 

цртежу. У цену бетона урачунат је сав рад 

и материјал, искључујући арматуру која је 

дата посебном позицијом. 

Обрачун по 1 m
3
 

 

m
3
 

 

4,00 
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Укупно без ПДВ-а:  

3.Армирачки радови 

 

3.1 

Арматура Б500Б 

Набавка, транспосрт, сечење, савијање и 

монтажа ребрасте арматуре и мрежасте 

армутуре Б500Б  за изградњу шахта. 

Јединична цена обухвата сав рад, материјал 

и све остале трошкове везане за набавку, 

транспорт, сечење, савијање задатог 

облика, чишћење и постављање арматуре. 

 Обрачун  по 1kg  уграђене арматуре. 

 

kg 

 

236,00 

  

Укупно без ПДВ-а:  

  4.Браварски радови 

 

4.1 

Ливени поклопац  

Набавка и уградња  каналиѕационог 

ливеног  поклопца правоугаоног облика са 

кружним отвором ᴓ 600 mm на спојном 

шахту 

Обрачун  по 1 комаду 

 

kom 

 

1,00 

  

 

4.3 

Пењалице 

Израда и уграња ливено гвоздених  

пењалица за силаз у шахт  

Обрачун  по 1 комаду 

 

kom 

 

7,00 

  

   Укупно без ПДВ-а:  

5.Остали радови 

 

5.1 

Унутрашња  хидоизолација 

Израда заштитног премаза унутрашњих 

површина објекта „Пенетратом“ у 2 слоја 

ради заштите бетона 

Обрачун по 1 m
2
 

    

Укупно без ПДВ-а:  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СПОЈНОГ ШАХТА 

1 Земљани  радови     

2 Бетонски радови     

3 Армирачки  радови     

4 Браварски  радови     

5 Остали радови     

 

УКУПНО СПОЈНИ ШАХТ без ПДВ-а: 

 

 

IV     ОГРАДА И КАПИЈА 

 

1. 

Ограда и капија 

Израда ограде око бунара са капијом 

L=3,00 m. Ограда и капија израђени су од  

шупљих профила ᴓ60 и  ᴓ26,9 mm, са 

жичаним плетивом од поцинкованих жица 

d=2,5 mm са окцима 50х50 mm. Ограда је 

на врху обезбеђена са 2 реда бодљикаве 

жице.  

Обрачун по 1m 

 

m 

 

40,00 

  

 

УКУПНО  ОГРАДА  И КАПИЈА  без ПДВ-а: 
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ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

V      ТРАНЗИТНИ  ЦЕВОВОД 

1.Припремно-завршни радови 

 

1. 
Утврђивање и обележавање трасе 

цевовода и објеката на траси 

Утврђивање  положаја  постојећег  

водовода  и  осталих  инсталација  

шлицовањем   попречног   профила  у  

зони његовог очекиваног положаја. 

Просечна дубина шлица је 1.3 m, ширина 

0.60 m и дужина 5 m. На основу 

утврђеног положаја извршити 

обележавање трасе цевовода и објеката 

на траси. Овом позицијом је обухваћено 

и геодетско праћење радова приликом 

изградње цевовода. Радове врши извођач 

у свему према правилима струке. 

Обрачун  по  m 

 

 

m 

 

 

29,00 

  

 

2. 
Геодетско снимање и картирање 

изграђеног  цевовода 

    

 

2.1 

Обележавање и исколчавање  трасе  

цевовода и  објеката на цевоводу са свим 

елементима. 

Обрачун по m 

 

m 

 

29,00 

  

2.2 Геодетско снимање и картирање изведеног  

стања 

Обрачун по m 

m 29,00   

Укупно без ПДВ-а:  

2 Земљани радови 

1. Машински и ручни ископ рова 

Комбиновани ископ (80% машински, 20% 

ручни) рова у земљи  II и  III категорије са 

одлагањем ископаног  материјала на 1 m од 

ивице рова, планирањем и равнањем дна 

рова. Ров је правоугаоног попречног 

пресека ширине дна 0,80 m. Ако се при 

ископу наиђе на друге инсталације и 

објекте, извођач радова је дужан да изврши 

њихово обезбеђење. У цену ископа су 

урачунати ископ, ручни  ископ за 

проширење рова за монтажу фазонских 

комада, заштита других инсталација, 

планирање дна рова, црпење подземне 

воде, одржавање рова, израда и одржавање 

комуникацијских путева на укрштањима са 

ровом, као и сви други трошкови који се 

јаве у вези са ископом и одржавање рова. 

Обрачун по m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00 

  

 Ручни ископ m
3
 6,00   

 Машински ископ m
3
 24,00   

 

2. 
 

Набавка, допремање и уграђивање 
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постељице 

Израда постељице од песка дебљине 10 cm, 

са планирањем избијањем. Радови 

обухватају набавку и допремање песка на 

градилиште и уграђивање у постељицу. 

Обрачун по m
3   

уграђеног песка 

m
3
 2,32 

 

3. 
Набавка, допремање и уграђивање песка 

 

Затрпавање рова песком до 30 цм изнад 

темена цеви  
са квашењем и набијањем. Радови 

обухватају набавкуи допремање песка на 

градилиште и уграђивање у ров. 

Обрачун по m
3   

уграђеног песка 

 

 

m
3
 

 

 

10,67 

  

 

4. 

 
Затрпавање рова земљом из ископа 

Затрпавање рова земљом из ископа. Ров 

затрпавати  пробраном земљом из ископ, 

по завршеном затрпавању песком, у 

слојевима по 20 цм, са набијањем до 

прописане збијености. Као материјал за 

затрпавање не може се користити 

материјал органског порекла, 

"шут",камење и слично. Завршни слој од 

20 цм треба да буде хумусни материјал. 

Обрачун по m
3   

уграђеног песка 

 

 

m
3
 

 

 

17,00 

  

 

5. 
Одвоз вишка материјала на депонију 
Транспорт вишка земље из ископана на 
депонију удаљену до 2 km, коју одреди 
надзорни орган. Радови обухватају утовар, 
транспорт, истовар и грубо планирање 
истовареног материјала на депонији. 
Обрачун по m

3   
уграђеног песка 

 

 

m
3
 

 

 

13,00 

  

 

6. 
Снижење нивоа подземних вода и 

црпљење  атмосферских вода 

Снижавање нивоа подземне  воде 

и црпљење атмосферских вода за време 

ископа рова, монтаже цеви и  затрпавања  

рова.  За  време  извођења  наведених 

позиција, дно рова мора бити суво. 

Јединичном ценом је обухваћена  опрема, 

материјал и енергија за снижење 

Обрачун по m
   
цевовода 

 

 

m 

 

 

29,00 

  

Укупно без ПДВ-а:  

3.Тесарски  радови 

 

1. 
Израда оплате са разупирањем рова. 

Израда оплате са разупирањем рова. 

Разупирање извршити двострано, здравом 

грађом. 

Обрачун по m
2
 

 

m
2
 

 

78,30 

  

Укупно без ПДВ-а:  

4.Бетонски  радови 

 

1. 
Израд анкер блокова 

Израда бетонских анкерних блокова на 

местима промене правца цевовода и 

 

kom 

 

2,00 
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огранцима 

Обрачун по комаду анкер блока. 

                                       Укупно без ПДВ-а:  

5.Инсталатерски и монтажерски  радови 

 

1. 
Полиетиленске цеви за уличну мрежу 

Набавка, испорука и монтажа 

полиетиленских цеви класе S-8, за радни 

притисак од 10 bara. Јединичном ценом је 

обухваћена набавка, транспорт, истовар и 

монтажа цеви. Предмет испоруке су само 

неоштећене и исправне цеви које поседују 

декларацију произвођача. Пројектом су 

предвиђене PE водоводне цеви које се 

уграђују у слој песка или ситног 

некохерентног материјала 10 cm испод, 

поред и 30 cm изнад темена цеви и које су 

статички стабилне при динамичком 

хидрауличком оптерећењу до 10 bari, 

надслоју земље од 1 m и саобраћајном 

оптерећењу меродавним возилом тежине 

250 kN. Предмет испоруке, уз предходну 

сагласност пројектанта, могу бити и цеви 

других произвођача и од другог материјала 

под условом да имају механичке и 

хидрауличке карактеристике једнаке или 

боље од карактеристика наведених цеви. 

