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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 
14/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 16420 
од 28.10.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 16421 
од 28.10.2016. године, ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у отвореном поступку jaвне набавке радова: 

„Доградња постојеће канализационе мреже израда сепаратора“,  
број набавке: ЈН - 25/16 

 
Конкурсна документација садржи поглавља:  
 

Поглавље Назив поглавља 
I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 

III Технички опис предмета набавке 

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду 

V 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 
Упутство како се доказује испуњеност тих услова 

VI Образац понуде 
VII Образац структуре цене са упутством како да се попуни 
VIII Модел уговора 
IX Други обрасци - Изјаве понуђача 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 
Адреса: Нови Сад, Сентандрејски пут 3.  
Интернет страница: www.cistocans.cо.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке су радови: „Доградња канализационе мреже израда 
сепаратора“, редни број набавке ЈН-25/16, а у складу са техничком спецификацијом. 
 
4.  Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Снежана Ђурковић 
e-mail адреса: komisija.za.javne.nabavke@cistocans.co.rs, тел. 021/443-611 лок.181 
 

 
II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Опис предмета набавке: доградња постојеће канализационе мреже израда 
сепаратора, ОРН:  45000000 - грађевински радови 
      
2. Партије: 
Јавна набавка обликована је као јединствена (није обликована по партијама). 
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III – ТЕХНИЧКИ ОПИС  

1. ОПИС РАДОВА 

Доградња постојеће канализационе мреже, израда сепаратора врши се у седишта 
Наручиоца, на адреси Сентандрејски пут бр. 3, Нови Сад. 
Радови се изводе према „Пројекту за извођење доградње канализационе мреже за 
сакупљање и одвођење отпадних вода са локације намењене складиштењу разних 
врста отпада“. 
 
Доградња канализационе мреже обухвата следеће радове: 
  
1. ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ: 
 - обележавање трасе канализације  
 - снимање изведеног објекта канализације 
 - шлицовање места са постојећим инсталацијама 
 
2. ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ: 
 - машински ископ ровова 
 - ручни ископ ровова 
 - планирање и набијање дна рова 
 - израда постељице од песка 
 - затрпавање рова песком 
 - затрпавање рова песком из ископа 
 - транспорт вишка земље из ископа (мреже и кућних прикључака) 
 - планирање и хумузирање слободних површина хумусним материјалом     
дебљине Д=30cm (позицијом обухваћен ископ, утовар, превоз и уградња). 
 
3. ТЕСАРСКЕ РАДОВЕ: 
 - разупирање рова дрвеном подградом  
 
4. ИНСТАЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ: 
 - набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а са 
 заптивним прстеновима 

 - набавка, транспорт и монтажа кратких канализационих цеви од тврдог 
 ПВЦ-а са заптивним прстеновима 
 - набавка транспорт и монтажа ПВЦ улошка за шахт (КГФ)  
 - набавка и уградња коалесцентног сепаратора са бајпасом за издвајање 
 лаких нафтних деривата из прикупљене атмосферске воде, маx. проток 
 Qмаx=50 l/s, тип ACO OLEOPASS NS 10/50 SF 1000 или одговарајући. 
 
5. БЕТОНСКЕ РАДОВЕ: 
 - израда армирано бетонских ревизионих шахтова ø 1000 mm 
 - израда сливника од монтажних елемената 
 
6. ОСТАЛЕ РАДОВЕ: 
 - раскопавање постојећих саобраћајних површина 
 - израда привремене коловозне конструкције од туцаника 
 - запуњавање постојећег цевовода 
 - снижење нивоа подземне воде (транспорт прибора опреме и алата 
 потребног за снижавање нивоа подземне воде,обезбеђење потребне  електричне 
 енергије, монтажа одводних цевовода до места излива са свом потребном 



                                                                                 
  

  

   
 

  Редни број набавке: ЈН- 25/16 
Предмет набавке: Доградња постојеће канализационе мреже израда сепаратора 

  

 

страна 5 од 60 
 

 фазонеријом и арматуром, демонтажа ангажоване опреме са транспортом,  уређење 
 градилишта и враћање терена у првобитно стање на делу где је вршено снижење 
 нивоа подземне воде) 
 - препумпавање замуљене и отпадне воде муљном пумпом 
 - прикључење нове атмосферске канализације на постојећи шахт 
 (проширење рова на месту прикључења, израда привремене преграде погодним 
 средством за усмерење тока воде током израде прикључка, обезбеђење рада у 
 сувом, уклањање привремене преграде, разбијање зида постојећег шахта од 
 армираног бетона и формирање отвора за монтажу прикључног елемента (КГФ и 
 др), сечење и савијање арматуре, обрада површина и премазивање средством за 
 везу новог и старог бетона, Уградња прикључног фазонског комада (КГФ и др), 
 израда оплате и бетонирање ситнозрним бетоном простора између постојећег 
 зида и прикључног елемента, израда кинете и обрада (уклапање) постојеће  кинете 
 од ситнозрног бетона, црпљење вишка дотекле воде која може да угрози радове, 
 мобилном пумпом, уклањање шута из унутрашњости шахта утовар и  одвоз  
 на депонију). 
 
7. АСФАЛТИРАЊЕ ПЛАТОА: 
 - израда тампонског слоја од гранулисаног шљунка фракције 0/63mm  д=30cm 
(набавка, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, евентуално  квашење, 
збијање носећег слоја од гранулисаног шљунка, према димензијама  датим у Пројекту). 
 - израда горње туцаничке подлоге од дробљеног каменог агрегата 
 фракције 0/31,5mm д=15cm (набавка, довоз, уграђивање, грубо и фино 
разастирање, евентуално квашење, те збијање носећег слоја од дробљеног каменог 
агрегата фракције 0/63mm, према димензијама датим у Пројекту). 
 - израда горњег носећег слоја коловозне конструкције од битуменизираног 
 дробљеног агрегата БНС 22 А д=7cm 
 - израда хабајућег слоја коловозне конструкције од асфалт бетона аб 11 
 дебљине д=4cm (набавку, справљање, уградњу и збијање асфалт бетона АБ11с,  у 
слоју дебљине 4 см. Основа за израду техничких услова за ову позицију је  СРПС У.Е4.014.) 
 
Напомене: 

- Опис појединачно потребних радова саставни је део Предмера 

- Пре уграђивања материјала Надзору се доставља њихова произвођачака 

декларација или атести.     
 
2. КОЛИЧИНА:  
Количина радова и материјала утврђени су Предмером радова (поглавље VIII К.Д). 
Предмер радова истовремено чини структуру цене.  
Количину изведених радова и уграђених материјала у поступку реализације посла 
утврђује надзор Наручиоца.   
 
3. КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:  
Извођење радова мора бити у свему према важећим прописима и стандардима за 
ову врсту објекта. 
Под квалитетом изведених радова подразумева се да су радови изведени према 
Пројекту и правилима струке, да су за изведене радове употребљени материјали 
захтеваног квалитета, односно да је Извођач радова добио одобрење од Наручиоца 
(Надзорног органа) за њихову уградњу. 
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За сваки материјал који уграђује, понуђач коме се додели уговор мора 
претходно (пре уградње - употребе) поднети надзорном органу Наручиоца 
атест. 
Надзорни орган даје одобрење пре уградње материјала, у случају спора око 
квалитета материјала надлежан је Завод за испитивање материјала. 
Сав материјал за који надзорни орган Наручиоца констатује да не одговара 
карактеристикама прописаном квалитету, Извођач је дужан да одмах уклони са 
градилишта, а уколико тако не поступи, Наручилац ће обуставити посао уколико 
Извођач покуша да га употреби.  
                  
