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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 
I.1.    Предмет јавне набавке  
 

Предмет јавне набавке: Радови на фекалној канализацији непарне стране 
насеља уз Гудурички пут у Вршцу – завршна фаза 
 

 
I.2.    Партије 
 

Јавна набавка није обликована по партијама 
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II ТЕХНИЧКЕ  СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА  
 

 
Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис радова – Радови који су 
предмет набавке и количине које су наручиоцу потребне, ближе су одређени у 
поглављу VI - Структура цене са упутством како да се попуни.  
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Ова конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  
 
IV.1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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) Закона); 

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) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. 
Закона, и то:  

1) да има у радном односу на неодређено, одређено време или 
ангажовано по основу уговора најмање једног запосленог 
дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 или 411 

2) да је понуђач у периоду од три обрачунске године (2015., 2016. и 2017. 
године), остварио укупан приход у збирном износу од најмање 
20.000.000,00 РСД без ПДВ-а, 

3) да располаже неопходним техничким капацитетом, и то: 
• 3 багера  
• 2 утоваривача  
• булдожер  
• 3 теретна возила носивости преко 10 тона  
• 2 вибро плоче  
• металну оплату-подградња типа крингс или слично 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, понуђач је дужан да за подизвођече достави доказе о испуњености 
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обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, док додатне 
услове понуђач мора да испуњава самостално.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно.  

  
 

 

IV.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда: 

 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 

казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и 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. 
Предузетници и физичка лица: Извод 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 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). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције 
за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве о 

поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац VI.5. у конкурсној 
документацији). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом. 

 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) М образац, односно копије уговора по којем је лице ангажовано (уколико је 
лице ангажовано по основу уговора о делу, уговора о привременим и 
повременим пословима и сл.). Такође, понуђач мора у понуди да достави и 
копију личне лицене и потврде Инжењерске коморе Србије о важењу исте. 

2) Извештај о бонитету БОН ЈН Агенције за привредне регистре за претходне 
три обрачунске године или Биланс стања и Биланс успеха (потписан и 
оверен од стране понуђача или у форми Изворног финансијског извештаја 
који садржи биланс стања и биланс успеха, који издаје АПР или у форми 
Потврде о регистрацији финансијског извештаја коју издаје АПР и која 
садржи биланс стања и биланс успеха). Изузетно у односу на први 
претходни став – Привредни субјект који, у складу са законом којим се 
регулише порез на доходак грађана, води пословне књиге по систему 
простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен од стране 
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање 
делатности за претходне три године, Закон о порезу на доходак грађана, 
„Сл.гласник РС“, бр. 24/01...65/2006 или издат од стране АПР-а. Привредни 
субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања 
(паушалац), доставља потврду пословне банке о стварном укупном промету 
на пословном-текућем рачуну за претходне три обрачунске године (члан 44. 
Закон о банкама, „Сл. гласник РС“, б. 107/05 и 91/10) 

3) доставити доказе о власништву опреме (списак основних средстава или 
пописна листа на дан 31.12.2017. године) или Уговоре о лизингу (закупу) 
тражене опреме. За возила која се региструју доставити фотокопије 
саобраћајних дозвола и полиса осигурања важећих на дан отварања 
понуда. Уколико понуђач као доказ доставља пописну листу, маркером 
обележити позицију у пописној листи које се односе на захтевану техничку 
опрему; 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
понуђач је дужан да за подизвођече достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, док додатне услове понуђач мора 
да испуњава самостално.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, 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 



Страна 8 од 47 

 

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, на захтев наручиоца, 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 понуђача испуњеност обавезних услова 
из члана 75. став 1 тачка 1) до 4) доказују достављањем Решења о упису у 
регистар понуђача. 

 
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. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  

 

V.1. Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор  
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
 

V.2.  Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем 
пондера  

 
Уколико буду поднете две или више понуда са истом понуђеном ценом, 
наручилац ће доделити уговор понуђачу са краћим роком завршетка посла. 
Уколико су сви горе наведени критеријуми исти, наручилац ће најповољнију 
понуду изабрати жребом. 
 
У случају да се најповољнија понуда бира жребом, наручилац ће позвати 
понуђаче са истом понућеном ценом и роком завршетка посла да 
присуствују извлачењу, а уколико се не одазову, то ће урадити и без 
њиховог присуства. 
 
 
 
. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
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VI.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда број ____________ од ______________ за ЈН бр. 404-76/2018-IV-09, Радови на 

фекалној канализацији непарне стране насеља уз Гудурички пут у Вршцу – завршна фаза  
 
 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

пословно име или скраћен назив:   
адреса седишта :  

овлашћено лице за потписивање уговора:  

особа за контакт:  
e-mail:  

телефон:  
факс:  

текући рачун :   

банка:   

матични број:   

шифра делатности:   

ПИБ број:  

 

Понуду дајемо (заокружити):      а) самостално     б) заједничка понуда    в) са подизвођачем 

 
 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: ____________________________ 
 
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: ____________________________ 
 
Начин плаћања: Плаћање изведених радова вршиће се на основу привремених и окончане 

ситуације 
 
Рок за завршетак посла: _________  (највише 50) радних дана  од дана увођења у посао 
 
Гарантни рок за изведене радове: ___________________________________ 
 
Рок важења понуде:  ______ ( најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда). 
 
Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачима: _____% 
 
Део предмета набавке који ће се вршити преко подизвођача:__________________________ 

 
 
Напомена: Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се 
врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем. 
 
 
 

                                                Потпис понуђача: 

 

             М.П.             ________________________ 
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Прилог: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. 
став 4. Закона о јавним набавкама. 
 
 
Напомена: Понуђач попуњава и доставља овај образац само уколико се подноси заједничка понуда. 

ОБРАЗАЦ  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА - ЧЛАНОВИМА  ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ 

ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

ЈН- 404-76/2018-IV-09,  Радови на фекалној канализацији непарне стране насеља уз Гудурички 

пут у Вршцу – завршна фаза  

ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ  

Овлашћени члан који је носилац посла и који подноси понуду: 

скараћено пословно име:___________________________________ 

адреса седишта :___________________________________________ 

матични број:_____________________________________________ 

ПИБ:____________________ 

име овлашћеног лица за потписивање уговора:________________ 

Телефон/факс:___________________________ 

e-mail:___________________________________ 

 

 

 

Потпис одговорног лица: 

______________________ 

                                       м.п. 

Члан групе: 

скараћено пословно име:___________________________________ 

адреса седишта :___________________________________________ 

матични број:_____________________________________________ 

ПИБ:____________________ 

име  лица за контакт:______________________________________ 

Телефон/факс:___________________________ 

e-mail:___________________________________ 

 

 

 

Потпис одговорног лица: 

______________________ 

                                       м.п. 

Члан групе: 

скараћено пословно име:___________________________________ 

адреса седишта :___________________________________________ 

матични број:_____________________________________________ 

ПИБ:____________________ 

име  лица за контакт:________________________________ 

Телефон/факс:___________________________ 

e-mail:___________________________________ 

 

 

 

Потпис одговорног лица: 

______________________ 

                                       м.п. 