Обрачун по m' цевовода  
PE-100 HD DN 100 

 

 

m' 

 

 

29,00 

  

 

2. 
Полиетиленски венац са слободном 

прирубницом 

Набавка, транспорт и уградња PE венца са 

слободном прирубницом за радни притисак 

до 10 bara. Јединичном ценом је обухваћен 

набавка, транспорт, истовар и комплатан 

материјал и рад на монтажи. 

Обрачун по комаду. 

PE венац са слободном прирубницом DN 

100 

 

 

kom 

 

 

1,00 

  

3. Ливеногвоздени фазонски комади 

Набавка, транспорт и монтажа 

ливеногвоздених фазонских комада. 

Јединичном ценом је обухваћена набавка, 

транспорт, истовар, монтажа, спојни и 

заптивни материјал, антикорозивна 

заштита и сав потребан рад на монтажи 

фазонских комада. 

Обрачун према спецификацији из пројекта. 

    

 OP kомад огранак са прирубницама, 

DN100/100 

      kom     1,00   

 

 

SP комад - спојница са прирубницом, 

DN100 

L=500mm 

     kom      3,00   
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4. Пљоснати затварач  са уградбеном  

гарнитуром 

Пљоснати затварач ND100 зa NP 10 са 

уградбеном гарнитуром и округлом капом 

од сивог лима са гумираним диском. 

Обрачун по ком 

  

    kom 

 

1,00 

  

5. 

 
Универзална спојница 

Набавка и монтажа спојница за називни 

притисак од 10 bara.  
Обрачун по комаду монтираног елемента. 
 универзална спојница тип E, DN 100 

  

    kom 

 

2,00 

  

Укупно без ПДВ-а:  

                                                                          6.  Остали   радови 

 

1. 
Проба на притисак 

Испитивање   исправности   положеног   

водовода   под притиском од 13 bara. 

Испитивање обавити у присуству 

надзорног органа. 

Обрачун по m 

 

 

m 

 

 

79,00 

  

 

2. 
Испирање и дезинфекција цевовода 

Испирање и дезинфекција изграђеног 

цевовода. Ценом обухватити утрошак воде 

за испирање и дезинфекцију, 

дезинфекцијско средство, хигијенско 

испитивање воде и комплетна рад. 

Обрачун по m 

 

 

m 

 

 

79,00 

  

Укупно без ПДВ-а:  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  ТРАНЗИТНИ  ЦЕВОВОД 

1. Припремно-завршни радови     

2. Земљани радови     

3. Тесарски радови     

4. Бетонски радови     

5. Инсталатерски и монтажерски радови     

6. Остали радови     

      

УКУПНО  ТРАНЗИТНИ  ЦЕВОВОД без ПДВ-а:  

 

VI      ХИДРОМАШИНСКО  ОПРЕМАЊЕ  БУНАРА 

 

1 
Бунарска пумпа 

Набавка и монтажа потапајуће бунарске 

пумпе са 50 m ел.напојног кабла за 

директно покретање (рад са фреквентним 

регулатором), сондом за заштиту од рада на 

суво са 50 m  кабла и техничком 

документацијом. 

Q =10 l/s 

H = 60m P 

= 9.2 kW 

Обрачун по комаду пумпе. Ценом није 

обухваћен ПДВ  

 

 

 

kom 

 

 

1,00 

  

 Монтажа пумпе паушал    

 Бунарска глава     
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2. Израда бунарске главе према нацрту из 

прилога , резање бунарске цеви на 

пројектовану висину и заваривањe 

прирубнице на бунарску цев.Обрачун по 

комаду. У цену је урачунат рад и 

материјал потребан за израду бунарске 

главе и припрему бунарске цеви. 

Обрачун по комаду 

 

kom 

 

1,00 

 

3. 
Прелазни комад-штуцна 

Прелазни комад са потиса пумпе 

(DN80/100)  на потисни цевовод. 

Уградбена дужина L=500mm 

 

 

kom 

 

 

1,00 

  

 

4. 
Потисни цевовод 

Потисни цевовод састављен од челичних 

цеви DN80 дебљине зида 4,5 mm, 

уградбене дужине 3000 mm са 

прирубницама на оба краја, укључиво 

спојни заптивни материјал. Антикорозивна 

заштита је топлоцинковање. 

Обрачун по m  цевовода. 

 

 

m 

 

 

40,00 

  

 

5. 
Повратна клапна 

Повратна клапна DN100, за  NP10 израђен 

од сивог лива, уградбене дужине  L= 

400mm  са прикључним димензијама 

прирубница NP10 

Обрачун по ком 

 

 

kom 

 

 

1,00 

  

 

6. 
Пљоснати  затварач 

Пљоснати  затварач DN100, за  NP10 од 

сивог лима уградбене дужине L= 210mm  

са прирубницама и гумираним диском 

Обрачун по ком 

 

 

kom 

 

 

1,00 

  

 

7. 
Манометар са славином за узорковање 

Манометар са Бурдовом цеви опсега 

мерења од 0-16 бара навојног прикључка 

R1/2″ са два угласта вентила R1/2″, две 

дупле нипле, два муфа и славином за 

узорковање 

Обрачун по kom 

 

 

kom 

 

 

1,00 

  

 

8. 
Електромагнетни мерач протока DN100 

Електромагнетни мерач протока DN100 са 

спојним и заптивним материјалом. 

Јединичном ценом је обухваћена набавка, 

транспорт, истовар, монтажа, целокупни 

спојни и заптивни материјал као и 

потребан рад на монтажи. 

Обрачун по Ком 

 

 

kom 

 

 

1,00 

  

 

9. 
Ливеногвоздени фазонски комади 

Набавка, транспорт и монтажа 

ливеногвоздених фазонских комада. 

Јединичном ценом је обухваћена набавка, 

транспорт, истовар, монтажа, спојни и 

заптивни материјал, антикорозивна 

заштита и сав потребан рад на монтажи 

фазонских комада. Унутрашња и 
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спољашња антикорозивна заштита је на 

бази битумена. 

Oбрачун према спецификацији из 

пројекта 

 Колено са две прирубнице DN100, 90° kom 1,00   

 FF Комад, спојница са две прирубнице,  

DN100, L=200mm са дорадом за 

прикључивање славине и манометра са 

навојем пречника 13mm 

kom 1,00   

 FF Комад, спојница са две прирубнице,  

DN100, L=300mm 

 

kom 

2,00   

 FF Комад, спојница са две прирубнице,  

DN100, L=800mm 

 

kom 

1,00   

 MDK, DN100, L=200mm kom 1,00   

 Неповратни вентил 100/100 kom 1,00   

 

10. 
Радионичка израда SP – фазонског 

комада 

Радионичка израда SP – фазонског комада 

од Č.C.159 x4,5 mm, са минимизирањем и 

двоструким премазом масном бојом . Цеви 

спојити са прирубницама по  SPRS-u. 

Ценом је обухваћено  и набавка потребног 

прибора (везни и заптивни материјали и 

др.). L=1200mm 

Обрачун по комаду уграђеног фазонског 

комада 

 

 

kom 

 

 

1,00 

  

УКУПНО ХИДРОМАШИНСКО ОПРЕМАЊЕ БУНАРА  без ПДВ-а:  

 

VII      УРЕЂЕЊЕ БУНАРСКОГ ВОДОЗАХВАТА 

 

1. 
Рашчишћавање терена    

Рашчишћавање терена   око   пројектованог 

бунара,  пре  почетка  извођења  истражно  

–експлоатационих радова на бунару. 