4. КРАЈЊИ РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА: 
Крајњи рок за завршетак радова је 30 дана од дана увођења у посао. Разлози за 
продужење крајњег рока дефинисани су Моделом уговора. 
 
5. ГАРАНТНИ РОК: 
Понуђачи су дужни да Наручиоцу за изведене радове и уграђене материјале  понуде 
минимални гарантни рок од 24 месеца. Гарантни рок тече од потписивања Записника 
о примопредаји изведених радова.  
 
6. ДОКУМЕНТАЦИЈА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА: 
Садржину документације током извођења радова чине:   

1. Динамички план 
2. Грађевински дневник, Грађевинска књига 
3. Пројекат изведених радова 
4. Записник о примопредаји изведених радова 
5. Фактура 
6. Сви писмени у вези са реализацијом уговора  

 
Напомена: Начин вођења документације ближе је одређен Моделом уговора. 
 
7. УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА: 
Контролу квалитета изведених радова код Наручиоца вршиће овлашћено лице кога 
он одреди и овласти. 
Овлашћено лице ће контролисати ток извођења радова. Ово лице истовремено ће и 
потписивати Грађевински дневник и Грађевинску књигу.   
Утврђивања квалитета изведених радова ближе је одређено у Моделу уговора. 
  
8. ОБАВЕШТЕЊЕ 
1. Понуђачи који желе да учествују у поступку јавне набавке су дужни да до рока за 
подношење понуда обиђу локацију на којој ће се изводити радови. Задатак обиласка 
локације на којој ће се изводити радови је увид понуђача у његово опште стање, у 
стање појединих оштећења и начин извођења радова а све у циљу формирања 
јединичних цена према Предмеру односно укупне цене радова.  
Обилазак се врши средом.   
Понуђачи су дужни да се најаве пре обиласка контакт особи Доналду Божићу на e-
mail donald.bozic@gmail.com са назнаком: Захтев за обиласком локације, JН-25/16. 
Захтев обавезно мора да садржи име лица које ће у име понуђача извршити 
обилазак. Уз захтев за обилазак локације - депоније понуђачи су дужни да пошаљу 
копију потврде о запослењу (радном ангажовању) лица које ће вршити обилазак, 
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издату на меморандуму понуђача, потписану и оверену од стране законског 
заступника понуђача. 
Лице из претходног става истовремено ће у име Наручиоца потписивати Потврду о 

извршеном обиласку. Потписана потврда од стране потенцијалног понуђача и 

одговорног лица Наручиоца доставља се уз понуду. Потврда се налази у поглављу IX 

К.Д. Понуда понуђача који није поступио по овом захтеву Наручиоца неће се 

разматрати и сматраће се неприхватљивом. 

 
2. Приликом обиласка локације потенцијалним понуђачима ће бити омогућен увид у 
„Пројекат за извођење доградње канализационе мреже за сакупљање и одвођење 
отпадних вода са локације намењене складиштењу разних врста отпада“ према 
коме ће се изводити радови. 
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      IV – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о 
јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у 
поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном 
документацијом. У супротном, понуда се одбија. 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
   
2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА СА ПОСЕБНИМ ЗАХТЕВИМА У 
ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ СЕ САЧИЊАВА ПОНУДА   
Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима 
који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у Конкурсној документацији. 
Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ 
(образац, изјава) из Конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора 
бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери 
печатом.  
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није 
уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да 
уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или 
потписивање уговора.   
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце и изјаве потписује и 
оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у Споразуму 
чланова групе понуђача изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о испуњености 
обавезног услова из члана о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. које потписују и 
оверавају сви понуђачи из групе. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног 
отварања понуда.  
  
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД 
ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Начин подношења понуде: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и 
факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  
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. 
 
Понуђач може поднети само једну понуду.  
 
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и група 
понуђача као заједничку понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. 
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Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно 
учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе понуђача 
која подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог 
понуђача. 
 
Понуду се доставља на адресу: ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, Сентандрејски пут бр.3 са 
назнаком: „Понуда за јавну набавку радова: Доградња постојеће канализационе 
мреже израда сепаратора", ЈН-25/16 - НЕ ОТВАРАТИ”. У случају личне доставе 
понуда се предаје на писарници Наручиоца – пословни секретари, 1. спрат, 
канцеларија бр. 1. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
Наручиоца до 26.12.2016. године до  09.00 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 Наручилац 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, 
(примљена је по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити) сматраће се 
неблаговременом.  
 
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 
Наручиоца, дана 26.12.2016. године са почетком у 10.00 часова.  
 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда дужни су 
да пре почетка поступка јавног отварања предају Комисији писмено овлашћење за 
учествовање у поступку јавног отварања. Овлашћење се издаје на меморандуму 
понуђача и мора бити заведено код њега и оверено његовим печатом и потписано од 
стране овлашћеног лица понуђача. 
 
Садржина понуде: 
1. Обрасци: 
- попуњен, потписан и оверен Образац понуде  
- попуњен, потписан и оверен Образац - Структура цене 
- Образац - Модел уговора 
- попуњене, потписане и оверене Обрасце које је Наручилац навео у поглављу ΙX 
Конкурсне документације 
 
2. Прилози понуди: 
- докази о испуњености додатних услова које је Наручилац навео у поглављу V К.Д.  
- Споразум групе понуђача којим уређују међусобне односе и којим се према 
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке - у случају заједничке понуде. 
 
 
Разлози за одбијање понуда:  
Понуда се неће разматрати уколико је неблаговремена и уколико је предата у 
отвореној коверти.  
Наручилац ће одбити понуде понуђача које садрже битне недостатке утврђене у 
складу са чланом 106. ЗЈН и за које не постоје услови за доделу уговора предвиђени 
чланом 107. ЗЈН.   
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Посебна напомена: 
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених 
информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног 
знања, Наручилац ће одбити као неоснован.  
 
4. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, 
означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком 
на коверти „ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за јавну 
набавку радова: „Доградња канализационе мреже израда сепаратора“, редни 
број набавке ЈН-25/16 - НЕ ОТВАРАТИ“. У случају опозива тј. повлачења 
достављене понуде од стране понуђача, таква понуда се неће разматрати, већ ће се 
као неотворена вратити понуђачу.  
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за 
подношење исте. 
 
7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:  
Понуда се подноси самостално, као заједничка и као понуда са подизвођачем.  
Начин подношења понуде наводи се у Обрасцу понуде (поглавље VI К.Д.) 
заокруживањем навода под А, Б или В у табели под 1.  
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. 
 
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем-има тј. да извршење набавке 
делимично повери подизвођачу-има дужан је да поред података о себи (табела 2. 
Обрасца понуде) наведе и све податке о подизвођачу-има којем/којима поверава 
извршење набавке (табела 3. Обрасца понуде). Захтевани подаци о подизвођачу-
има саставни су део табеле под 3. у Обрасцу понуде - поглавље VI К.Д.. Вредност 
набавке - проценат извршења преко 50% укупне вредности набавке не може се 
поверити подизвођачу, у противном понуда понуђача биће одбијена као 
неприхватљива.  
Податак о вредности набавке (проценат учешћа подизвођача) наводи се у табели 3. 
подизвођач, опис посла и вредност посла биће наведени у Уговору.   
Понуђач не може ангажовати подизвођача кога није претходно навео у понуди, у 
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, 
осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  
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Изузетно понуђач може ангажовати подизвођача кога 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. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне 
набавке без обзира на број подизвођача. 
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев Изјаве о поштовању 
обавеза из чл. 75. став 2. који попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје 
име. 
Ангажовани подизвођач-и мора-ју испуњавати услове из члана 75. став 1. Закона.  
Докази и начин њиховог достављања наведени су у поглављу V К.Д.  
 