Члан групе: 

скараћено пословно име:___________________________________ 

адреса седишта :___________________________________________ 

матични број:_____________________________________________ 

ПИБ:____________________ 

име  лица за контакт:________________ 

Телефон/факс:___________________________ 

e-mail:___________________________________ 

 

 

 

Потпис одговорног лица: 

______________________ 

                                       м.п. 

     Датум:______________________ 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач  

   

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач  

   

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач  

   

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач  

   

 

Напомене:  

-Понуђач попуњава и доставља овај образац само уколико се подноси понуда са 

подизвођачем. 

-Образац оверава понуђач 

 

Датум:  _________________                           М.П.                     Потпис понуђача 
 

     ___________________ 

ОБРАЗАЦ  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

ЈН 404-76/2018-IV-09,  Радови на фекалној канализацији непарне стране насеља уз 

Гудурички пут у Вршцу – завршна фаза 
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VI.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 

G.2.  PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZRADU KANALIZACIJE 
  

  U GUDURIČKOM NASELJU U DELOVIMA ULICA OZRENSKA I IZVORSKA 
  

              

oznaka opis pozicije j.m. količ. jed.cena 
bez PDV-a 

iznos 
bez PDV-a 

  

              

  

Radovi se izvode u delu naselja na padinama Vršačkih 
planina, u uskim ulicama formiranim u zaseku sa otežanim 
pristupom mehanizacije i značajnim učešćem ručnog rada 
u svim pozicijama.  

      

  

U toku izvodjenja radova treba voditi računa o potrebi za 
obezbedjenjem hitnih pristupa (protivpožarna policija i 
hitna pomoć) objektima u toku celog dana (za vreme 
radnog vremena i posle radnog vremena) 

      

  

O navedenim činjenicama treba voditi računa prilikom 
formiranja ponude i jediničnih cena.. Nikakvi dodatni 
zahtevi po osnovu otežanih uslova se neće priznavati 

      

              

G.2.1. PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI           

1.1. Obezbedjenje gradilišta u toku gradnje objekta. 
Potrebno je pripremiti odgovarajuću 
dokumentaciju za regulaciju saobraćaja u toku 
gradnje objekta, pribaviti saglasnosti 
nadležnog organa Opštine o delimičnom ili 
potpunom zatvaranju za saobraćaj ulice i 
shodno "Zakonu o osnovama i bezbednosti 
saobraćaja na putevima" obezbediti 
odgovarajuću gradilišnu saobraćajnu 
signalizaciju. Istu održavati do konačnog 
izvršenja radova. 

      

  

  ul. Ozrenska pauš 1,0   

  ul. Izvorska pauš 1,0   
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1.2. Trasiranje i obeležavanje cevovoda na terenu 
prema podacima iz projekta i geodetsko 
praćenje radova u toku izgradnje cevovoda. 
Trasiranjem se označavaju šahtovi i temena 
kao i položaj i gabariti ostalih objekata na trasi 
cevovoda. Horizontalno lociranje vršiti na 
osnovu grafičkih priloga. Vertikalno lociranje 
vršiti nivelmanom vezujući se za kotu poznatog 
repera. Kote su date u dokaznicama i grafičkim 
prilozima. Radove vrši izvođač u svemu prema 
pravilima struke. Jediničnom cenom je 
obuhvaćeno: trasiranje i obeležavanje 
cevovoda; geodetsko praćenje radova u toku 
izgradnje cevovoda i pribavljanje svih 
potrebnih podataka iz nadležnog katastra. 
Obračun po m¹. 

      

  

  ul. Ozrenska m 430,4   

  ul. Izvorska m 144,7   

              

1.3. Geodetsko snimanje i kartiranje gravitacionih 
cevovoda i objekata na njima. Snimanjem se 
utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj 
cevovoda i objekata na njemu. Snimanje vrši 
ovlašćeno preduzeće pre zatrpavanja cevi u 
rov, dok kartiranje vrši ovlašćena ustanova. 
Izvođač radova za tehnički prijem prilaže 
overen katastarski snimak izvršenih radova 
(kopija plana sa kartiranim objektom) sa 
obrazloženjem eventualnih odstupanja. 
Obračun po m' cevovoda.  

        

  ul. Ozrenska m 430,4   

  ul. Izvorska m 144,7   

              

1.4. Uređenje i čišćenje gradilišta od šuta i ostatka 
materijala nakon završetka izgradnje.Obračun 
po komplet izvršenim radovima. 

        

  ul. Ozrenska kpl 1,0   

  ul. Izvorska kpl 1,0   

              

1.5. Planiranje i uređenje zelenih površina uz trasu 
izgradjene kanalizacije, uključujući i 
zatravljivanje, nakon izgradnje kanalizacije. 
Obračun po m¹ trase. 
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  ul. Ozrenska m¹ 430,4   

  ul. Izvorska m¹ 144,7   

              

1.6. Troškovi nadzora vlasnika podzemnih 
instalacija nad otkrivanjem položaja postojećih 
instalacija, njihovog osiguranja za vreme 
gradnje kolekora i zatrpavanja rova. Obračun 
paušalno.           

  ul. Ozrenska kpl 1,0   

  ul. Izvorska kpl 1,0   

              

1.7. Skidanje i vraćanje u prvobitno stanje 
postojećih površina od tucanika i šljunka 
(kolovoz) očekivane debljine 30 cm na trasi 
cevovoda. Prosecanje vršiti u predvidenoj širini 
iskopa. Jediničnom cenom obuhvatiti 
kompletan rad i materijal, uključujući i nabavku 
potebne nedostajuće količine materijala. 
Obračun po m² porušene površine. 

        

  ul. Ozrenska m²  376,2   

  ul. Izvorska m²  144,7   

              

1.8. Prosecanje i rušenje kolovozne konstrukcije 
(asfalt) na trasi cevovoda. Prosecanje vršiti u 
predvidenoj širini iskopa uvećanoj za 10%. Šut 
nastao tom prilikom utovariti u transportna 
sredstva i odneti na deponiju. Pozicijom 
obuhvatiti i omogućavanje saobraćaja izradom 
potrebnog broja prelaza (čelične putne ploče ili 
sl.) preko rova za vreme izvođenja radova. 
Obračun po m² porušene površine. 

        

  ul. Ozrenska m²  7,0   

              

1.9. Vraćanje kolovozne konstrukcije (asfalt) u 
ranije stanje. Jediničnom cenom obuhvaćena 
je nabavka potebne količine materijala i izrada 
prosečenih površina istih ili boljih karakteristika 
od postojećih, uključujući i nabavku i ugradnju 
porušenih ivičnjaka. Obračun po m² prosečene 
površine. 

        

  ul. Ozrenska m²  7,0   
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1.10. Prosecanje i rušenje kolovozne konstrukcije 
(beton) na trasi cevovoda. Prosecanje vršiti u 
predvidenoj širini iskopa uvećanoj za 10%. Šut 
nastao tom prilikom utovariti u transportna 
sredstva i odneti na deponiju. Pozicijom 
obuhvatiti i omogućavanje saobraćaja izradom 
potrebnog broja prelaza (čelične putne ploče ili 
sl.) preko rova za vreme izvođenja radova. 
Obračun po m² porušene površine. 