Обрачун по m
2
  рашчишћеног терена 

 

m
2
 

 

100,00 

  

 

2. 
Ливеногвоздени фазонски комади 

Набавка, транспорт и монтажа 

ливеногвоздених  

    

 EKS    ᴓ 100 kom 2   

 FF  komad   ᴓ 100/500 kom 2   

 T    komad   ᴓ 100/000 kom 1   

 Ventil    ᴓ 100 kom 1   

 Ventil    ᴓ 100 kom 1   

 FF  komad   ᴓ 100/500 kom 1   

 Flanš adapter   ᴓ 150 kom 1   

 

3. 
Табла за упозорење 

Наручивање и постављање табле за 

упозорење „Незапосленима забрање 

приступ“. Величина слова минимално 

15cm. Основна боја табле је бела, слова 

црвена 

 

kom 

 

1,00 

  

 

4. 
Туцанички пут 

Позицијом  је  обуваћена  набавка  и 

уградња  туцаника дебљине d=20 cm. 

 

m
2
 

 

23,00 
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Позиција обухвата  сав потребан рад и 

матеијал. Обрачун  по m
2 
 уграђеног 

туцаника 

 

5. 
Пројекат изведеног стања 

Израда пројекта изведеног објекта. 

Извођач је  дужан да уради пројекат 

изведеног објекта (ако  је  било  измена  

Главног  пројекта  у  току  грађења).  Ако  

није  одступљено  од  главног  пројекта, 

Инвеститор и извођач констатују да је 

изведено стање једнако пројектованом. 

 

paušal 

 

1,00 

  

УКУПНО  УРЕЂЕЊЕ  БУНАРСКОГ  ВОДОЗАХВАТА  без  ПДВ-а:  

 

VIII     ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

1. Колчење трасе каблова и геодетско 

снимање после полагања каблова 

  
 

 

   

 Комплет материјал и рад. m 29   

2. Ручни ископ земље за кабловски ров  

дубине 0.8 m, ширине 0.4 m са 

затрпавањем, набијањем у слојевима и  

планирањем земље. 

    

 Комплет материјал и рад. m 24   

3. испорука и полагање у земљани ров, или у 

заштитне цеви следеће каблове са израдом 

сувих завршетака кабла: 

    

 PP41-Y 4x6 mm
2 

m 32   

 PP00-Y 5x4 mm
2 

m 32   

 PP00-Y 3x2.5 mm
2 

m 34   

 PP00 3x1.5 mm
2 

m 32   

 PP00 2x1.5 mm
2 

m 32   

 LiYCY 4x1 mm
2 

m 32   

 

4. 

 

Испорука и постављање PVC штитника  

изнад каблова. 

    

 Комплет материјал и рад. m       48   

5. Испорука и постављање PVC 

упозоравајуће траке. 

    

 Комплет материјал и рад. m       24   

6. Испорука и постављање заштитне 

винидурит цеви 

 Ø110 mm за заштиту каблова испод 

бетонске површине.  

   

 Комплет материјал и рад. m        8   

7. Испорука и полагање траке  FeZn 30x4  

mm  у бетонски темељ и у земљани ров   

са израдом потребних извода и спојева  са 

металним деловима опреме и     челичним 

цевима.  

   

 Комплет материјал и рад. m      48   

8. Испорука и монтажа самостојећег  

полиестерског 

 ормана за RO-B  (1000x1000x320 mm), са 

двоја  врата  са цилиндричним бравама и  
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са испоруком 

следеће опреме: 

 - орман са офарбаним носачима kom  p 1   

 - заштитни прекидач  AS100-OI 230VAC kom 1   

 - прекидач  G16-90-U kom 2   

 - прекидач G16-52-U kom 1   

 - осигурач растављач трополни   

Npo00/36A kom 

1   

 - осигурач   MC32/20A -3p kom 1   

 - осигурач   MC32/10A kom 2   

   - осигурач     MC32/6A kom 13   

 - фреквентни регулатор брзине за  

асинхроне ел. моторе до 11kW CIMR- 

E7Z4011 са мрежним филтером 3G3RV-

PF13060-SE Omron  или одговарајући kom 

 

 

 

1 

  

 - бројач  радних  сати  230VAC kom 1   

 - помоћни реле G2R-2 SND 24ВДЦ са 

подножјем Омрон или сличан kom 

2   

 - pomoćni rele MK3PN-5-I,-S 230VAC 

sa podnožej Omron  или одговарајући kom 

8   

 - панелни инструмент Unicont 300 tip 

PMM-312-1 производ Nivelco. kom 

1   

 - PLC тип  CP1H-XA40DT1-D OMRON 

или сличан производ kom p 

1   

 - картица  RS232C тип  CPIW-CIF 01 или 

сличан производ  kom 

1   

 - Напојна јединица kom 1   

 - aкумулатор  24V 10Ah kom 1   

 - GSM модем са антеном kom 1   

 - Апликациони програм за PLC kom 1   

 - вентилатор за хлађење ормана 

230VAC, 40W, 255x255 mm са 

филтером ваздуха kom 

1   

 - термостат за вентилатор kom 1   

 - флуо светиљка 18W kom 1   

 - одводник пренапона "BETERMAN" OBO 

V25-B+C/4-FS, или одговарајући kom 

1   

 - одводник пренапона "BETERMAN" 

OBO V20-C/4-FS, или одговарајући kom 

1   

 - одводник пренапона "BETERMAN" 

OBO  FRD-24 , или одговарајући kom 

 

       7 

  

 - Конектор  J7KNA-09-10 230VAC 

Омрон или одговарајући kom 

 

1 

  

 

- Струјни  трафо  50/5А kom 

 

1 

  

 

- Амперметар   50/5А kom 

 

1 

  

 - Претварач струје:напон напајања 230 

VAC, улаз 5А, излаз 4.2 mA kom 

 

1 

  

 - редне стезаљке, бакарне шине, PG 

уводнице, пертинакс плоче, PОК канали, 

ознаке крајева жица, натписне плочице за 

ознаку опреме, везни и монтажни  

     kom 

p 

 

 

1 
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материјал. 

 - монтажа материјала, 

повезивање,испитивање и пуштање у 

ормана у рад. kom p 

 

1 

  

 

9. 

Испорука и монтажа ормана за LO-B. 

Орман је 

 полиестерски IP66 (600x300x200 mm), са 

носачем од  нерђјајућег челика, монтиран  

на  бетонски под испод хаубе. Са 

испоруком и уградњом  следеће опреме:  

   

 

     прекидач  G25-10-U kom 

 

1 

  

 

-  прекидач G10-90-U kom 

 

1 

  

 

- oсигурач  MC32/16A -3p kom 

 

1 

  

 

-  oсигурач MC32/16A kom 

 

1 

  

 

- oсигурач  MC32/6A kom 

 

1 

  

 Одводник пренапона "BETERMAN" OBO 

V20-C/4-FS, или одговарајући kom 

 

1 

  

 - Одводник пренапона "BETERMAN" 

OBO V25-В+С/3-FS, или одговарајући kom 

 

1 

  

 - Панелни инструмент  Unicont 300  тип 

РММ-312-1 производ Nivelco или 

одговарајући kom 

 

1 

  

 - Монофазна утичница     

 - Трофазна утичница     

  редне стезаљке, бакарне шине, PG 

уводнице, пертинакс плоче, PОК канали, 

ознаке крајева жица, натписне плочице за 

ознаку опреме, везни и монтажни  

материјал. 

     kom 

p 

 

 

1 

  

 

Комплет материјал и рад kom 

 

1 

  

 

  10. 

Испорука и монтажа сонде нивометра   за 

мерење континуалног нивоа воде у  

бунару Нивелко тип NPK25-40 ili 

odgovarajući двожични  потапајући 

трансмитер кућишта од  нерђајућег челика 

напајање 9-30VDC опсег мерења 25 m 

воденог стуба дужина кабла 40 m степен 

заштите IP 68. 

Позиција обухвата  испоруку и уградњу Pе 

цеви 1" дужине 30 m  у матичну цев 

бунара.  

   

 

Комплет материјал и рад kom 

 

1 

  

 

11. 