Обавештење понуђачима који учествују у поступку јавне набавке са подизвођачем: 
Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као 
најповољнија понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора 
о јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој 
сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен 
уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке, потпише 
одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи  и достави у 
оригиналу или овереној копији.  
 
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. 
Закона о јавним набавкама. 
 
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. Споразум обавезно мора да садржи податке из члана 81. 
ст. 4. и 5. Закона и то податке о:  

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем  

- опис послова које ће преузимати понуђачи из групе  
- неограниченој, солидарној одговорности сваког члана према Наручиоцу у 

складу са ЗЈН.  
 
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава 
обавезне услове из члана 75. став 1. ЗЈН. 
Додатне услове из члана 76. ЗЈН понуђачи из групе испуњавају заједно.  
Начин доказивања испуњености обавезних и додатних услова у случају подношења 
заједничке понуде прецизирани су у поглављу V К.Д.   
Подаци о понуђачима који учествују у заједничкој понуди наводе се и оверавају на 
следећи начин:  
- у табели под 1. Начин подношења понуда заокружује се податак под В. 
- у табели под 2. Носилац посла наводи своје податке а њихову тачност потврђује 
својим обавезним потписом (испод табеле). 
- у табели под 4. Носилац посла наводи захтеване податке о осталим учесницима у 
заједничкој понуди захтеване податке за остале учеснике о заједничкој понуди а 
њихову тачност потврђује својим обавезним потписом (испод табеле). 
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Важна напомена: 
У случају подношења заједничке понуде Изјава о независној понуди и Изјава о 
поштовању обавеза из чл. 75. став 2. се копирају у потребном броју примерака,  
попуњава их, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. Изјаве се 
налазе у поглављу  IX К.Д. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  
  
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

10.1. Начин плаћања. 
 Плаћање ће се вршити налогом за пренос преко рачуна код пословне банке 

одабраног понуђача. 
 
10.2.  Услови и рок  плаћања: 

10.2.1. Услови плаћања  
- искључено је авансно плаћање  
- плаћање по примопредаји изведених радова 

 У складу са применом члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у 
области грађевинарства и Објашњењем Министарства финансија бр. 011-00-1180/2015 од 
10.11.2015. године обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ има Наручилац. 

 
10.2.2. Рок плаћања: 45 дана од дана испостављања исправне фактуре.  

 
Сагласност са захтевима Наручиоца који се односе на начин, услове и рок плаћања  
понуђачи дају самим учешћем у поступку јавне набавке. 
 
10.3. Место извођења радова:  Седиште Наручиоца, Сентандрејски пут бр. 3, Нови 
Сад.  
 
10.4.  Рок за завршетак радова: максимално 30 дана од дана увођења у посао.  
Околности за продужење рока дефинисане су  је чланом 4. Модела уговора. У случају да 
дође до продужења рока извршиће се измена Уговора на начин предвиђен чланом 115. ЗЈН. 
 
10.5. Гарантни рок за изведене радове: минимални гарантни рок за изведене радове 
и уграђене материјале је 24 месеца од дана успешно извршене примопредаје. 
Понуђени гарантни рок понуђачи наводе у Обрасцу понуде.   
 
10.6. Рок важења понуде: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда. 
У случају истека рока важења примљене понуде Наручилац ће у складу са чланом 
90. ЗЈН  писмено захтевати од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
11. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ ВАЛУТЕ И НАЧИНА НА КОЈИ СЕ НАВОДИ И 
ИЗРАЖАВА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
11.1. Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 
11.2. Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  
Цена у понуди се исказује се као укупна цена за све радове из Предмера радова са и 
без ПДВ-а. У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са 
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или без ПДВ-а, сматраће се да је иста дата без ПДВ. 
 У Обрасцу структуре цене - Предмеру радова понуђачи су дужни да искажу: 
јединичне и укупне цене специфицираних радова без ПДВ-а као и укупну цену радова 
са и без ПДВ-а.  
У цене се урачунава цена грађевинских радова, цена материјала који ће набавити 
понуђач коме се додели уговор са укљученим трошковима испоруке, рад опреме, цена 
туђих услуга уколико их понуђач користи и сви други зависни трошкови потребни за 
извршење радова.    
 
Понуђене јединичне цене из Предмера су фиксне.   
 
Ако у Предмеру радова буде исказана неуобичајено ниска цена у целини или у 
појединим позицијама, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о 
јавним набавкама 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
Наручилац у овом поступку јавне набавке захтева да му понуђач коме се додели 
Уговор достави следеће финансијске гаранције: 
 
    12.1. Финансијску гаранцију за озбиљност понуде: 
 Финансијска гаранцију за озбиљност понуде је бланко соло меница. Уз ову 
гаранцију одабрани понуђач доставља менично овлашћење попуњено на износ од 
5% од понуђене укупне цене радова без ПДВ-а, захтев за регистрацију менице и 
фотокопија Депо картона. Гаранција за озбиљност понуде доставља се уз понуду.  
 Рок важења предате гаранције мора бити 30 дана дужи од рока важења 
понуде. 
  Наручилац ће примљену гаранцију активирати у случају ако се понуђач коме 
се додели уговор не одазове на потписа уговора.  

Неискоришћену гаранцију - непротествовану меницу Наручилац ће вратити 
свим понуђачима по потпису Уговора.  
   
    12.2. Финансијску гаранцију за добро извршење посла  
 Финансијска гаранцију за добро извршење посла је бланко соло меница. Уз 
ову гаранцију одабрани понуђач доставља менично овлашћење попуњено на износ 
од 10% од понуђене и прихваћене укупне цене радова без ПДВ-а, захтев за 
регистрацију менице и фотокопија Депо картона. Добро извршење посла дефинише 
се Моделом уговора. 
 Рок важења предате гаранције мора бити 30 дана дужи од рока за завршетак 
радова.  
Ова гаранција у понуди се даје у виду Изјаве о њеном полагању (Изјава се налази у 
поглављу IX) а сама гаранција при потпису Уговора. 
  
12.3. Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року: 
 Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року је бланко 
соло меница. Уз бланко соло меницу доставља се: менично овлашћење на износ од 
10% од укупне цене изведених радова без ПДВ-а, захтев за регистрацију менице и 
фотокопија Депо картона.   
Рок важења предате гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока за 
изведене радове.    
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Ова гаранција у понуди се даје у виду Изјаве о њеном полагању (Изјава се налази у 
поглављу IX), а сама гаранција при примопредаји изведених радова (потписивању 
Записника о примопредаји изведених радова).   
Напомена Наручиоца:  
- Предате гаранције морају бити неопозиве, безусловне, наплативе на први позив 
без права на приговор и не могу садржати додатни услов за исплату или мањи износ 
од оног који је наручилац одредио.  
- Бланко соло менице (издате као гаранције) морају пре предаје бити регистроване 
код Народне банке Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и 
начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011). 
- Захтеве за регистрацију меница понуђач благовремено подноси својој пословној 
банци на њеном обрасцу да би испоштовао рок о њиховом полагању при потпису 
уговора. У Захтев за регистрацију соло менице уноси се серијски број бланко 
менице, износ и основ издавања . 
- У случају самосталног давања понуде или понуде са подизвођачем захтевану 
гаранцију за добро извршење посла Наручиоцу даје понуђач којем је додељен 
уговор. 
- У случају заједничког давања понуде гаранцију Наручиоцу даје онај понуђач који је 
Споразумом испред групе понуђача одређен као носилац посла 
- Неискоришћене гаранције - непротествоване менице за добро извршење посла и 
отклањање недостатака у гарантном року (активирање према одредбама уговора) 
Наручилац ће вратити понуђачу коме је додељен уговор по утврђивању чињенице да 
су уговорене обавезе извршене у свему према Уговору.   
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац се обавезује: 
1. Да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржаним у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 
понуди тј. које је подвукао црвеном оловком у документу и у истом реду уз десну 
ивицу ставио реч „поверљиво“.  
2. Да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди. 
3. Да чува као пословну тајну имена понуђача који су поднели понуде до истека рока 
предвиђеног за отварање понуда. 