        

  ul. Ozrenska m²  47,2   

              

1.11. Vraćanje kolovozne konstrukcije (beton) u 
ranije stanje. Jediničnom cenom obuhvaćena 
je nabavka potebne količine materijala i izrada 
prosečenih površina istih ili boljih karakteristika 
od postojećih, uključujući i nabavku i ugradnju 
porušenih ivičnjaka. Obračun po m² prosečene 
površine. 

    

  ul. Ozrenska m²  47,2   

              

1.12. Snimanje  kanalizacije video kamerom sa 
proverom defleksije, ostvarenih podužnih 
padova i spojeva zatrpanog cevovoda. 
Snimanju prisustvuju rukovodilac radova i 
nadzorni organ. O snimanju se sastavlja 
zapisnik kome se prilažu DVD snimci izvršenih 
radova. Obračun po m cevovoda. 

        

  ul. Ozrenska m 430,4   

  ul. Izvorska m 144,7   

  Ukupno pripremno-završni radovi:         

              

G.2.2. ZEMLJANI RADOVI           

2.1. Mašinski i ručni iskop rova u uskom prostoru, u 
materijalu IV, V i VI kategorije sa odbacivanjem  
iskopanog materijala na min 1 m od ivice rova. 
Iskop se vrši mašinski, sa ručnim 
dokopavanjem i uz fino planiranje dna rova.  
Iskop se vrši u uslovima snižavanja nivoa 
podzemne vode i podgradivanja rova gde 
dubina rova prelazi 1.0m. 
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  Ručni iskop je obavezan na svim onim 
mestima gde mehanizacija može da ošteti 
postojeće objekte, drveće, podzemne 
instalacije i ostalu infrastrukturu.  

        

  Jediničnom cenom je obuhvaćeno predhodno 
šlicovanje poprečnih profila ručnim iskopom u 
širini od 5 m i to na svakih 25 m (po potrebi i 
manje) i otkrivanje tačnog položaja svih 
podzemnih instalacija, iskop, pažljivi ručni 
iskop u zoni ukrštanja sa podzemnim 
instalacijama i otkrivanje instalacija, 
geomehanička ocena stanja tla u raskopu (po 
potrebi ispitivanje), planiranje dna rova ručnim 
iskopom, obeležavanje iskopa znacima 
upozorenja i obezbeđenje i održavanje rova do 
izvršenja radova, takođe i omogućavanje 
pešačkog saobraćaja izradom drvenih mostića 
sa ogradom visine 1 m.  Prosečna dubina 
iskopa je 1.71 m, maksimalna 3.01, a 
minimalna 1.30 m. Širina rova je  1.00 m. 
Obračun po m³ samoniklog materijala. 

        

  Napomena: 
        

  Pre početka radova obavezno je utvrditi tačan 
položaj podzemnih instalacija. U fazi izrade 
projektno-tehničke dokumentacije projektant 
nije raspolagao podacima o tačnom položaju 
podzemnih instalacija. Prilikom utvrđivanja 
položaja podzemnih instalacija obavezno je 
prisustvo ovlašćenih predstavnika vlasnika 
instalacija. Prema podacima kojima raspolaže 
projektant očekuje se prisustvo vodovoda, 
gasovoda, optičkog TK kabla, podzemnih EE i 
TT kablova i td. 

        

  ul. Ozrenska          

  mašinski   m³ 374,7   

  ručni  m³ 374,7   

  ul. Izvorska          

  mašinski   m³ 138,1   

  ručni  m³ 138,1   
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2.2. Nabavka, dopremanje i ugrađivanje peska 
ispod cevi, bočno od cevi do zida rova i 30 cm 
iznad temena cevi, u slojevima 15-30 cm. Sloj 
peska od dna rova do temena cevi  se 
ugrađuje uz zbijanje do 95% od max 
laboratorijske zbijenosti po standardnom  
„Proktor“ –ovom postupku (shodno standardu 
SRPS U.B1.038). Sloj peska iznad temena 
cevi (min 30 cm) se ugrađuje uz zbijanje do 
95% od max laboratorijske zbijenosti po 
„Proktor“ –ovom postupku. Zbijanje vršiti 
ručno. Posebnu pažnju obratiti na sabijanje 
peska ispod ose cevi.  Ugrađivanje peska se 
vrši u uslovima postepenog podizanja 
podgrade i zbijanja nakon podizanja podgrade.  

        

  Pozicijom je obuhvaćena i spoljna kontrola 
ostvarene zbijenosti u odnosu na max 
laboratorijsku zbijenost po standardnom  
„Proktor“ –ovom opitu, na svakih 25 m trase 
cevovoda, sa dokazom  postignute zbijenosti. 
Mesta na kojima se vrši kontrola zbijenosti 
utvrđuje Nadzorni organ. Spoljnu kontrolu 
zbijenosti prema standardnom  „Proktor“ –
ovom opitu vrši akreditovano preduzeće. 
Zapreminu uzetog uzorka peska iz ispune rova 
utvrditi nekom  od priznatih metoda, na primer 
pomoću staklenog balona (ispunjenog 
kalibrisanim peskom) sa zasunom i levkom. U 
slučaju promene kvaliteta materijal za 
zatrpavanje obavezno je ponoviti standardni 
„Proktor“ –ov opit.  

        

  Sloj peska ispod dna cevi (unutrašnja ivica) 
PVC DN 315 i DN 250 se ugrađuje u visini od 
15 cm.         

  Ukoliko se prilikom izgradnje kolektora ne 
može obezbediti kvalitetno obaranje nivoa 
podzemne vode, umesto sloja peska ispod 
cevi može se ugraditi frakcija šljunka ili rizla. 

        

  Obračun po m³ rova zatrpanog peskom. 
        

  ul. Ozrenska m³ 280,2   

  ul. Izvorska m³ 94,2   
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2.3. Ugrađivanje zemlje iz iskopa u rov po 
završenoj montaži cevovoda i zatrpavanja 
zone cevovoda peskom. Materijal iz iskopa se 
ugraduje u slojevima po 20-30 cm uz 
obavezno ručno zbijanje do nadsloja od 1 m 
nad temenom cevi i mašinsko zbijanje ostalog 
dela u skladu sa preporukama proizvođača 
cevi. Zbijanje vršiti do 95% od max 
laboratorijske zbijenosti po standardnom  
„Proktor“ –ovom postupku (shodno standardu 
SRPS U.B1.038). Za ugradnju u rov se koristi 
kvalitetniji materijal (suv, homogen, rastresit). 
Sa ugradnjom zemlje se počinje nakon 
preklapanja geotekstila na gornjij površini 
peska. Ugrađivanje zemlje se vrši u uslovima 
postepenog podizanja podgrade i zbijanja 
nakon podizanja podgrade.    

        

  Pozicijom je obuhvaćena i spoljna kontrola 
ostvarene zbijenosti u odnosu na max 
laboratorijsku zbijenost po standardnom  
„Proktor“ –ovom opitu, na svakih 25 m trase 
cevovoda, sa dokazom  postignute zbijenosti. 
Mesta na kojima se vrši kontrola zbijenosti 
utvrđuje Nadzorni organ. Spoljnu kontrolu 
zbijenosti prema standardnom  „Proktor“ –
ovom opitu vrši akreditovano preduzeće. U 
slučaju promene kvaliteta materijala za 
zatrpavanje obavezno je ponoviti standardni 
„Proktor“ –ov opit.  