Испорука и монтажа сонде за 

континуално мерење притиска воде код 

Хидрофора Danfoss тип  MBS3000 или 

одговарајући, прикључак 1/2" oпсег  
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мерења 0-10 bar, излаз  4-20 mA, напајање 

10-30 

VDC, двожилни прикључак, улаз за кабел 

Pg-9. 

 Позиција обухвата и кугласте славине 

1/2" kom 2 и фазонске комаде oд 1/2"  за 

монтажу. 

 

Комплет материјал и рад kom 

 

1 

  

 

12. 

Испорука, монтажа и постављање  

челичног округлог стуба дужине х=5м  са 

држачем једне светиљке, разводном  

плочом, осигурачем и везним 

материјалом, каблом од РО до светиљке са 

израдом бетонског темеља према упуству 

произвођача са 

уводним цевима и земљаним радовима.  

   

 

Комплет материјал и рад kom 

 

1 

  

13. Испорука и монтажа светиљки за  

монтажу на 5m  стуб са NAV  сијалицом 

од 150W, са прибором за монтажу.  

   

 Комплет материјал и рад  kom 1   

14. Испорука и уградња уљаног радијатора  са 

термостатом 230 VAC, 2000W  

   

 Комплет материјал и рад kom 1   

 

15. 

Испорука и полагање на регал,  

делимично на зид и у заштитне цеви са  

обрадом и увезивањем крајева 

следећих каблова:  

   

 PP00 4x16 mm
2 

m 12   

 PP00 3x1.5 mm
2 

m 6   

 LiYCY 2x1 mm
2 

m 30   

 

16. 

Испорука и монтажа челичних 

поцинкованих перфорираних носача кабла 

са држачима и поклопцем ширине 100 mm  

   

 Комплет материјал и рад m 16   

 

17. 

Испорука и монтажа пластичне тврде  

гибљиве заштитне цеви разних димензија 

за заштиту каблова.  

   

 Комплет материјал и рад m 12   

 

18. 

Испорука и уградња кабловске ознаке на 

бетонским стубићима за регулисани терен.  

   

 Комплет материјал и рад kom 4   

19. Ситан инсталациони метеријал и рад. Pauš. 1   

 

УКУПНО  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ  ИНСТАЛАЦИЈЕ  без  ПДВ-а: 
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ЗБИРНА   РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

I 
   ИСТРАЖНИ РАДОВИ  -Израда једног новог 

истражно-експлоатационог  бунара 

 

 

II 
 

БУНАРСКИ    ШАХТ 

 

 

III 
 

СПОЈНИ    ШАХТ   

 

IV ОГРАДА И КАПИЈА  

V ТРАНЗИТНИ   ЦЕВОВОД  

VI ХИДРОМАШИНСКО  ОПРЕМАЊЕ БУНАРА  

VII УРЕЂЕЊЕ  БУНАРСКОГ  ВОДОЗАХВАТА  

VIII ПРОЈЕКАТ   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА 

 

 

УКУПНО без ПДВ-а: 

 

 

ПДВ 

 

 

УКУПНО са ПДВ-ом: 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 • у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 • у колони Укупно без ПДВ-а уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама. 

 • затим уписати укупне цене без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом. 

 

 

У _____________,_______ 2018. Године 

 

                     Потпис овлашћеног лица  

      М.П                _______________________ 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

    У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), чланом 2.став 1. тачка 6) подтачка (3) и   чланом 15. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) уз понуду прилажем  

 

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

за јавну набавку број 01-404-36/2018 –„ Изградња, опремање и повезивање бунара IЕБI-

2/2018 на изворишту  „Ириг“и то: 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Трошкови прибављања средстава обезбеђења  

2.   

3.   

 

УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

ПДВ  

УКУПНI ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво понуђач и 

не може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 

страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени гласник РС“, 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене 

трошкове и који траже да му ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му 

надоканади трошкове. 

 

 

 

 

    Датум                                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                                      М.П.            ____________________________ 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

              У складу са чланом 26.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), чланом 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о 

обавезним елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАБИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______  од  

_______.2018.године за јавну набавку  –„ Изградња, опремање и повезивање бунара IЕБI-

2/2018 на изворишту  „Ириг“ број  ЈН 01-404-36/2018, по Позиву за подношење понуда  

објављеног  на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници Општине Iриг, дана  

31.08.2018.године  поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

     У супротном упознат сам да ћесходно члану 168.став 1. Тачка 2) Закона о јавним набвкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), уговор о јавној набавци бити 

ништаван. 

 

 

 
 
 

Напомена: 

 

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 

заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 

може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа 

у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 

лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона 

којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 

јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референCu, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Iзјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

     

 
 

         

Датум                                                      М.П.           ____________________________ 

________                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СVОЈИХ ПОНУДА 

ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПIСА О ЗАШТИТИ 

НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ СРЕДIНЕ 

КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У 

ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

 

 

Назив понуђача:_____________________________________________________ 

Адреса седишта понуђача : ___________________________________________ 

Телефон :__________________________________________________________ 

Матични број : ______________________________________________________ 

Шифра делатности :__________________________________________________ 

Порески идентификациони број ( ПIБ):__________________________________ 

 

 

 

              На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015, 68/2015), као понуђач дајем  

 

 

 

IЗЈАVУ   
 

да сам при састављању Понуде број________ за јавну набавку : Набавка радова- –„ Изградња, 

опремање и повезивање бунара IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“ број ЈН 01-404-

36/2018), поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да немају  забрану обављања 

делатности, која је на снази у време  подношења понуда. 
 
 
 
 
 
Датум                                                      М.П.           ____________________________ 

________                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Iзјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ  6) 

 
   ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН 
 

  

 

Назив понуђача:_____________________________________________________ 

Адреса седишта понуђача : ___________________________________________ 

Телефон :__________________________________________________________ 

Матични број : ______________________________________________________ 

Шифра делатности :__________________________________________________ 

Порески идентификациони број ( ПIБ):__________________________________ 

 

 

 

 

 

              На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу  понуђач  

________________________________________ из  __________________________, ул. 

_______________________________________________ бр.____   д а ј е 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

да се у држави - ____________________________, у којој имам седиште не издају докази из 

члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015),те исту оверену пред судским – управним органом – јавним бележником – другим 

надлежним органом државе __________________ - _______________________ прилажем уз  

понуду за јавну набавку радова -  –„ Изградња, опремање и повезивање бунара IЕБI-

2/2018 на изворишту  „Ириг“ (број ЈН 01-404-36/2018). 
         Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање 

ове изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност 

тражених услова изадти од стране надлежних органа државе где имам седиште.  

 

 
 
Датум                                                      М.П.           ____________________________ 

________                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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OСТАЛИ  ОБРАСЦИ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ 
 
 

(ОБРАЗАЦ 7) 
 
 

    ОБРАЗАЦ   ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ   ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ  ПОЗИВА ЗА  

             ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  И  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

  

Понуђач      ____________________________________________________________изјављује  

да у потпуности прихвата све услове наведене у позиву за подношење понуда и конкурсној  

документацији Наручиоца за јавну набавку бр.01-404-36/2018– Набавка радова ––„ Изградња, 

опремање и повезивање бунара IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“ за коју је Позив за 

подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки  25.10.2018.године. 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

место________                                                            М.П.                   потпис овлашћеног лица 

 

датум_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава 

понуђач и лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди 
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(ОБРАЗАЦ 8) 
  РЕФЕРЕНЦ  ЛИСТА ПОНУЂАЧА О  ИЗВЕДЕНIМ  РАДОВИМА 

Да је у претходне три године (2015, 2016 и 2017), избушио минимум 10 истражно-

експлоатационих бунара и опремио минимум 20 истражно-експлоатационих бунара. 

Ред. 