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 
примену елемената критеријума и рангирање понуде 

Наручилац обавештава понуђаче да ова јавна набавка не садржи посебно 
поверљиве информације. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Наручиоца ЈКП „Чистоћа“ 
Нови Сад,  Сентандрејски пут бр. 3 21000 Нови Сад или путем електронске поште на 
e-mail: komisija.za.javne.nabavke@cistocans.co.rs тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуде. 
Захтев се упућује у радно време Наручиоца радним данима од 7.00 до 15.00 часова. 
Захтев примљен након наведеног времена биће третиран као Зхатев који је 
примљен код Наручиоца првог следећег радног дана.   
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Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом 
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
25/16 - Доградња постојеће канализационе мреже израда сепаратора”. 
У Захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и 
на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
Уколико Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда продужиће рок за подношење понуда. 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Наручилац ће објавити на 
Порталу јавних набавки, на својој интернет страници и на Порталу службених 
гласила Републике Србије.   
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац неће мењати нити  
допуњавати Конкурсну документацију.  
Захтевање додатних информација или појашњења ради припреме понуде није 
дозвољено телефоном.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 
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).  
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.  
 
16. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ 
ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку 
јавне набавке: 
- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 
- учинио повреду конкуренције; 
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
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набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда.  

Доказ наведеног 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) рекламација потрошача уколико није отклоњена у уговореном року  
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на 
испуњене обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. 
Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 
понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више 
чланова групе понуђача.   
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума – најнижа понуђена 
цена. 
Уколико два или више понуђача дају понуде са истом најнижом ценом (укупна цена 
радова) Наручилац ће изабрати као најповољнију понуду понуђача који је понудио 
краћи рок за завршетак радова. Уколико два или више понуђача дају понуде са 
истом најнижом ценом и истим роком завршетка радова Наручилац ће као 
најповољнију изабрати понуду са дужим гарантним роком за изведене радове.  
 
18. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и 
трошкови прибављања средства обезбеђења. 
 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
У случају да понуђач користи заштићене патенте сносиће искључиву одговорност за 
повреде заштићених права интелектуалне својине према трећим лицима.  
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 
које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је 
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претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно 
одредбама Закона.  
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу са назнаком „Захтев за заштиту 
права у поступку јавне набавке: Доградња постојеће канализационе мреже 
израда сепаратора, ЈН- 25/16“.  
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил 
komisija.za.javne.nabavke@cistocans.cо.rs, или препорученом пошиљком са 
повратницом. 
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, 
Немањина 22-26. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам 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 из претходног става, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда.  
 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 
 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења 
захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом 
захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне 
набавке. 
 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије 
(број рачуна: 840-30678845-06 шифра плаћања 153 или 253 позив на број ЈН 25/16 
сврха уплате ЗЗП ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, ЈН бр. 25/16, корисник: буџет Републике 
Србије уплати таксу, и то:  

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, 
садржина позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне 
документације или друге радње Наручиоца предузете пре отварања понуда, 
такса износи 120.000,00 динара, обзиром да процењена вредност јавне 
набавке не прелази износ од 120.000.000,00 динара 

 уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете 
после истека рока за подношење понуда, изузев Одлуке о додели уговора о 
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јавној набавци, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне 
набавке и износи 0,1% процењене вредности јавне набавке. 

  уколико се захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о 
јавној набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме 
је додељен уговор, па ако та цена не прелази 120.000.000,00 динара такса 
износи 120.000,00 динара. 

 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у 
року од 8 (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише уговор или 
не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној 
набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани 
понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права.  
 
22. ИЗМЕНА УГОВОРА 
Наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. 
став 1. Закона о јавним набавкама.  
 
У складу са чланом 115.  став 1. Закона о јавним набавкама лимит из става 1. се не 
односи на вишкове радова који се уговарају.   
 
У случају да дође до продужења рока за уградњу контејнера извршиће се измена 
Уговора на начин предвиђен чланом 115. ЗЈН.   
 
У наведеним случајевима Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која 
садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана 
доношења исту ће објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај 
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.  
 
23. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
24. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА 
Сва документа која се захтевају од понуђача у овом поступку јавне набавке потписује 
његов законски заступник (лице наведено у АПР-у). 
Документа могу потписати и овлашћена лица која нису уписана у АПР као лица 
овлашћена за заступање  од стране законског заступника понуђача. 
 Уколико документа потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено 
за заступање потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање сваког 
конкретног документа. Уколико понуђач не поступи према Обавештењу његова 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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V – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

V-1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.ЗАКОНА: 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 
75. Закона  
 

Обавезни услови за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75. 

ЗЈН 

Докази  из члана 77. ЗЈН о испуњености 
обавезних услова 

Услов из члана 75. ЗЈН став 1 тачка 
1.:  
Право на учешће у поступку има 
понуђач ако је регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар. 
 

Докази из члана 77. ЗЈН став  1. тачка 1. 
Доказ бр. 1 (у зависности од статуса 
понуђача): 
Правно лице: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног органа (без обзира на 
датум издавања извода). 
Предузетник: Извод из регистра Агенци 
је за привредне регистре, односно извода 
из одговарајућег регистра  
(без обзира на датум издавања извода). 
Физичко лице: понуђач не доставља 
доказ 

Услов из члана 75. ЗЈН став 1 тачка 
2.:  
Право на учешће у поступку има 
понуђач ако докаже да он и његов 
законски заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела, као члан 
организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично 
дело преваре. 
 

Докази из члана 77. ЗЈН став  1. тачка 2. 
Доказ бр. 2 (у зависности од статуса 
понуђача) 
Правно лице: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежног 
суда – уверење Основног суда, уверење 
Вишег суда и уверење Вишег суда из 
Београда (одељење за организовани 
криминал), као и уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а за заступника 
понуђача, да оно 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 .  
2.1. Извод из казнене евиденције 
Oсновног суда на чијем је подручју 
седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка 
страног правног лица 
2.2. Извод из казнене евиденције Вишег 
суда на чијем је подручју седиште домаћег 
правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног 
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правног лица 
2.3. Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења (за организовани криминал) 
Вишег суда у Београду; С тим у вези на 
интернет страници Вишег суда у Београду 
објављено је обавештење 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-
sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 
За законске заступнике обавезно се 
доставља: 

 2.4. Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског/е 
заступника/е – захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту 
рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) 
Правилника о казненој евиденцији («Сл. 
лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за 
унутрашње послове општине на чијој 
територији је то лице рођено), али и према 
месту пребивалишта. 
 Ако је више законских  заступника за 
сваког сe доставља уверење из казнене 
евиденције (потврде не смеју бити 
старије од два месеца пре отварања 
понуда); 
Предузетник: Извод из казнене 
евиденције, односно уверења надлежне 
полицијске управе МУП-а да није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре  

 уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова – 
захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења 
(сходно члану 2. став 1. тачка 1) 
Правилника о казненој евиденцији 
(«Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган 
надлежан за унутрашње послове 
општине на чијој територији је то лице 
рођено), али и према месту 
пребивалишта (потврде не смеју 
бити старије од два месеца пре 
отварања понуда); 

Физичко лице: Извод из казнене 
евиденције, односно уверења надлежне 
полицијске управе МУП-а даније осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није 
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осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре 

  уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова 
– захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту 
рођења (сходно члану 2. став 1. 
тачка 1) Правилника о казненој 
евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 
5/79) - орган надлежан за 
унутрашње послове општине на 
чијој територији је то лице рођено), 
али и према месту пребивалишта 
(потврде не смеју бити старије од 
два месеца пре отварања понуда); 

Услов из члана 75. ЗЈН став 1 тачка 
4.: Право на учешће у поступку има 
понуђач ако је измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе 
када има седиште на њеној територији.  
 