        

  Jediničnom cenom je obuhvaćen kompletan 
rad i materijal.  Obračun po m³ zatrpanog rova. 

        

  ul. Ozrenska m³ 409,7   

  ul. Izvorska m³ 174,9   
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2.4. Nabavka, dopremanje i ugrađivanje šljunka 
prirodne granulacije, maksimalne krupnoće 30 
mm, na mestima gde je kolektor postavljen 
ispod kolovozne konstrukcije i na mestima 
ukrštanja kolektora sa betonskim površinama. 
Pri ugradnji šljunak se zbija odgovarajućom 
mehanizacijom u slojevima po 20 cm, do Ms= 
3 kN/cm², što se na zahtev nadzornog organa 
dokazuje opitima pločom. Mesta na kojima se 
vrši kontrola zbijenosti utvrđuje Nadzorni 
organ. Ugrađivanje šljunka se vrši u uslovima 
postepenog podizanja podgrade i zbijanja 
nakon podizanja podgrade. Jediničnom cenom 
je obuhvaćen kompletan rad i materijal kao i 
dokaz postignutog kvaliteta radova.  Obračun 
po m³ rova zatrpanog šljunkom. 

        
  ul. Ozrenska m3 47,0   
  ul. Izvorska m3 0,0   

              

2.5. Zahvatanje materijala iz iskopa, utovar, odvoz, 
istovar i razastiranje na lokalnoj deponiji 
udaljenoj do 5 km. Jediničnom cenom je 
obuhvaćen utovar, transport, istovar i 
razastiranje na lokalnoj deponiji. Sa gradilišta 
je potrebno odneti sav višak materijala. 
Obračun po m³ samoniklog materijala 

        

  ul. Ozrenska m³ 348,2   

  ul. Izvorska m³ 101,3   

              

2.6. Nabavka, dopremanje, montaža i demontaža 
podgrade za vreme izvođenja svih radova u 
rovu. Projektom se predviđa upotreba Krings 
podgrade, a može biti upotrebljena i svaka 
druga podgrada jedini uslov je da usvojena 
tehnologija obaranja podzemne vode, zajedno 
sa usvojenim načinom podgrađivanja, 
obezbedi stabilnost rova (njegovog dna i 
vertikalnih ivica) i rad u suvom. Jediničnom 
cenom je obračunat materijal i celokupan rad 
na montaži i demontaži podgrade. Obračun po 
m² podgrade. 

        

  ul. Ozrenska m² 1.515,9   

  ul. Izvorska m² 552,4   
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2.7. Osiguranje svih otkrivenih instalacija u rovu u 
vidu izrade štitnika protiv mehaničkog 
oštećenja kao i eventualno vešanje iznad rova. 
Osiguranje se vrši prema upustvu vlasnika 
instalacije. Instalacije se otkrivaju pažljivim 
ručnim iskopom, osiguravaju u rovu a po 
završenoj montaži kolektora pažljivo zatrpavaju 
uz nadzor vlasnika instalacije. Iznad instalacije 
u rovu postaviti trake za identifikaciju. 
Jediničnom cenom u ovoj poziciji je 
obuhvaćeno osiguranje instalacija u rovu i 
postavljanje traka za identifikaciju, kao i 
eventualno vešanje iznad rova. Pozicijom se 
daje orjentacioni broj instalacija, tačan broj će 
se utvrditi prilikom izrade šliceva. Obračun po 
komadu. 

        

  ul. Ozrenska kom 10   

  ul. Izvorska kom 5   

              

2.8. Nabavka i dopremanje materijala i izrada 
glinenog tampona za zaštitu od ispiranja 
peščanog i drugog materijala koji se nalazi oko 
i iznad cevi. Tampon se postavlja na 
deonicama na kojima je pad cevi veći od 50 ‰, 
ispred svakog šahta gde se menja pad. Rov 
ispred šahta se popunjava glinenim 
materijalom u dužini od 0.5 m. Jediničnom 
cednom je obuhvaćen kompletan rad i 
materijal. Obračun po komadu izgrađenog 
glinenog tampona. 

        
  ul. Ozrenska kom 22,0   
  ul. Izvorska kom 7,0   
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2.9. Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme 
iskopa, montaže cevi i zatrpavanje rova. Za 
vreme izvođenja navedenih pozicija, dno rova 
mora biti suvo. Snižavanje vode vršiti 
odgovarajućom opremom koja će obezbediti 
rad u suvom i stabilnost rova. Opredelenje za 
obaranje podzemne vode odobrava nadzorni 
organ, jedini uslov je da usvojena tehnologija 
obaranja podzemne vode, zajedno sa 
usvojenim načinom podgrađivanja, obezbedi 
stabilnost rova (njegovog dna i vertikalnih 
ivica) i rad u suvom. Jediničnom cenom je 
obuhvaćena oprema, materijal i energija za 
sniženje NPV, uključujući i odvođenje 
zahvaćene vode.  

        

  Obračun po m'.           

  ul. Ozrenska m¹ 430,4   

  ul. Izvorska m¹ 144,7   

  Ukupno zemljani radovi:       
 

  

  
  

          

G.2.3. MONTAŽERSKI RADOVI           

3.1. Nabavka, isporuka i propisno lagerovanje, na 
lokaciju u Vršcu po izboru investitora, 
kanalizacionih PVC cevi zajedno sa svim 
spojnim i zaptivnim materijalom. Cevi su 
namenjene za izgradnju ulične kanalizacije 
otpadnih voda. Predmet isporuke mogu biti 
samo neoštećene i ispravne cevi urađene u 
skladu sa normama datim standardima: SRPS 
EN 1401, SRPS EN ISO 9969, SRPS G.S3. 
506 i SRPS G.S3. 507 i koje o tome poseduju 
važeći sertifikat (potvrdu o kvalitetu). 
Projektom je predviđena upotreba cevi kojima 
debljina zida nije manja od: 7.7 mm za cevi DN 
315 i 6.2 mm za cevi DN 250.Projektom su 
predvidene PVC kanalizacione cevi koje se 
ugrađuju na sloj peska debljine 15 cm, pesak 
se postavlja i oko cevi i 30 cm iznad temena 
cevi.  Jediničnom cenom je obuhvaćena 
nabavka,  transport, istovar i propisno 
lagerovanje cevi za uličnu kanalizaciju, 
uključujući i pribavljanje važećih potvrda o 
kvalitetu (sertifikata).    
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  Nadsloj nad temenom cevi DN 315 se kreće u 
intervalu: od 0.84 do 1.78 m. Nadsloj nad 
temenom cevi DN 250 se kreće u intervalu: od 
1.05 do 2.61 m. 