бр. Референтни 

радови 

Вредност 

изведених 

радова  

без  ПДВ-а 

Вредност 

изведених 

радова  

са ПДВ-ом 

Година када 

су радови 

изведени 

 Наручилац- 

лице за контакт 

и телефон 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5 

 

     

6 

 

     

7 

 

     

8 

 

     

НАПОМЕНА: 

У прилогу доставити : 

1.образац –потврде за референце ( 9. ), за квалитетно изведене  радове, који су саставни део у 

прилогу конкурсне документације, оверене од стране наручиоца - инвеститора о изведеним  

предметним радовима,  са подацима траженим у самој потврди. 

Ставка у обрасцу  референтне листе за коју није достављена уредна потврда из конкурсне 

документације неће се уважити. 

       2.Фотокопија  Уговора и оверених  окончаних ситуација за предметне радове 

 

По потреби образац се може копирати. 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 

 

место________                                                        М.П.                             потпис овлашћеног лица 

датум_______ 
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(ОБРАЗАЦ 9) 
 

   ПОТВРДА   О ИЗВРШЕНIМ  ПОСЛОВИМА  НАВЕДЕНИМ У РЕФЕРЕНЦ ЛИСТИ               

 

Назив наручиоца: 

Сeдиште: 

Матични број. 

Порески идентификациони број: 

Телефон: 

 

     На основу члана 77. став 2. тачка 2.   Закона о јавним набавкама општина/предузеће издаје  

 

 

                                                              ПОТВРДУ 

 

Да је извођач радова/понуђач  

 

___________________________________________________________________     у периоду 

(2015.-2017.г.) извео радове  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________(навести предмет јавне набавке ) у укупној вредности од 

______________________________________________________________________(написати 

фактурисани износ изведених радова, бројкама и словима) 

 

 

Укупан 

износ без ПДВ-а у 2015. 

години 

 

Укупан 

износ без ПДVВа у 2016. години 

 

Укупан 

износ без ПДВ-а у 

2017. години 

   

 

 

УКУПНО без ПДВ-а: 

 

   

    Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача  

____________________________________________________________________________ 

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке – „ Изградња, опремање и повезивање 

бунара IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“, ЈН бр 01-404-36/2018, код наручиоца  

Општинска управа општине Ириг, Ириг, ул. Војводе Путника 1 и у друге сврхе се не може 

користити. 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем печатом и потписом да су 

горе наведени подаци тачни: 

 

место________                                                     М.П.                             потпис овлашћеног лица 

датум_______ 

 

Напомена: Ову потврду ископирати  за сваког наручиоца (уколико сте их имли више) за које 

сте вршили неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и 

исте приложити уз своју понуду. 
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(ОБРАЗАЦ 10) 
  ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Ред. 

број 

 

Име и презиме  

 

Стручна 

спрема 

Датум 

заснивања 

радног односа  

 

1. 

   

 

2. 

   

 

3. 

   

 

4. 

   

 

5. 

   

 

6. 

   

 

7. 

   

 

8. 

   

 

9. 

   

 

10. 

   

11.    

 

12.    

 

13.    

 

 

14. 

   

НАПОМЕНА: Уз овај образац доставити:  

* за запослене на неодређено  или  одређено време:      

   -  фотокопије обрасца пријаве осигурања-образац М  

   -  фотокопије лиценци  ИКС са потврдама да је лиценца важећа за  инжењере   

 -   Фотокопија дипломе за инжењера рударства 

 

*. за лица радно ангажована:  

  -    фотокопија уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду, 

  -    фотокопије обрасца пријаве осигурања за лица за која је  послодавац обавезан да 

        попуњава образац пријаве осигурања , 

  -   фотокопија лиценци  ИКС  са потврдама да је лиценца важећа за   инжењере   

    - Фотокопија дипломе за инжењера рударства 

 

По потреби образац се може копирати. 

Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац копирати за сваког учесника у понуди. 

 Образац оверава и попуњава одговорно  лице учесника у заједничкој понуди. 

 

место________                                                            М.П.                    потпис овлашћеног лица 

 

датум______ 
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(ОБРАЗАЦ 11) 
  МЕНIЧНО ПIСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

 

              Менично писмо – овлашћење за добро извршење посла  за корисника бланко, соло 

менице серијски бр. ___________________ 

 

            На основу Закона о меницама и тачка 1,2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета 

 

ДУЖНIК:         ____________________________________ 

М.Б.:                   ____________________________________      (унети одговарајуће 

ПIБ:                   ____________________________________     податке –издаваоца менице) 

ТЕКУЋI 

РАЧУН:             ____________________________________ 

 

IЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице- 

 

КОРIСНIК: Општинска управа општине Ириг (у даљем тексту:  Поверилац) 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 

броја:___________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за 

исплату. 

            Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење посла  коју је 

менични дужник поднео у поступку јавне набавке радова  „–„ Изградња, опремање и 

повезивање бунара IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“ број ЈНМВ  01-404-36/2018). 
Меница о менично овлашћење се издају са роком важности са навођењем рока 

важности – који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора. 

Менични дужник је сагласан да менични поверилац може попунити маницу на коју се 

односи менично овлашћење на износ од _____________________ (словима: 

___________________________________________________________________________) што 

представља 10 % без ПДV-ом од износа понуде коју је Менични дужник поднео. 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен  рачун да 

безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног 

дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у 

евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђених Законом о платном промету  и 

прописима донетим на основу овог Закона.  

            Меница и менично овлашћење су важећи и у случају   да у току трајања важења понуде 

дође до промене лица овлашћених  за заступање, лица овлашћених за располагање средствима 

са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет.  

           Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 

(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

 

_______________________            М.П.                                    __________________________                  

(место и датум)                                                                             (потпис овлашћеног лица    

                                                                          меничног дужника) 
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(ОБРАЗАЦ 12) 

 

 

 

 

    ИЗЈАВА О ПРIБАВЉАЊУ МЕНIЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

        Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо,  

уколико у поступку јавне набавке број 01-404-36/2018, наша понуда буде изабарана као 

најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о„ Изградњи, опремањи и 

повезивању бунара IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“ ЈН бр 01-404-36/2018“ ,  одмах 

при закључењу уговора, доставити меницу за добро извршење посла  у износу од 10 % од 

вредности уговора без ПДВ-а чији рок важења мора бити 30 дана дужи од дана окончања 

реализације уговора. 

 

 

 

Место________                                                            М.П.              потпис овлашћеног лица 

 

датум_______                                                                                  ________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 13) 
 

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ  

РОКУ 

 

 

        Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо,  

уколико у поступку јавне набавке број 01-404-36/2018, наша понуда буде изабарана као 

најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о „ Изградњи, опремању и 

повезивању  бунара IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“ ЈН бр 01-404-36/2018“,  

приликом примопредаје радова, доставити меницу за отклањање грешака у гарантном року  у 

износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а чији рок важења мора бити 30 дана дужи од 

гарантног рока. 

 

 

Место________                                                            М.П.              потпис овлашћеног лица 

 

датум_______                                                                                  ________________________ 

 

   

 

 

(ОБРАЗАЦ   14) 
 

 ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико 

у поступку јавне набавке број 01-404-36/2018, наша понуда буде изабарана као најповољнија, те  

уколико приступимо закључењу уговора о „ Изградњи, опремању  и повезивању бунара 

IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“ у року од 7 дана од дана закључења уговора, доставити 

полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету 

причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, са важношћу 

за цео период извођења радова. 

 

место________                                                            М.П.                             потпис овлашћеног 

лица 

 

датум_______ 

 

Напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач и 

лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди 
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(ОБРАЗАЦ   15) 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ  ЛОКАЦИЈЕ 

 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо посетили 

локацију која је предмет јавне набавке („ Изградња, опремање и повезивање бунара 

IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“ БР.ЈН 01-404-36 /2018) и стекли увид у техничку 

документацију и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо 

да смо упозанти са свим условима санације и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било 

какаве накнадне промене у цени. 
 