Докази из члана 77. ЗЈН став  1. тачка 3. 
Доказ  бр. 3. (у зависности од статуса 
понуђача): 
Правно лице:  
3.1. Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе  
3.2. Уверења надлежне локалне  
самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода 
      Уколико се понуђач налази у поступку 
приватизације, потребно је да достави 
Потврду Агенције за приватизацију 
(потврда се издаје сходно чл. 10. ст. 2. 
Закона о агенцији за приватизацију „Сл. 
Гласник РС“ бр. 38/2001 и 135/2004)  
(потврде не смеју бити старије од два 
месеца пре отварања понуда); 
Предузетник:  
3.1. Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе  
3.2. Уверења надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода 
 (потврде не смеју бити старије од два 
месеца пре отварања понуда). 
Физичко лице:  
3.1. Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе  
3.2. Уверења надлежне локалне  
самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода 
(потврде не смеју бити старије од два 
месеца пре отварања понуда). 
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Услов из члана 75. ЗЈН  став 2: 
 Понуђач је дужан да поштује обавезе 
из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и да нема 
забрану обављања делатности која је 
на снази у  време подношења понуде.  

Докази из члана 75. ЗЈН став  2: 
Доказ бр. 4. Изјава о поштовању обавеза 
из члана 75. став 2. ЗЈН саставни је део 
К.Д. - налази се у поглављу  IX 
 
 

 
 
V-2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. 
ЗАКОНА: Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава следеће услове које захтева Наручилац 
 
1. Финансијски капацитет: 
1.1. Понуђач је у претходне три године остварио укупне пословне приходе вредности 
минимално 30.000.000,00 динара. 
1.2. Понуђач у претходне три године (2013.-2015.) није пословао са губитком. 
1.3. Понуђач није био неликвидан претходних годину дана од дана објаве позива на 
Порталу за јавне набавке. 
 
Као доказ испуњености ових услова неопходне је доставити: 
 
- Биланс стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013. - 2015.) 
са мишљењем овлашћеног ревизора (за оне понуђаче који су субјекти ревизије у 
складу са Законом о рачуноводству и ревизији), 
-   Потврду Народне банке Србије – Одсек за принудну наплату. 
 
2. Пословни капацитет: 
2.1. Понуђач је у периоду последње три године (2013., 2014. и 2015.) извршио радове 
који одговарају предмету јавне набавке у укупној вредности од најмање 
30.000.000,00 динара без ПДВ-а.  
 

Као доказ испуњености овог услова неопходне је доставити: 

- фотокопија Уговора,  
- фотокопију окончане ситуације. 
 

2.2. Понуђач до рока за подношење понуда поседује ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 
180001 за изградњу и одржавање објеката путне инфраструктуре и производњу 
асфалта.  

Као доказ испуњености овог услова неопходне је доставити  фотокопије важећих 
сертификата. 

 

3. Технички капацит:  

3.1. Понуђач до рока за достављање понуда има у власништву или у закупу 
асфалтну базу, капацитета минимално 150 т/час, на удаљености до 70 км од 
градилишта. 
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Као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: 
- извод из листа непокретности (или извод из земљишних књига) и употребну 

дозволу 
- купопродајни уговор (или рачун) за асфалтну базу са наведеним производним 

капацитетом асфалтне базе 
- изјаву понуђача дату под материјалном и кривичном одговорношћу, потписану 

од стране одговорног лица и оверену печатом, да је асфалтна база технички 
исправна и у функцији 

- изјаву понуђача дату под материјалном и кривичном одговорношћу, потписану 
од стране одговорног лица и оверену печатом којом се доказује удаљеност 
базе. Уз ову изјаву приложити и одштампану и обележену трасу пута са 
уписаним растојањем измереним помoћу веб сајта: www.maps.google.com 

Уколико је асфалтна база у закупу потребно је уз све горе наведене доказе за 
асфалтну базу доставити и уговор о закупу предметне асфалтне базе 

3.2. Понуђач до рока за подношење понуда  има у власништву или закупу 
минимално:    

- 1 (један) финишер,  
- 2 (два) ровокопача - утоваривача, 
- 1 (један) хидраулични чекич за разбијање асфалта – пикамер,  
- 2 (две) машине за сечење асфалта,  
- 1 (један) самоходни ваљак за асфалт гума-гума, тежине преко 12t,  
- 2 (два) самоходна виброваљка тежинe преко 6т,  
- 1 (један) агрегат, 5kW  
- 2 (две) вибро плоче,  
- 1 (један) грејдер,  
- 1 (један) компресор, 
- 1 (једну) самоходну радну машину за чишћење путева (са четкама и уређајем за 

усисавање),  
- 1 (једну) самоходну машину за стругање асфалта,  
- 3 (три) кипер камиона носивости преко 10t,  
- 3 (три) кипер камиона носивости до 10t. 

 
Као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: 
- фотокопије важећих саобраћајних дозволa или oчитане саобраћајне дозволе,  
- копију пописне листе са стањем на дан 31.12.2015. године.  
За опрему која је у закупу уз горе наведене доказе потребно је доставити и уговор о 
закупу. 
 

4. Кадровски капацитет: 
Понуђач до рока за подношење понуда има минимално запослена/радно ангажована  
следећа лица:  

- 1 (једног) дипломираног инжењера грађевине са извођачком лиценцом 412 и 
потврдом од ИКС о важности, (Доказ: копија лиценце и потврде о важности 
лиценце, копија радне књижице и М образац) 
- 1 (једног) дипломираног инжењер грађевине са извођачком лиценцом 414 и 
потврдом од ИКС о важности, (Доказ: копија лиценце и потврде о важности 
лиценце, копија радне књижице и М образац) 
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- 1 (једног) грађевинског техничара, (Доказ: копија радне књижице и М 
образац) 
- 1 (једног) водоинсталатер (Доказ: М образац) 

      -     5 (пет) асфалтера  (Доказ: М образац) 
      -     2 (два) НК радника   (Доказ: М образац)  
      -     5 (пет) руковаоца грађевинских машина  (Доказ: М образац)  
      -     1(једно) лице за безбедност и здравље на раду (Доказ: М образац,  уверење 
о положеном  стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на 
раду) 
 