        
  U navedenim uslovima cev treba da ima takve 

karakteristike da može prihvatiti temeni pritisak 
od tla i povremeno saobraćajno opterećenje od 
teretnog vozila težine 600 kN na površini 
terena, pri nivou podzemne vode u nivou 
prirodnog terena. Uz predhodnu saglasnost 
projektanta, predmet isporuke mogu biti i 
cevi drugih proizvođača i od drugog 
materijala pod uslovom da imaju mehaničke i 
hidrauličke karakteristike jednake ili bolje od 
karakteristika navedenih cevi, odnosno da 
ugrađene u cevovod pri transportu otpadne 
vode imaju hrapavost  cevovoda  manju ili 
jednaku 0.4 mm, otpornost na hemijsku i 
mehanicku agresivnost komunalnih otpadnih 
voda, vodonepropusnost, statičku stabilnost pri 
nadsloju od:  0.84 do 1.78 m za cevi DN 315 i 
1.05 do 2.61 m za cevi DN 250, uz povremeno 
saobraćajno opterećenje teretnog vozila od 
600 kN i pri nivou podzemne vode u nivou 
terena u smislu dugotrajnog opterećenja. 
Obračun po m' cevovoda 

      
  ul. Ozrenska         

  PVC DN 250, SDR 41, s-20, SN 4 m' 430,4   

  ul. Izvorska     

  PVC DN 250, SDR 41, s-20, SN 4 m' 144,7   

              

3.2. Dopremanje na gradilište i montaža po datoj 
niveleti cevi iz prethodne pozicije. Za izgradnju 
kanalizacije mogu se koristiti samo cevi 
urađene u skladu sa normama datim 
standardima SRPS EN 1401, SRPS EN ISO 
9969, SRPS G.S3. 506 i SRPS G.S3. 507 i 
koje o tome poseduju važeći sertifikat (potvrdu 
o kvalitetu).  
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  Pre ugradnje svaka cev se vizuelno mora 
pregledati i utvrditi njeno eventualno oštećenje. 
Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu 
saglasno uslovima koje propisuje proizvođač 
cevi. Cevi se spajaju odgovarajućim 
spojnicama, sa propisanim gumicama. 
Montirana deonica se ispituje na pritisak od 0,2 
bara. Ugrađena cev mora celom svojom 
dužinom ravnomerno ležati na sloju  peska. 
Ispod spojnica se pesak iskopa. Ugradnja cevi 
se kontroliše nivelmanom. Dozvoljeno 
odstupanje od projektovane kote je ±0.5 cm. U 
fazi montaže cevi izrađuje se i priključci 
korisnika (obuhvaćeno posebnom pozicijom). 
Jediničnom cenom je obuhvaćen celokupan 
rad na ugradnji cevovoda i ispitivanju na 
pritisak. Šahtovi se ne odbijaju. Sečenje cevi i 
otpadni materijal se ne plaćaju posebno.  

        
  Napomena: Na deonicama sa nivoom 

podzemne vode minimum 0.5 m nad temenom 
cevi, umesto ispitivanja na pritisak, kvalitet 
ugradnje cevi se može kontrolisati proverom 
dali ima dotoka podzemnih voda u kolektor 
(eksfiltracija). Obračun po m' cevovoda 

        
  ul. Ozrenska           

  PVC DN 250, SDR 41, s-20, SN 4 m' 430,4   

  ul. Izvorska       

  PVC DN 250, SDR 41, s-20, SN 4 m' 144,7   

              

3.3. Nabavka, dopremanje i lagerovanje, na lokaciji 
u Vršcu po izboru investitora, fazonskih 
komada PVC KGF (uvodnik za šaht) SN4 u 
svemu prema SRPS EN 1401. Ugradnja 
komada se vrši prilikom izrade šahtova. 
Obračun po komadu.         

  Napomena: Tačan broj kućnih priključaka, a 
time i broj fazonskih komada PVC KGF DN 
160, utvrditi na licu mesta.  

        
  ul. Ozrenska           

  PVC KGF DN 250, SN 4 kom 44,0   

  PVC KGF DN 160, SN 4 kom 44,0   

  ul. Izvorska       

  PVC KGF DN 250, SN 4 kom 12,0   
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  PVC KGF DN 160, SN 4 kom 12,0   

              

3.4. Nabavka, dopremanje i lagerovanje, na lokaciji 
u Vršcu po izboru investitora, fazonskih 
komada PVC KG (poklopac cevi) SN4 u svemu 
prema SRPS EN 1401. Ugradnja komada se 
vrši prilikom izrade šahtova. Obračun po 
komadu.         

  Napomena: Tačan broj kućnih priključaka, a 
time i broj fazonskih komada PVC KG DN 160, 
utvrditi na licu mesta.  

        
  ul. Ozrenska           

  PVC KG DN 160, SN 4 kom 44,0   

  ul. Izvorska       

  PVC KG DN 160, SN 4 kom 12,0   

              

3.5. Nabavka materijala i izrada polumontažnih 
betonskih šahtova od betona MB 30 na uličnim 
kolektorima. Šaht treba da je konstruktivno 
stabilan u uslovima pritiska tla i dejstva 
saobraćajnog opterecenja teretnim vozilom od 
600 kN. Izgradnja šahta podrazumeva sledeće:  

        

  

* Proširenje rova ručnim iskopom i dodatno 
podgradivanje tako da se mogu izvršiti 
naredne tri pozicije 

        

  

* nabavku materijala i izradu tampona od 
šljunka, debljine 20 cm kružnog oblika prečnika 
180 cm.         

  

* nabaku, montažu i demontažu tipske oplate i 
nabavku i ugradivanje betona MB 30 i izrada 
donje ploče šahta debljine 20 cm i prečnika 
140 cm.  

        

  

* nabavku, montažu i demontažu tipske oplate 
i nabavku i ugrađivanje betona MB-30 i izrada 
donjeg prstena šahta unutrašnjeg prečnika 100 
cm, debljine zida 20 cm, min visine DN cevi+15 
cm. Prilikom izgradnje donjeg prstena u zid se 
ugrađuju  fazonski komadi PVC KGF i KG iz 
pozicija 3.3. i 3.4.   
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* nabavku i ugradnju betona MB-30 u prostor 
izmedu unutrašnjeg zida donjeg prstena i cevi, 
formiranje kinete, gletovanje gornje površine 
kinete do crnog sjaja. 

        

  

* nabavka, dopremanje, montaža i zalivanje 
spojnica (vodonepropusnim materijalom) 
prefabrifikovanih vodonepropusnih prstenova 
za šahtove. Predmet isporuke su samo 
neoštećeni i ispravni prstenovi koji poseduju 
dokaz o kvalitetu (atest):SRPS U.N1.050. 
Unutrašnji prečnik prstena je 100 cm, debljina 
zida 10 cm a visine su 100, 50 i 25 cm. 
Prefabrikovani elementi su od 
vodonepropusnog armiranog betona, nosivosti 
po obodu od min 55 N/cm2. Broj elemanata od 
kojih se formira zid šahta zavisi od dubine 
šahta. Uslov da se kompletan šaht završava 
tačno u nivou terena odnosno kolovoza se 
ispunjava kombinacijom prstenova i visinom 
donjeg prstena šahta. 