 

ПОНУЂАЧ ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ИЗВРШIО ПОСЕТУ И УВИД У ПРЕДМЕТНУ 

ЛОКАЦИЈУ:_______________________________________ 

 

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача: 

 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                             М.П. ______________________________ 
 

 

Потврђујем: 

 

Представник наручиоца ___________________________________ 

                                           (уписати штампаним словима име и презиме ) 

 

                                                         ______________________________________________ 
(потпис ) 

 

 

Датум:___________________________ 
 

Редни 

Број 

Име и 

презиме 

Потпис 

1.   

2.   

3.   

4.   

Напомена: *Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач и 

лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди 

*Овај образац мора бити предат уз понуду, оверен печатом и потписом ос стране 

Понуђача и Наручиоца. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

 

УГОВОР О  

ИЗГРАДЊИ, ОПРЕМАЊУ И  ПОВЕЗИВАЊУ БУНАРА IЕБI-2/2018 

НА  ИЗВОРИШТУ „ИРИГ“ 
 

 

 
Уговорне стране : 

       1. НАРУЧИЛАЦ:  ОПШТIНА ИРИГ, Ириг, ул.Војводе Путника 1, ПIБ 101383958, MБ 

08032165  коју заступа Председник општине Ириг Стеван Казимировић (у даљем тексту: 

Наручилац), 

и  

 

2. ИЗВОЂАЧ: ________________________________________________, ПIБ: ______________, 

матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога заступа директор 

_________________________ (у даљем тексту: Iзвођач). 

 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

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

број124/2012, 14/2015, 68/2015) и позива за подношење понуда за јавну набавку радова -    

„ Изградња, опремање и повезивање бунара IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“ 
објављеног на Порталу јавних набавки дана  25.10.2018. године спровео отворени поступак 

јавне набавке радова према конкурсној документацији број  01-404-36/2018 (у даљем тексту: 

Конкурсна документација),  

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

уговора Извођачу, број: _____ од ________ 2018.   године (попуњава наручилац) 

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

следећи: 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, 

ПIБ ______________, МБ ___________, које заступа 

директор_________________________________. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, 

ПIБ ______________, МБ ___________, које заступа 

директор_________________________________. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, 

ПIБ ______________, МБ ___________, које заступа 

директор_________________________________. 

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

наведеном моделу уговора) 

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

извршењу јавне набавке број_________ од _________ године, којим је прецизирана одговорност 

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

 

Да је Извођач  делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има: 
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* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, 

ПIБ ______________, МБ ___________, које заступа 

директор_________________________________ активнсоти из набавке који ће извршити 

______________________________________ и _______% од укупне вредности понуде. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, 

ПIБ ______________, МБ ___________, које заступа 

директор_________________________________ активнсоти из набавке који ће извршити 

______________________________________ и _______% од укупне вредности понуде. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, 

ПIБ ______________, МБ ___________, које заступа 

директор_________________________________, активнсоти из набавке који ће извршити 

______________________________________ и _______% од укупне вредности понуде. 

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

поверено делимично извршење набавке). 

                                                                     
Члан 1. 

          

           Предмет  уговора је „ Изградња, опремање и повезивање бунара IЕБI-2/2018 на 

изворишту  „Ириг“ и ближе је одређен прихваћеном понудом  Извођача  број_____од 

_______2018. године, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком 

документацијом по којој се изводе радови и овим уговором. 

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

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

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

предмет овог уговора. 

Члан 2. 

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

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

            Вредност ПДV-а износи _______________ динара. 

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

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

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

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

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

цена из усвојене понуде извођача радова. 

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

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

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

јединичних цена из усвојене понуде. 

             Извођач може уговорене количине да мења уз писмену сагласност Наручиоца, с тим 

што јединична цена остаје непромењена  из основног уговора остаје непромењена.  

            Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата 

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

опреме, трошкове од 10% контролних испитивања по налогу надзорног органа, трошкове 

издавања средстава обезбеђења  и све остале зависне трошкове Извођача . 

 

Члан 3. 
 

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

         - по испостављеним привременим  ситуацијама  и окончаној ситуацији, уз важећу меницу 

за добро извршење посла ,  у року од  45 дана од дана пријема оверене ситуацијe на текући 

рачун број ____________________________________банка. 
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         Исплата за изведене радове ће се  вршити по испостављеним  ситуацијама о изведеним 

радовима, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге која је сачињена у складу са 

ценама из усвојене понуде односно предмерима и предрачунима радова из члана 1.  овог 

уговора. 

        Извођач се обавезује да на оверу и плаћање Наручиоцу испоставља ситуације за изведене 

радове потписане од стране стручног надзора, наручиоца и извођача радова .Вредност окончане 

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

 

                                                                     Члан 4. 

 

                    Извођач је дужан да преда Наручиоцу: 

- у тренутку закључења уговора -Извођач је обавезан да при потписивању овог Уговора  

достави Наручиоцу сопствену  меницу, као средство обезбеђења за добро извршење посла, која 

мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

                Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 

       а уз исто мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са   

       назначеним   износом од 10% без ПДВ-а од укупне вредности закљученог уговора. 

      Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

 стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. 

    Наручилац ће уновчити бланко сопствену  меницу за добро извршење посла у случају да 

  Извршилац  не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

  уговором   

 -Меницу  за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје наручиоцу у 

тренутку примопредаје предмета уговора што ће бити констатовано Записником о 

примопредаји радова. 

       Извођач је обавезан да приликом примопредаје радова достави Наручиоцу сопствену 

         меницу, као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити  

        евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

                Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 

       а уз исто мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са   

       назначеним    износом од 10% без ПДВ-а од укупне вредности закљученог уговора. Рок    

       важења менице  мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. 

          Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од   

 стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. 

         Наручилац ће  уновчити меницу  за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 

коришћења предмета уговора у гарантном року   
          Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати уколико 

Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног 

захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца.  У том 

случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отколонити по тржишним 

ценама са пажњом доброг привредника. 
 

 

Члан 5. 

 

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

радних  дана  рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. Увођење у посао се врши у 

присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и стручног надзора, о чему ће бити 

сачињен посебан Записник. 

            Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику.  

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

непогода и дејства више силе, у случају измене пројектно техничке документације по налогу 
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наручиоца, у случају прекида рада изазвног актом надлежног органа, за који није одговоран 

Извођач. 

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

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

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

рока за завршетак радова. 

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

постигну писани споразум. 

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

што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

   

 

Члан 6. 

 

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

прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком 

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

             Извођач се обавезује: 

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

достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматарње и даље поступање; 

неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на 

време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок извођења радова 

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

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

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

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

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

 -да се строго придржава мера заштите на раду; 

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

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

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

посла и у уговореном року; 

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

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

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

утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га 

одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене 

организације за контролу квалитета. Iзвођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа 

испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не 

одговара квалитету. 

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

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта 

својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним 

органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних 

прописа за време укупног трајања извођења радова; 

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

морају бити редовно потписивани од стране стручног надзора и одговорног руководиоца 

радова; 

-да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова; 

-да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, 

изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног 
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материјала, опреме,или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу рокова 

извођења радова; 

-да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 

повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 

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

овде уговорених радова; 

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

одвезе шут и отпатке на депонију и уреди терен где су извођени радови.  

- учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова; 

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

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

у сагласности са чл.149. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 

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

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

 

 

Члан 7. 

 

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

детаљни динамички план извођења уговорених радова. 

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

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

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

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

наплату гаранције банке за добро извршење посла. 

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

Извођача. 

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

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

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

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

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

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

 

Члан 8. 

 

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

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

         Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о планирању и 

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

121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 

145/2014). 

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

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

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

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

испуњавају све услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи. 

 

 

Члан 9. 
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          Извођач  је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у складу 

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

Наручиоцу:  

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

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

ресурсни планови и то: 

- план ангажовања потребне радне снаге; 

- план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту; 

- план набавке  потребног материјала; 

- финансијски план реализације извођења радова по месецима; 

- пројекат организације градилишта; 

 

    Члан 10. 

 

          Извођач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора осигура радове, 

материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурања објекта у 

изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења 

радова. 