За радно ангажоване лица код понуђача по основу других уговора у складу са 
Законом о раду поред наведених доказа потребно је доставити и уговоре о радном 
ангажовању.  
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V-3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ 
ЧЛАНОМ 75. И 76. ЗЈН У ОВОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
1. Обавезни и додатни услови и врсте доказа означени су бројевима. Докази о 
испуњености обавезних и додатних услова достављају се уз понуду. Наручилац је у 
оквиру тачке V-1. навео институцију која издаје захтеване доказе за испуњеност 
обавезних услова. 
2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава обавезне  услове из члана 75. став 1. тач. 
1. - 4. ЗЈН.  Сви подизвођачи су дужни да дају изјаву да испуњавају услов из члана 
75. став 2. ЗЈН. Изјава се налази у поглављу IX К.Д. 
3. Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача је 
дужан да достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1. - 4. ЗЈН а у 
складу и на начин наведен у овом Упутству.  Сваки понуђач из групе понуђача је 
дужан да достави Изјаву да испуњава услов из члана 75. став 2 ЗЈН. Изјава се 
налази у поглављу IX К.Д. Захтеване додатне услове учесници у заједничкој понуди 
испуњавају заједно.  Учесници из групе понуђача обавезно као прилог понуди 
достављају Наручиоцу споразум којим су уредили међусобне односе и којим се 
према Наручиоцу обавезују на извршења јавне набавке.  
 4. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова понуђач доставља у 
виду: неоверених копија, а наручилац задржава право да пре доношења Одлуке о 
додели уговора од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, писмено позове 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 се налазе у Регистру понуђача нису дужни да приликом 
подношења понуде доставе захтеване доказе (чл. 78 ЗЈН) о испуњености обавезних 
услова јер ту околност наручилац може утврдити претрагом наведеног Регистра. 
 У случају да понуђач није у Регистру  дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 
VI К.Д.) у Прилогу понуде наведе интернет страницу на којој се налази доказ који није 
достављен уз понуду. 
  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 из 
члана 77. став 1., 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. Писмена 
Изјава доставља се као прилог осталих доказа уз понуду. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац задржава право провере 
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 обавезних услова из поступка јавне набавке, које 
наступе по доношењу Oдлуке o додели уговора, односно закључења уговора, 
односно током важења уговора о јавној набавци и да то документује на прописани 
начин. 
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VI – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
                                   

Понуда бр. ___________ од _________ године за јавну набавку радова у отвореном 
поступку: „Доградња постојеће канализационе мреже израда сепаратора“, редни 
број набавке ЈН-25/16 
 
 

Табела 1) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  (заокружити начин на који се подноси понуда):  
 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
 

Табела 2) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (у ову табелу уносе се подаци о понуђачу без обзира 
да ли је он дао понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку):   

Назив понуђача: 
 

 
 
 

 
Статус понуђача: 
 

а) правно лице 
б) предузетник  
в) физичко лице 
(заокружити а, б или в) 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс:  
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
модела уговора и уговора. 
У случају заједничке понуде овлашћено 
лице за потписивање уговора и модела 
уговора је оно које је одређено њиховим 
међусобним споразумом. 

Име и презиме: 
_______________________________ 
Функција код понуђача: 
_______________________________ 
Потписује се овако. 
_______________________________ 
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Овлашћено лице за попуњавање и 
потписивање свих образаца из 
конкурсне документације. 
У случају заједничке понуде овлашћено 
лице за попуњавање и потписивање свих 
образаца из конкурсне документације је 
оно које је одређено њиховим међусобним 
споразумом. 
 
Напомена: У случају да је ово  лице 
овлашћено и за потписивање модела 
уговора и уговора и да су за њега у 
претходној рубрици дати подаци рубрика 
предвиђена за именовање овог лица  се 
не попуњава а на алинеје се ставља 
цртица.  

Име и презиме: 
_______________________________ 
 
Функција код понуђача: 
_______________________________ 
Потписује се овако: 
_________________________________ 
 

 
                                                         М.П.              ____________________________ 
                                                                                    (овлашћено лице понуђача) 
 
Напомена: Понуђачи су  обавезни да дају захтеване опште податке и да их унесу  
у предвиђени простор  табеле под 2.  
Табелу 2. попуњава понуђач који подноси понуду самостално као и понуђач који подноси понуду са 
подизвођачем.  
Табелу 2. попуњава (даје своје опште податке) и носилац посла из заједничке понуде. Носилац посла 
утврђен је споразумом којим су се понуђачи из групе међусобно обавезали и према наручиоцу на 
извршење јавне набавке. Овај споразум се доставља уз понуду.  
 На предвиђеном месту испод табеле 2. у зависности од начина давања понуде потписује се 
овлашћено лице: 
 - овлашћено лице понуђача који је самостално дао понуду, или 
 - овлашћено лице понуђача који је дао понуду са подизвођачем, или 
 - овлашћено лице испред групе понуђача одређено њиховим споразумом као носилац посла  
Потписи овлашћених лица оверавају се печатом. Оверени потписи овлашћеног  лица су доказ да су 
подаци у табели 2. тачни.  
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Табела 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (попуњава се само у случају понуде са подизвођачем): 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 

Статус подизвођача: 
 

а) правно лице 
б) предузетник  
в) физичко лице 
(заокружити а, б или в) 

  
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 

Статус подизвођача: 

а) правно лице 
б) предузетник  
в) физичко лице 
(заокружити а, б или в) 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 М. П.        ____________________________ 

                                                                                         (Овлашћено лице понуђача) 
 
Напомена: Понуђач који даје понуду са подизвођачем дужан је да наведе захтеване  опште податке о 
подизвођачу  и да их унесе у предвиђени простор у табели под 3. Овлашћено лице понуђача који даје 
понуду са подизвођачем потписује се на предвиђеном месту испод табеле 3. , свој потпис оверава 
печатом чиме потврђије да су наведени подаци из табеле тачни. 
Уколико понуђач има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се 
наведена  табела  копира у довољном броју примерака, да их попуни и достави са настављеним 
редним бројевима  3, 4.... у првој колони. Копиране и попуњене додатне табеле са подацима 
преосталих подизвођача овлашћено лице понуђача је дужно да потпише и овери печатом. Ове табеле 
се достављају се са понудом уз допис понуђача са назнаком «прилог понуди» .  
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Табела 4) ПОДАЦИ О ОСТАЛИМ УЧЕСНИЦИМА  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (попуњава се 
само у случају заједничке понуде): 
 
1) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

Статус учесника у заједничкој понуди: 

а) правно лице 
б) предузетник  
в) физичко лице 
(заокружити а, б или в) 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 

Статус учесника у заједничкој понуди: 

а) правно лице 
б) предузетник  
в) физичко лице 
(заокружити а, б или в) 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
М.П.  ____________________________________ 

(Овлашћено лице испред групе  понуђача  – 
носилац посла) 

Напомена:  
Уколико има више од два учесника у заједничкој понуди потребно је да носилац посла на свом 
меморандуму достави захтевани податке  о осталим учесницима у заједничкој понуди  (3, 4....). 
Копиране и попуњене додатне табеле са подацима преосталих учесника у заједничкој понуди 
овлашћено лице понуђача је дужно да потпише и овери печатом. Ове табеле се достављају са 
понудом уз допис носиоца посла са назнаком «прилог понуди». 
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КОМЕРЦИЈАЛНИ  ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ 

Укупна цена радова из Предмера без ПДВ-а : 
 
 

 
ПДВ: 

 

Укупна цена радова из Предмера са ПДВ-ом: 
 

Начин плаћања: 
(погледати тачку 10.1. Упутства понуђачима) 

Налогом за пренос преко рачуна пословне 
банке  

Услови плаћања:  
(погледати тачку 10.2.1. Упутства понуђачима) 

Искључено је авансно плаћање. Плаћање 
ће се извршити по примопредаји изведених 
радова. 

Рок плаћања:  
(погледати тачку 10.2.2. Упутства понуђачима) 

Рок плаћања је 45 дана од дана 
испостављања исправне фактуре. 