        

  

*nabavka, dopremanje, montaža i zalivanje 
spojnica (vodonepropusnim materijalom) 
završnog komada visine 60 cm u obliku plašta 
zarubljene kupe sa unutrašnjim prečnikom 
donje baze 100 cm i gornje baze 60 cm i  
debljine zida 10 cm. 
Završni komad je od vodonepropusnog 
armiranog betona, nosivosti po obodu prema 
statičkom proračunu. 

        

  

Prefabrikovani elementi šahtova se spajaju na 
ravan spoj, lepljenjem masom na bazi 
bitumena, tako da je celokupna konstrukcija 
vodonepropusna.  
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* nabavka, montaža i demontaža tipske oplate 
i nabavka i ugradnja armiranog betona MB-30 i 
izrada završnog prstena šahta visine od 16 do 
25 cm (prosečno 22 cm), za prihvat okvira 
odgovarajućeg šahtnog poklopca. Šahtni 
poklopac je obuhvaćen posebnom pozicijom. 
Visina prstena se odreduje na licu mesta tako 
da se obezbedi završetak šahta tačno u visini 
terena. Dozvoljena tolerancija je +-0.5 cm.  
Unutrašnji prečnik prstena je 60 cm, a 
spolljašni 100 cm. U prsten se ugrađuje 
armatura od betonskog gvožđa d=8 mm koju 
čine 2 prstena prečnika 65 cm, 2 prstena 
prečnika 95 cm i 20 uzengija kvadratnog oblika 
15*15 cm od betonskog gvožđa d=6 mm 

        

  

* nabavka dopremanje i ugradnja 
livenogvozdenih penjalica u šaht. Ostavlja se 
mogućnost izbora tipa LG penjalica stim da se 
tipu prilagodava razmak (penjalice JUS 
M.J6.285 se ugrađuju na razmaku 25 cm)  

        

  

Umesto predviđenih, mogu se primeniti i 
drugacija rešenja šahtova (liveni na licu mesta 
ili sl:) uz uslov da se pribavi saglasnost 
projektanta, ispoštuju unutrašnje dimenzije i 
obezbedi statička stabilnost i 
vodonepropusnost šahta.          

  

Jedinačnom cenom je obuhvaćen kompletan 
rad i materijal (uključujući nabavku i montažu 
betonskog gvožđa u gornju ploču) potreban za 
izradu šahta, ugradnja fazonskih komada (KGF 
i KG) iz prethodnih pozicija, kao i hidraulička 
proba (kontrola vodonepropusnosti šahta).  

        

  

Visinom šahta označeno je rastojanje između 
kote gornje površine donje ploče šahta i kote 
šahtnog poklopca. (Hš=1.45-2.77 m, prosečno 
1.63 m, tačne dubine šahtova su date u 
dokaznicama). Šaht se završava u liniji terena 
odnosno kolovoza. 

        

  Obračun po komadu izgrađenog šahta.         

  ul. Ozrenska kom 22,0   

  ul. Izvorska kom 6,0   
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3.6. Nabavka, dopremanje i ugradnja šahtnih 
poklopaca od nodularnog liva klase D400, 
prema standardima SRPS EN 1563 i SRPS 
EN124, sa otvorima za ventilisanje i  sa 
mehanizmom za zaključavanje i odgovarajućim 
mehanizmom za podizanje.  Svetli otvor 
poklopca je 600 mm.  Okvir poklopca se 
postavlja u fazi izrade završnog prstena. 
Poklopac se postavlja tačno ±0.5 cm u nivou 
terena odnosno kolovoza. Jediničnom cenom 
obuhvatiti nabavku, transport do mesta 
ugradnje i ugradnju. Obračun po komadu 
poklopca zajedno sa mehanizmom za 
zaključavanje. 

        

  ul. Ozrenska kom 22,0   

  ul. Izvorska kom 6,0   

  
            

3.7. Izrada priključka projektovanog cevovoda 
deonice na nizvodnu deonicu. Pozicijom je 
obuhvaćeno probijanje rupe, nabavka i 
montaža fazonskog komada PVC KGF DN 250  
(uvodnik u šaht) i obrada ostatka rupe. 
Jediničnom cenom obuhvatiti celokupan 
materijal i rad.          

  ul. Ozrenska kom 1,0   

  ul. Izvorska kom 1,0   

  Ukupno montažerski radovi:         

              

              

G.2.4. OSTALI RADOVI           



Страна 30 од 47 

 

4.1. Izmeštanje vodovodne instalacije, očekivanog 
nazivnog prečnika PVC DN 110 (10 bara) na 
trasi projektovane kanalizacije. Pozicijom je 
obuhvaćeno: utvrđivanje tačnog položaja 
instalacije izradom potrebnog broja šliceva 
(minimalno jedan šlic na 15 m trase), 
pribavljanje uslova vlasnika instalacije za 
izmeštanje iste, izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za izmeštanje instalacije, 
pribavljanje saglasnosti vlasnika instalacije na 
projekat izmeštanja, kompletan rad i materijal 
na izmeštanju instalacije (zemljani radovi, 
nabavka i montaža cevnog materijala, nabavka 
i montaža potrebnih fazonskih komada i td.), 
nadzor vlasnika instalacije sve vreme 
izvođenja radova na utvrđivanju tačnog 
položaja i izmeštanju instalacije, kontrola 
kvaliteta izvedenih radova, geodetsko 
snimanje i kartiranje izvedenog stanja. 
Izmeštanje izvršiti u svemu prema uslovima i 
uz nadzor ovlaštenog predstavnika vlasnika 
instalacija. Odabir cevnog materijala izvršiti u 
dogovoru sa vlasnikom instalacije. Obračun po 
m¹ izmeštene vodovodne instalacije. 

        

  ul. Ozrenska m 40,0   

  ul. Izvorska m 20,0   

  Ukupno ostali radovi:         
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

1. G.2.1. Pripremno-završni radovi 
 
 

2. G.2.2. Zemljani radovi 
 

3. G.2.3. Montažerski radovi 
 

4. G.2.4. Ostali radovi 
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

− Признају се само понуде које обухватају све тражене радове.  

− Укупна цена радова мора да садржи све основне елементе структуре цене, 
тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији 
набавке. 

− Понуђач мора да попуни сва поља, овери печатом и потпише Образац 
структуре цене, чиме потврђује да су тачни подаци који су у њему 
наведени. Уколико се подноси заједничка понуда, сви чланови групе 
понуђача потписују и оверавају предметни Образац, осим ако је у 
споразуму, на основу члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама, наведен 
учесник у заједничкој понуди (члан групе понуђача) који ће бити носилац 
посла. 

 
 
Датум:  _________________                           М.П.                     Потпис понуђача 
 

                 _____________________ 
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VI.3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 

  

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

 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно  
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:  _________________                           М.П.                     Потпис понуђача 
 

     ___________________ 
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VI.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона,                                                                                 , 

(Назив понуђача) 
даје: 

 
 
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 
понуду у поступку јавне набавке бр 404-76/2018-IV-09, Радови на фекалној 
канализацији непарне стране насеља уз Гудурички пут у Вршцу – завршна 
фаза поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита  конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
 
 Уколико пону ду подноси група понуђача, Изјава мора бити  потписана од 
стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена 
печатом. 
 