          Извођач је такође дужан да у року од 7 дана од дана закључења уговора , достави 

наручиоцу полису осигурања  од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 

трећих лица,са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским 

прописима. 

         Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач је обавезан да достави, пре истека 

уговореног рока,полисе осигурања из става 1. и 2.овог члана, са новим периодом осигурања. 

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

заштите. 

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

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

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

права приговора 

 

Члан 11. 

 

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

заштите. 

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

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

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

права приговора. 

 

 

Члан 12. 

 

Наручилац је дужан : 

- да обезбеди документацију за извођење радова  

- да решењем именује стручни надзор 

- да приликом увођења извођача радова у посао сачини  записник 

 

Члан 13. 

  

 

           Гарантни рок за изведене радове износи  ____ године (минимално  2 године рачунајући 

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

Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова 
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(„Службени гласник РС“, број 93/2011)  другачије одређено. За уграђене материјале и опрему 

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

радова наручиоцу. 

 

Члан 14. 

 

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

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

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

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

ангажује  другог извођача радова за отклањање предметних недостатака. 

 

 

Члан 15. 

 

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

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

пројектном документацијом. 

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

техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је 

налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

          Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 

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

прописаном квалитету. 

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

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

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

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

трошак Iзвођача по овом уговору. 

 

Члан 16. 

 

          Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 

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

Наручиоца у писаној форми. 

         Извођач није овлашћен  да без писане сагласности  наручиоца мења обим уговорених 

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

у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 17. 

 

           Накнадни  радови  су радови који  нису  уговорени и нису нужни за испуњење овог 

уговора.  Изведени  накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

 

 

Члан 18. 

    

        Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених 

радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење 

непредвиђених радова који мора да садржи: 

-предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране стручног 

надзора; 

-детаљне анализе цена непредвиђених радова. 

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши  
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контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са 

детаљним образложењем сваке појединачне позиције доставља Наручиоцу најкасније у року од 

10 (десет) дана од дана пријема захтева, ради предузимања радњи за уговарање непредвиђених 

радова у складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног 

мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. У поступку 

јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова је обавезан да 

достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене 

радове). 

        Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова 

стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату 

истих, након што их изведе. Стручни надзор није овлашћен да, без писaне сагласности 

Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и 

обиму непревиђених радова. 

         Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 

закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински 

дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а 

изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току 

израде техничке документације. 

          Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и 

неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, 

по добијању обавештења од стране  Извођача радова и стручног надзора, приступити 

уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3. и 4. Овог члана Уговора, а након 

добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 

поступка. 

 

Члан 19. 

 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења 

поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.  

Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су исти уговорени. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 

 

Члан 20. 

 

Извођач радова је дужан да у коначни обрачун изведених радова, обухвати и све уговорене 

вишкове, мањкове радова, као и радове за које се утврдило да се неће изводити, сагласном 

вољом обе уговорне стране на предлог стручног надзора 

 

       

 Члан 21. 

 

           Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и 

стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

          Комисију за примопредају и коначан обрачун радова чине  представници наручиоца, 

Извођача и стручни надзор. 

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

           Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји и 

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

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

квалитет и степен завршености  истих, одговарајуће табеле свих уграђених маеријала са 

приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно 

у складу са Законом о планирању и изградњи. 
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          Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.Уколико те недостатке 

извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране наручиоца и ако 

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

рачун извођача.   

          У записнику о коначном обрачуну врши се комплетно финансијско сравњавање  и 

записнички то констатује.Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на 

бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 

надзора и усвојених јединичних цена из понуде. 

 

 

Члан 22. 

 

          Уколико извођач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће наручиоцу 

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

закашњења, а највише до 10 % за целокупан  период закашњења.  

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

претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

 

 

Члан 23. 

 

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

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

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

неоправданих разлога касни са извођењем радова 

- уколико извршени радове не одговарају прописима и стандардима за ту врсту посла 

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

стручног надзора 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 

Члан 24. 

 

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

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

извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан  

да надокнади наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по 

овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

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

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

раскид уговора. 

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

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

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

Уговора. 

 

Члан 25. 

 

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

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

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

да је документује на прописан начин.  

 

Члан  26. 
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             Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о 

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

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

  

Члан 27. 

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

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

надлежног суда у Сремској Митровици 

Члан 28. 

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

задржава по 3 примерка за своје потребе.                                                            

 

      НАРУЧIЛАЦ:            ИЗВОЂАЧ:  

______________________                      ________________________ 

Стеван Казимировић 

 

Напомена: Понуђач је обавезан да попуни све стране модела уговора, потпише и овери модел 

уговора, чиме потврђује све наводе из своје понуде. Тако попуњен модел уговора, понуђачи 

предају као саставни део понуде. 

 Уколико Ууколико се ради о заједничкој понуди, образац  уговора оверава и попуњава понуђач и лице овлашћено 

за застз  за заступање у заједничкој понуди. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. Обавезна садржина понуде   

                     Понуђач подноси понуду која мора да садржи оверен и потписан: 

Понуђач подноси понуду која мора да садржи оверен и потписан: 

 Образац понуде (образац 1); 

  Образац предмер и предрачун радова са структуром цене (образац 2 ); 

 Образац трошкова припреме понуде (образац 3  – *подноси се само ако је понуђач имао 

трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду) 

 Образац изјаве о независној понуди (образац 4 ) 

 Образац на основу члана 75. став 2. ЗЈН (образац 5) 

 Образац на основу члана 79. сатав 10. ЗЈН (образац 6 – *подноси се само ако понуђач 

има седиште у другој држави); 

 Образац изјаве да понуђач прихвата услове из позива за подношење понуда и конкурсне 

документације ( образац 7) 

 Референц листа понуђача о изведеним радовима ( образац 8) 

 Потврда о извршеним пословима наведеним у референц листи ( образац 9) 

 Образац за кадровски капацитет ( образац 10) 

 Изјава о прибављању менице за добро извршење посла  ( образац 12) 

 Изјава о прибављању менице за отклањање грешака у гарантном року ( образац 13) 

 Изјава о прибављању полисе осигурања ( образац 14) 

 Изјава понуђача о посети локацији ( образац 15) 

 доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, наведене у 

Упутству како се доказује испуњеност услова (део под IV  у конкурсној документацији);  

  Модел уговора (образац VII у конкурсној документацији)  

 споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке (ако понуду подноси 

група понуђача- заједничка понуда). 

 

 

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена, a посебно 

у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, 

односно података који морају бити њихов саставни део 

 

            Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом. 

           Понуђач понуду подноси у писаном облику, у једном примерку, непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити 

јасна и недвосмислена, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

           Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке које морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко – штампаним  словима, хемијском оловком, а 

овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 

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

саставни део Конкурсне документације. Све обрасце оверава и потписује лице овлашћено за 

заступање. 

          Сва тражена документација у понуди мора бити повезана траком и запечаћена на начин 

да није могуће накнадно одстрањивати или уметати листове. 
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         На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

          У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Ириг, ул. Војводе Путника 1, 22406  

Ириг , са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – „ Изградња, опремање и повезивање 

бунара IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“ ЈН бр. 01-404-36/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

26.11.2018.године  до 12,00 часова. 
        Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

         Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом.Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 

 

4.   Обавештење о могућностима да ли понуђач може да поднесе понуду за једну или 

више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је 

предмет јавне набавке обликован у више партија 

 

             Ова набавка није обликована  у више посебних истоврсних целина (партија). 

             

5. Обавештење о могућности  подношења понуда са варијантама, уколико је подношење 

такве понуде дозвољено  

 

Нису дозвољене понуде са варијантама. 

 

6.  Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 

 

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

након подношења, под условом да Наручилац од понуђача прими писано обавештење пре 

истека рока за подношење понуда, и то да јасно назначи који део понуде мења односно која 

документа накнадно доставља.  