Место извођења радова:  
(погледати тачку 10.3. Упутства понуђачима) 

Седиште Наручиоца, Сентандрејски пут бр. 
3, Нови Сад 

Рок за завршетак радова: 
(погледати тачку 10.4. Упутства понуђачима) 

_____ дана од дана увођења у посао. 

Гарантни рок за изведене радове: 
 (погледати тачку 10.5. Упутства понуђачима) 

_____ месеци од примопредаје 
изведених радова. 

Рок важења понуде: 
(погледати тачку 10.6. Упутства понуђачима) 

 

Прилози понуди: 
1. Навод понуђача о упису у Регистар понуђача  
 
 
2. Интернет страница на којој је доступан доказ 
који није достављен уз понуду: 
(само у случају да понуђач није доставио захтеване 
доказе уз понуду) 

 
 
3. Споразум групе понуђача којим уређују  
међусобне односе и којим се према наручиоцу 
обавезују на  извршења јавне набавке. 
(само у случају подношења заједничке понуде) 

 
4. Докази за испуњеност додатних услова за 
учешће у поступку јавне набавке. 
 

5. Гаранција за озбиљност понуде 

 
1. Понуђач се налази у Регистру 
понуђача:  ДА    НЕ    (заокружити) 
        
2. Назив доказа који није достављен уз 
понуду и интернет страница на којој је 
доказ доступан (навести на алинејама) 
______________________________ 
______________________________ 
 
3. Достављен прилог - Споразум групе 
понуђача:  ДА    НЕ    (заокружити) 
 

 
4. Достављени докази за испуњеност 
додатних услова: ДА НЕ    (заокружити) 
 
5. Достављени бланко соло меница, 
менично овлашћење, фотокопија депо 
картона и захтев за регистрацију 
менице:    ДА   НЕ (заокружити) 

 
М. П.        ____________________________ 

                                                                                             (Овлашћено лице понуђача) 
 
Понуђач попуњава - наводи све податке, потписује и оверава печатом Образац понуде. У случају 
заједничке понуде Образац понуде потписује носилац посла.  
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VII – ПРЕДМЕР РАДОВА - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

ПРЕДМЕР РАДОВА 
Ред. 
број 

 
О П И С   Р А Д О В А 

 Количина  

  

 Једин.  
мера 

Јединична 
  цена  без 

ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

1. ПРЕДМЕР  РАДОВА ЗА I ФАЗУ  

 А. АСФАЛТИРАЊЕ ПЛАТОА 

1 Геодетско обележавање платоа 480,00 m
2
 

  

2 
Шлицовање ради откривања постојећих 

инсталација и ручни ископ уз објекте 
4,00 m

3
 

  

3 Машински ископ платоа 600,00 m
3
 

  
4 Стругање асфалта ради уклапања д=4 цм 30,00 m

2
 

  

5 
Транспорт ископаног материјала на депонију 

удаљености до 10 км 
720,00 m3 

  

6 Планирање и набијање подтла 480,00 m
2
 

  
7 Израда насипа од песка 260,00 m

3
 

  
8 Планирање и ваљање постељице 480,00 m

2
 

  

9 
Набавка и осуградња бетонских ивичњака 12/18 у 

слоју бетона МБ20 
65,00 m' 

  

10 
Припрема радних спојева за наставак 

асфалтерских радова 
35,00 m' 

  

11 Израда тампонског слоја од туцаника 0/63 мм 130,00 m
3
 

  
12 Израда тампонског слоја од туцаника 0/31,5 мм 75,00 m

3
 

  
13 Израда БНС 22 д=7,0 цм 500,00 m

2
 

  
14 Израда АБ 11 д=4,0 цм 530,00 m

2
 

  
15 Висинско нивелисање постојећих шахтова 1,00 ком 

  
16 Хумузирање зелених површина 15,00 m

3
 

  
17 Планирање равних и косих површина 70,00 m

2
 

  
УКУПНА ЦЕНА АСФАЛТИРАЊА ПЛАТОА БЕЗ ПДВ-а: 

 
 Б. ОДВОДЊАВАЊЕ СА ПЛАТОА 

1 
Исколчавање и обележавање трасе атмосферске 

канализације 
23,00 m' 

  

2 
Машински ископ рова за полагање цеви 

атмосферске канализације, 80% машински ископ, 
20% ручни 

20,00 m
3
 

  

3 
Транспорт ископаног материјала на депонију 

удаљености до 10 км 
24,00 m

3
 

  

4 
Планирање дна рова са израдом слоја песка д=10 

цм 
30,00 m

2
 

  

5 

Израда тела сливника,позиција обухвата ископ за 
тело сливника, бетонажу сливника бетоном МБ 
30, са уградњом сливничке решетке за тешко 

саобраћајно оптерећење 

3,00 ком 
  

6 Набавка и уградња КГФ Ø200 4,00 ком 
  

7 Набавка и уградња цеви Ø200 25,00 m' 
  

8 
Набавка, довоз и ручна уградња слоја песка око и 

изнад цеви 
18,00 m

3
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9 
Прикључење нове атмосферске канализације на 

постојећи шахт 
1,00 ком 

  

10 
Заштита цеви атмосферске канализације 

армираним бетоном МБ 30 
3,50 m

3
 

  
УКУПНА ЦЕНА ОДВОДЊАВАЊА СА ПЛАТОА БЕЗ ПДВ-а:   

 1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА I ФАЗА 

А. АСФАЛТИРАЊЕ ПЛАТОА    

Б. ОДВОДЊАВАЊЕ СА ПЛАТОА    

УКУПНА ЦЕНА (А+Б) БЕЗ ПДВ-а:    

  

2. ПРЕДМЕР  РАДОВА ЗА II ФАЗУ  
ИЗРАДА ОДВОДНОГ ЦЕВОВОДА И СЕПАРАТОРА 

1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   

1.1. 

Обележавање и снимање трасе 
цeвовода.                                                                     
Обележавање (исколчавање) трасе 
цевовода на терену пре почетка 
радова, успостављање реперних 
тачака дуж трасе са протоколом 
обележавања. Обрачун се врши по m' 
обележеног цевовода. 

 
24,40 

 
m' 

  
  

  
  

1.2. 

Снимање изведеног објекта 
цевовода.                                                                     
Снимање изведеног објекта са 
уношењем података у КАТ-КОМ. 
Извршити снимање и направити 
катастар подземних инсталација који 
треба да садржи све инсталације и 
објекте који се налазе на траси 
канализације. По завршетку радова 
извођач је обавезан да Инвеститору 
достави потврду о извршеном 
геодетском снимању изведеног објекта, 
издатој од стране овлашћене установе. 
Обрачун се врши по m' снимљеног 
цевовода. 

24,40 m' 

  
  

  
  

УКУПНА ЦЕНА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а:       

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.1. 

Машински ископ рова (земља III 
категорије) за полагање 
канализационих цеви.          
Машински ископ рова са одлагањем 
материјала на једну страну на 
минималном одстојању 1.0 m од ивице 
рова или са директним утоваром у 
превозно средство ради одвоза на 
привремену депонију. Машински ископ 
вршити према подацима из подужног и 
попречног пресека рова до дубине 0.2 
м од пројектоваог дна рова. Обрачун се 
врши по м3 ископаног материјала. 

32,00 m
3
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2.2. 

Ручни ископ рова (земља III 
категорије) за полагање 
канализационих цеви.       
Извршити ручни ископ рова на дубини 
0.2м изнад пројектоване нивелете са 
одбацивањем материјала ван рова. 
Ширина рова је 1.20 м. Обрачун се 
врши по м3 ископаног материјала.  

8,00 m
3
 

    

2.3. 