 
 
 
 

Датум:  _________________                           М.П.                     Потпис понуђача 
 

     ___________________ 
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VI.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА 

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

ИЗЈАВУ 
 
 
 
 

Понуђач__________________________________________ у поступку јавне 
набавке  бр 404-76/2018-IV-09, Радови на фекалној канализацији непарне 
стране насеља уз Гудурички пут у Вршцу – завршна фаза поштовао је обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:  _________________                           М.П.                     Потпис понуђача 
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VI.6  ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ТРАСЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ 
МРЕЖЕ  
 

 
 
Записник је сачињен дана ___.___.2018. године у просторијама Градске управе 
града Вршца, Трг победе 1, Вршац, између: 

 
1. _______________________, _____________________________, кога заступа 
                 (понуђач)                                   (седиште понуђача) 
  
_________________________________, бр.лк. __________, ПС у __________,  
             (име и презиме)  

 
бр.овлашћења __________, од ___.___.2018. године (уколико преглед трасе 
канализационе мреже врши лице које није законски заступник понуђача), са 
једне   

 
и 
 
2. ________________________ – овлашћено лице Наручиоца, са друге стране. 

          (име и презиме) 
 
 
 
Изјављујемо да смо дана ___.___.2018. године посетили локацију и извршили увид 
у техничку документацију која је предмет јавне набавке бр. 404-76/2018-IV-09 – 
Радови на фекалној канализацији непарне стране насеља уз Гудурички пут у 
Вршцу – завршна фаза и стекли увид у све информације које су неопходне за 
припрему понуде, као и да смо упознати са свим условима извођења радова. 
 
 
 

м.п. 
        ______________________ 

                                                                          (потпис одговорног/овлашћеног лица понуђача) 
 
 

м.п. 
_____________________ 

(потпис овлашћеног лица код наручиоца  
којим се потврђује да је извршен увид) 

 
 
Напомена:  
Понуда понуђача која не садржи Образац записника о извршеном прегледу трасе 
канализационе мреже биће сматрана неисправном, односно таква понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 



Страна 36 од 47 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА  
 

 

УГОВОР О JAВНОЈ НАБАВЦИ  

РАДОВА НА ФЕКАЛНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ НЕПАРНЕ СТРАНЕ НАСЕЉА 

УЗ ГУДУРИЧКИ ПУТ У ВРШЦУ – ЗАВРШНА ФАЗА 
  

Закључен дана ___________. године, између 

 

 1. ГРАД ВРШАЦ са седиштем у Вршцу, Трг победе 1, МБ: 8267944 ПИБ: 

100912619, број рачуна: - Управа за трезор: 840-14640-52, кога заступа  
Градоначелник Драгана Митровић (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране 

и 

2. ___________________________ са седиштем у ____________ улица 

____________________,  број _____, ПИБ _____________, МБ _______________, 
кога заступа директор _________________________,  ( у даљем тексту: Извођач) 
 

I  ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 

 Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о 
јавним набавкама спровео поступак јавне набавке радова на фекалној 
канализацији непарне стране насеља уз Гудурички пут у Вршцу – завршна фаза и 
да је понуда Извођача број _______ од ________. године изабрана као 
најповољнија. 

 
Члан 2. 

      Сагласно члану 1. овог Уговора Извођач се обавезује да за потребе 
Наручиоца изведе наведене радове, у свему према прихваћеној Понуди и 
Предмеру радова из конкурсне документације, који су саставни део овог Уговора. 
  
 
II ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ 

 
Члан 3. 

  Уговорне стране сагласно прихватају цену из понуде Извођача у укупном 
износу од _____________________динара без ПДВ-а, што са порезом на додату 
вредност, укупно износи ____________________ динара. 
 Јединичне цене из понуде Извођача радова су фиксне до завршетка 
извођења радова. У цену су укључени сав помоћни материјал, радна снага и друго 
што је неопходно за реализацију предмета уговора. 



Страна 37 од 47 

 

  
                           Члан 4. 
 Плаћање уговорене цене извршиће се у роковима и на начин предвиђен у  
прихваћеној понуди уплатом на рачун Извођача број __________________ отворен 
код ________________ банке.  
 

 Члан 5. 
 

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 Наручиоца у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца мења обим 
уговорених радова и изводи вишкове радова. 

Уколико је Наручилац сагласан са извођењем вишка радова, исти ће се 
уговорити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама 

 
Члан 6. 

 
 Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од 
укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак 
рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, 
за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  
 Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу 
преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет 
процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ, са роком трајања који 
је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
 
 
III МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
 

 
Члан 7. 

Извођач се обавезује да: 
 

-послове из члана 1. овог уговора изврши стручно и квалитетно у складу са 
Прдмером радова  и важећим законским прописима; 
-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих 
обавеза; 
-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и сл, тако да се наручилац ослобађа свих 
одговорности ; 
-да обезбеди несметано вршење надзора над радовима; 
-да се строго придржава мера заштите на раду; 
-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове 
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Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране 
Наручиоца; 
- благовремено и детаљно проучи постојећу документацију и стање на терену као и 
да укаже Наручиоцу на евентуалне недостатке у документацији; 
 

 
IV РОК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

 
       Члан 8. 

 Извођач се обавезује да радове изведе у складу са прихваћеном понудом и 
Предмером радова у року од ________ радних дана од дана увођења у посао. 

  Само изузетно, ако након потписивања овог Уговора наступе околности 
више силе у виду природне катастрофе, пожар, ратне околности, мере које 
предузима држава, као и сличне околности које не зависе од воље и утицаја 
уговорних страна, уговорне стране могу продужити рок за испуњење обавеза.  

      

 
     Члан 9. 

 У случају неоправданог кашњења у извршавању овог уговора од стране 
Извођача, уговрне стране сагласно уговарају уговорну казну од 0,3% за сваки 
радни дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ 
10% (десет процената) укупне вредности послова. 
 
 

     Члан 10. 

 
Гарантни рок за изведене радове износи _______ године рачунајући од 

дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова 
Наручиоца. 
 Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив 
Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке  које надзорни орган констатује. 

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 писменог захтева Наручиоца. 
  

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те 
врсте у складу са конкурсном документацијом. 
 
 

Члан 11. 

 
Записнички констатоване недостатке Извођач је дужан да отклони у року од 

седам дана од сачињавања записника. Коначни обрачун се испоставља 
истовремено са записником о примопредаји радова. 
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V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

  
Члан 12. 

 Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са 
отказним роком од 30 дана.  

 Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих 
уговором прихваћених обавеза до дана раскида Уговора 

 
Члан 13. 

  
 На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи. 
 

 Члан 14. 

 Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да 
решавају споразумно, а ако се спор не може решити мирним путем сагласно 
утврђују надлежност суда сходно закону. 

 
 Члан 15. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 4 (четири) примерка за своје потребе.  

 
 

 
За Извођача  

______________ 

 

Д и р е к т о р  

    За Наручиоца 

  ГРАД ВРШАЦ 
 

Г р а д о н а ч е л н и к  

    

________________  Драгана Митровић 

 
 

Напомена: Понуђач је обавезан да попуни, потпише и печатом овери модел 
уговора, чиме потврђује све наводе из своје понуде. Тако попуњен 
модел уговора, понуђачи предају као саставни део понуде.  
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VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на 
српском језику.  