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

општине Ириг, ул. Војводе Путника 1, 22406 Ириг, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку- Набавка радова- „ Изградња, опремање и повезивање 

бунара IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“ , ЈН бр. 01-404-36/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна  понуде за јавну набавку-Набавка радова-„  Изградња, опремање и повезивање 

бунара IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“, ЈН бр. 01-404-36/2018 НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив  понуде за јавну набавку- Набавка радова-„Изградња, опремање и повезивање 

бунара IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“ ,ЈН бр. 01-404-36/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Набавка радова- „ Изградња, опремање и 

повезивање бунара IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“, ЈН бр. 01-404-36/2018- НЕ 

ОТВАРАТИ”.  
           На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навети називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.           

           По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 
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7. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да  

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 

заједничких понуда 

 

          Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

заједничкој понуди или као  подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

          У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

8. Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат 

укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, део предмета набавке 

који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у 

случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу  

 

            Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће 

извршити прекo подизвођача . 

            Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор о јавној набавци буде закључен између 

наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци. 

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

наведени у делу IV. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

              Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

              Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености  условa. 

              Добављач (понуђач) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 

понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 

ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

             Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то 

лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 

Наручиоца. 

 

 

9. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

          Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све  учеснике у 

заједничкој понуди. 

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

у у делу IV  конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

               Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 

              Чланови групе понуђача ће међу собом одредити носиоца групе понуђача, адресу за 

примање поште, телефон, печат, као и представника који ће имати овлашћење да иступа у име и 

за рачун групе понуђача. 
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               У складу са чланом 81.став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим 

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

(Споразум о заједничком извршењу јавне набавке), а који обавезно садржи податке о:  

  1.члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем 

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

   

   

10. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 

евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде 

 

10.1. Захтеви у погледу рока важења понуда 

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

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

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

 

10.2. Захтеви у погледу  рока за завршетак радова 

                

            Рок за извођење радова је мах 60  календарских  дана  од дана увођења извођача радова  

у посао. 

 

10.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  

          Авансно плаћање није дозвољено. 

         Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача по испостављеним привременим 

ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 

изведених радова и јединичних цена из понуде, и оверених од стране стручног надзора уз 

важећу меницу за добро извршење посла, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. 

            

 

10.4. Захтеви у погледу гарантног рока : 

 

        Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 године рачунајући од дана 

примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за  

поједине врсте објеката односно радова („Службени гласник РС“, број 93/2011) другачије 

одређено. За уграђене материјале и опрему важи гарантни року складу са условима 

произвођача који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

  

10.5. Трошкови припремања понуде 

 

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

припремања понуде. 

           Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од Наручиоца наканду трошкова. 

     У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога  који су на страни Наручиоца,  

Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди 

 

11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди. 

 

Валута: Вредност се у поступку јавне набавке исказује у динарима. 

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Цене у понуди и предрачуну радова, укупна и јединичне, морају бити исказане у  
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динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у 

реализацији предметне јавне набавке. 

             У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а. 

Сматраће се, сагласно Закону о јавним набвкама, да је иста дата без ПДВ-а. 

           Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

            Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

            У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

            Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

12.  Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 

заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење 

уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за 

подношење понуде објављен на страном језику 

 

            У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у 

смислу става 4. члана 57.ЗЈН 

  Подаци о пореским обавезама се  могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде. 

  Подаци о заштити животне средине се могу добити  у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштити животне средине. 

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

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

 

13. Податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева    

 

13.1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење уговорне обавезе 

(предаје се приликом закључења уговора) 

 

      - бланко,соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картономи копијом 

захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом закључења уговора.  

         Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације , у супротном понуда 

ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива 

     Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије ,а као доказ 

понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје 

пословне банке.  

Садржина: 

 Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне 

услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат 

понуђача.Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и 

тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке- број 

ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у 

динарима без ПДВ, са навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од дана окончања 

реализације уговора. 

Начин подношења: предаје се приликом закључења уговора. 

Vисина: 10% од укупне вредности уговора и  изражене у динарима без ПДВ-а 
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Рок трајања:  30 дана дужи од дана окончања реализације уговора. 

 

          Наручилац је овлашћен да  уновчити меницу ако понуђач не извршава уговорне обавезе 

 

13.2. Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 

(предаје се приликом примопредаје радова) 

 

      - бланко,соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картономи копијом 

захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом примопредаје радова.  

              Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије ,а као доказ 

понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје 

пословне банке.  

Садржина: 

 Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне 

услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат 

понуђача.Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и 

тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке- број 

ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у 

динарима без ПДВ, са навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од од гарантног рока.  

Начин подношења: предаје се приликом примопредаје радова 

Vисина: 10% од укупне вредности уговора и  изражене у динарима без ПДВ-а 

Рок трајања:  30 дана дужи од гарантног рока. 

 

          Наручилац је овлашћен да  уновчити меницу ако понуђач не извршава уговорне обавезе 

   

  13.3     Изјава о прибављању полисе осигурања 

 

          Изјава о прибављању полисе осигурања за објекат у изградњи и полисе осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време 

изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

          Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 7 дана од дана 

закључења уговора наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 

осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са 

важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

 

14. Заштите  поверљивости  података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

 

               Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

15. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити  додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у 

поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњење у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) 

дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем конкурсне 

документације, одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.   
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           Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са  припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Општинска управа општине 

Ириг ул. Војводе  Путника 1, или на  е-mail:  mirjana.babic@irig.rs   са напоменом „Захтев за  

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације Јавна набавка – 

„ Изградња, опремање и повезивање бунара IЕБI-2/2018 на изворишту  „Ириг“ 
ЈН бр 01-404-36/2018“. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 Aко Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

             Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 

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

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је 

да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна и да учини када је то неопходно  

 

16.  Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача 

после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог 

подизвођача 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

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

примерени  рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

17. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају 

спровођења преговарачког поступка 

 

               Како предметни поступак није преговарачки поступак у смислу члана 35. и  36. ЗЈН, не 

постоје елементи о којима ће се преговарати. 

       

 

18. Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје 

понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

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

да као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда  

    

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Iзјаву (која је саставни део 

конкурсне документације) дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је  поштовао 
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све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне срединe, као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази 

у време  подношења понуда. 

 (Образац 5 изјаве чини саставни део ове конкурсне документације ). 

 

19. Oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч; 

 

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

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

20. Врста доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза по раније закљученим 

уговорима (негативне референце) 

 

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

године у поступку јавне набавке: 

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

2) учинио повреду конкуренције; 

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

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

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

 

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

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

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

Доказ  може бити: 

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

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

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

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

односно уговором; 

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

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

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

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђа. 

 

21. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и 

навођења броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења 

захтева дужан да уплати таксу одређену Законом 

 

                Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

               Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

               Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 

e-mail: mirjana.babic@irig.rs  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 

права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 

осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
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захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана 

од дана пријема захтева. 
             Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 

2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио.  

              Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После 

доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

               Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 

његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока.  

                Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

 

               Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 

комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број јавне 

набавкe]; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 

који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 

у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 

прописом. 

       Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

                    

22. Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из  

члана 112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној 

набавци 

 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци  са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, 

понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може 

због тога сносити били какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту 

права. 

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

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

Iзабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 

10 дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не 

достави уговор, потписан и оверен у наведеном року, наручилац може закључити уговор са 

првим следећим  најповољнијим понуђачем. 

Iзабрани понуђач је дужан да достави банкарске гаранције за добро извршење посла 

приликом закључења уговора, односно најкасније у року од 10 (десет) дана од закључења 

уговора. Уколико изабрани понуђач не достави гаранције у наведеном року, наручилац има 

право да раскине Уговор.             

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева 

за заштиту права из члана 149. Закона о јавним  набавкама. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту 

права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

 

23. Одлука о обустави поступка  јавне набавке 

         

 Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набвке уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора . 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 

наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, 

односно у наредних шест месеци. 
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24.  Измене током трајања уговора  

 
             Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења 

поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 

укупна вредност повећања не може да буде већа од 5.000.000,00 динара.  

             Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су исти 

уговорени. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке 

 

                                                                             

                                                                                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 