VIII.2.  Начин подношења понуде  

Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се у затвореној 
коверти поштом на адресу: Град Вршац, Трг Победе 1, 26300 Вршац са 
назнаком „Не отварај - Понуда за јавну набавку бр. 404-76/2018-IV-09 – 
Радови на фекалној канализацији непарне стране насеља уз Гудурички 
пут у Вршцу – завршна фаза“. На полеђини коверте навести назив, 
адресу, број телефона понуђача,  е-маил и име особе за контакт. Понуде се 
могу предати и лично преко писарнице Градске управе града Вршца на 
истој адреси. 

 
VIII.3.  Партије  
 

Јавна набавка није обликована по партијама 
 
VIII.4.  Понуде са варијантама  
 

Понуде са варијантама нису допуштене. Понуда која садржи варијанте биће 
одбијена као неприхватљива. 
 

VIII.5.  Измена, допуна и опозив понуде  

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Вршац, 
Трг Победе 1, 26300 Вршац,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку број 404-76/2018-IV-09 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 

„Допуна понуде за јавну набавку број 404-76/2018-IV-09 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 

„Опозив понуде за јавну набавку број 404-76/2018-IV-09 - НЕ ОТВАРАТИ”  
или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку број 404-76/2018-IV-09 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.  

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

 
VIII.6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално 
поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или 
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда.  
 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем 

 
VIII.7. Понуда са подизвођачем  

 
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  
Обрасцу понуде  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може 
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште 
подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу. 
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који  подноси понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач ће  бити  
наведен  и у уговору о јавној набавци. 
 
Наручилац није предвидео да се доспела потраживања преносе директно 
подизвођачу. 
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 
који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  
број подизвођача. 
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
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VIII.8. Заједничка понуда  
 

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група 
понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем  

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

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који 
су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје 
име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси 
заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
VIII.9.  Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих 

зависи прихватљивост  понуде  
 

Плаћање изведених радова вршиће се на основу привремених и окончане 
ситуације.   
 
Понуђач, пре давања понуде, мора заједно са представником наручиоца да 
обиђе локацију како би  стекао увид у постојеће стање,  упознао се са 
радним задатком и свим детаљима који су неопходни за припремање 
понуде. На дан отварања није могуће извршити обилазак локације. 
 
Понуда понуђача који пре давања понуде не обиђе локацију и информише 
се око детаља сматраће се неприхватљива. 
 
Као доказ  да су обишли локацију, понуђачи уз понуду прилажу потврду 
(дата је у конкурсној документацији, Образац бр. VI.6.) потписану од стране 
представника наручиоца.   
 
Контакт особа за обилазак локације је Начелник одељења за инвестиције и 
капитална улагања Милош Салапура, моб.: 0608070199, 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 
понуда. 
 
Рок за извођење радова не може бити дужи од 50 радних дана.  
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Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи попуњавају читко 
хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом 
оверава. У случају било каквих исправки исте морају бити оверене печатом 
и потписане од стране овлашћеног лица понуђача. 

Понуђач понуду даје искључиво на достављеном обрасцу у који уноси све 
тражене податке. Уколико понуду не достави на овом обрасцу или ако иста 
не садржи све тражене податке, наручилац може одбити понуду  

 
Понуда мора да садржи: 
 

 Доказе о испуњенсти услова за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75. и 76. Закона  

 Образац понуде 
 Техничке спецификације 
 Модел уговора 
 Изјаву о независној понуди 
 Записник о извршеном прегледу трасе канализационе мреже 
 Остала документа тражена конкурсном документацијом 

 
 
VIII.10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у 

понуди  
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 
са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне 
јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати по било ком основу. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 
у складу са чланом 92. Закона 
 

VIII.11.Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
обезбеђења испуњења обавеза понуђача  

 
Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде са назначеним износом од 2% од  укупне вредности понуде без ПДВ и 
роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити 
неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив, у корист Наручиоца Град Вршац. Поднета банкарска гаранција не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
уколико:  

- Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или 
измени своју понуду; 

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о 
јавној набавци;  
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- Понуђач коме је додељен уговор не достави банкарску гаранцију за  
добро извршење  посла у складу са захтевима из конкурсне 
документције; 
 

 
Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним 
понуђачем. 
              2) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о 
намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, 
обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, 
најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, издати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% укупне вредности уговора 
без ПДВ. 
           3)  Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије 
посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини од 5% 
укупне вредности уговора без ПДВ. 
 Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.  
 
Изабрани понуђач је дужан да достави 
 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла најкасније 10 дана од 
дана  

закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи од 
уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца Град Вршац. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. 
        Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором.  
        Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће  рокове, мањи износ или  промењену месну надлежност за решавање 
спорова.  
 
    2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани 
понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности 
уговора без ПДВ у корист  Наручиоца Град Вршац. Рок важности банкарске 
гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани 
понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити 
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  
         

.  
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VIII.12.  Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима 

на располагање, укључујући и њихове подизвођаче  
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање. 
 
 

VIII.13. Начин преузимања техничких документација и планова  
 
За ову јавну набавку нема техничких документација, ни планова. 
 

VIII.14.  Додатне информације или појашњења 
 
Потенцијални понуђач може, искључиво у писaном облику, тражити од 
Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана 
пре истека рока за подношење понуде слањем Захтева за додатним 
информацијама или појашњењима на адресу: Град Вршац, Вршац, Трг 
победе 1 са назнаком: «Питања за јавну набавку број 404-76/2018-IV-09». 
 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима се може послати и 
на е-маил:  marko.budimirovic@vrsac.org.rs, али мора да буде потписан, 
печатиран, скениран и послат као прилог (attachment).  Наручилац неће 
одговарати на захтеве за додатним информацијама и појашњењнима која 
нису послата у захтеваној форми. 
 
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у року од три дана од дана пријема захтева. 
 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 

VIII.15.  Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола 
код понуђача односно његовог подизвођача 

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 
у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 
Закона). 
 
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. 
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VIII.16.  Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица  

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

 
VIII.17.  Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету 
због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев  за  заштиту  права  се  подноси  
непосредно, електронском поштом на e-mail:  
marko.budimirovic@vrsac.org.rs,  као и  препорученом  пошиљком  са  
повратницом.   
 
О поднетом  захтеву за заштиту права  наручилац  објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
 
Захтев  за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке  радње  наручиоца,  осим  уколико  Законом  није  
другачије  одређено.   
 
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  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 
став 2. Закона 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 за 
подношење захтева којим се оспорава  врста  поступка,  садржина позива  
за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда.  
 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, 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 
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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 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. овог закона; 
7) потпис подносиоца. 

 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 120.000,00 динара према следећим инструкцијама: 

- број  рачуна: 840-30678845-06,  
- шифра плаћања: 153,  
- позив  на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права,  
- сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне 

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
 
НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу 
оним редоследом како је то приказано у горе наведеном примеру. У пољу 
„позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу 
избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл. 
 
Поступак  заштите  права  понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  138.  -  
167. Закона. 

 
 

 