Планирање и набијaње дна рова по 
траси канализације. 
Планирање дна рова по траси 
цевовода врши се ручно са тачношћу 
од + - 1 цм са обацивањем материјала 
ван рова. Рад на планирању обавља се 
под заштитом подграде. Након 
завршеног планирања дна рова врши 
се набијање подтла механичким 
средствима до потребне збијености 
која износи мин. 15 МPа. Обрачун се 
врши по m2 испланираног и набијеног 
дна рова. 

24,40 m
2
 

    

2.4. 

Израда постељице од песка 
дебљине 10 цм.                                                              
Израда постељице од песка по траси 
цевовода са тачношћу планирања + - 1 
цм. Ширина рова је 1.0 m. Ценом је 
обухваћена набавка, транспорт, 
развожење дуж рова, убацивање у ров, 
планирање и набијање. Носивост 
постељице треба да је Me >1.5kN/cm2. 
Обрачун се врши по m3 готовог посла 
за сав рад и материјал.  

2,44 m
3
 

    

2.5. 

Затрпавање рова песком. 
Затрпавање рова песком се врши до 
доње ивице постељице коловозне 
конструкције или до 30 cm изнад 
темена цеви за канализациону мрежу у 
зеленом појасу. Ширина рова је 1.0 m. 
Насипање рова вршити песком у 
слојевима од 20-30 cm уз истовремено 
набијање и квашење. По извршеном 
затрпавању рова извршити испитивање 
носивости. Обрачун се врши по m3  
затрпаног рова у сабијеном стању за 
сав рад и материјал.  

13,81 m
3
 

    

2.6. 

Затрпавање рова земљом из ископа. 
Затрпавање рова извршити пробраном 
земљом из ископа. Ширина рова је 1.0 
m. Затрпавање отпочети након провере 
квалитета монтаже цевовода, односно 
након геодетског снимања монтираног 
цевовода, као и уградње песка изнад 
цеви у слоју од 30 cm. Затрпавање 
вршити у слојевима по 20 cm, уз 
механичко сабијање. Затрпавање се 
врши до коте терена. Обрачун се врши 
по m3  затрпаног рова у сабијеном 
стању за сав рад и материјал. 

22,60 m
3
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2.7. 

Транспорт вишка земље из ископа 
до депоније одређене од стране 
Инвеститора и Надзорног органа. 
Извршити утовар, транспорт, истовар и 
разастирање вишка земље из ископа 
до депоније одређене од стране 
Инвеститора и Надзорног органа. 
Транспортна даљина је до 10 km. 
Количине за обрачун врше се мерењем 
стварно извршеног транспортованог 
материјала у растреситом стању. 
Обрачун изведених радова врши се по 
m3 транспортованог материјала. 

17,50 m
3
 

    

УКУПНА ЦЕНА ЗЕМЉАНИХ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а:   

 3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

3.1. 

Разупирање рова дрвеном 
подградом. 
Ископани ров осигурати одговарајућом 
дрвеном подградом на 100% 
покривености страница рова. За силаз 
у ров и излазак из њега користити 
одговарајуће мердевине. Ископани ров 
се не сме оставити неосигуран за 
време прекида радова (празници, преко 
ноћи, за време одмора у току радног 
времена).  Обрачун се врши по м2 
подграђених површина за сав рад и 
материјал. (1.80+0.30)*24*2 = 105 

100,80 m
2
 200,00 

  

УКУПНА ЦЕНА ЗА ТЕСАРСКЕ РАДОВЕ БЕЗ ПДВ-а:    

 4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

4.1. 

Набавка, транспорт и монтажа 
канализационих цеви од тврдог PVC-
а са заптивним прстеновима. 
Извршити набавку, транспорт и 
монтажу канализационих цеви од 
тврдог PVC-а са одговарајћим гуменим 
заптивним прстеновима. 
 Монтажу цевовода вршити на начин и 
поступком како је предвидео 
произвођач цеви. Обрачун по m' 
постављеног цевовода за сав рад и 
материјал према типу цеви. 
PVC цев класе SDR41 SN4 или 
одговарајуће,  пречник Ø 250 mm  

 
21,00 

 
m' 

  
  

  
  

4.2. 

Набавка, транспорт и монтажа 
кратких канализационих цеви од 
тврдог PVC-а са заптивним 
прстеновима. 
Извршити набавку, транспорт и 
монтажу кратких канализационих цеви 
Л=1.0 m од тврдог PVC-а са 
одговарајћим гуменим заптивним 
прстеновима. Обрачун по комаду 
набављене и монтиране цеви за сав 
рад и материјал према типу цеви. 
PVC цев класе SDR41 SN4 или 
одговарајуће, пречник Ø 250 mm  

 
 

3,00 

 
 

m' 
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4.3. 

Набавка и монтажа КГФ улошка за 
шахт. 
Извршити набавку, транспорт и 
монтажу КГФ улошка за шахт са 
заптивном гумом. Обрачун по комаду 
набављеног и уграђеног улошка за сав 
рад и материјал. Пречник Ø 250 mm  

 
 

3,00 

 
 

ком   
  
  

  
  
  

4,4 

Набавка и уградња коалесцентног 
сепаратора са бајпасом за издвајање 
лаких нафтних деривата. 
Набавка и уградња коалесцентног 
сепаратора са бајпасом за издвајање 
лаких нафтних деривата из 
прикупљене атмосферске воде,  маx 
проток Qмаx=50 l/s, типа ACO 
OLEOPASS NS 10/50 SF 1000 или 
одговарајуће. У цену радова улазе 
земљани радови, постељица од 
шљунка висине 30 cm, поклопац за 
сепаратор  пречника Φ600 типа ACO 
BEGU или одговарајућег, са дугим 
надвишењем од PE за класу 
оптерећења А15. Обрачун по комаду 
сепаратора за комплетно извршене 
радове. 

 
1,00 

 
ком 

  
  

  
  

УКУПНА ЦЕНА ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а:      

 
5. БЕТОНСКИ РАДОВИ  

5.1. 

АБ монтажни шахтови Ø1000mm. 
Ценом позиције обухваћена је набавка, 
допрема на градилиште, истовар и 
монтажа префабрикованих армирано-
бетонских елемената МB40 неопходних 
за израду ревизионог шахта. Дебљина 
зида ревизионог шахта је d=12cm, 
кружног светлог отвора Ø1000mm, са 
конусним завршетком H=75cm 
редукције Ø1000/750mm. 
Канализациони поклопац и оквир су од 
ливеног гвожђа за саобраћајно 
оптерећење од 400kN. Бетонски венац 
око поклопца шахта је од армираног 
бетона МB30 Ø1300 дебљине d=20cm, 
а шахт је фундиран на подлози од 
шљунка d=15cm. Кинета је од полуцеви 
заливене бетоном МB30 у нагибу 1:3. 
Веза између цеви и шахта се остварује 
KGF фазонским комадом. По 
вертикалној изводници шахта уграђене 
су типске пењалице (СРПС.М.Ј6.285). 
Ценом позиције обухваћен је и сав 
допунски ископ рова и додатна оплата, 
набијање дна грађевинске јаме као и 
затрпавање рова након изградње 
шахта. 
Просечна дубина шахта Hpr=1.70m. 
Обрачун се врши по комаду готовог 
шахта. 

 
 
 
 
 

2,00 

 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

УКУПНА ЦЕНА БЕТОНСКИХ РАДОВОВА БЕЗ ПДВ-а:     
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6. ОСТАЛИ РАДОВИ  

6.1 

Запуњавање постојећег цевовода  
Извршити запуњавање постојећег 
бетонског цевовода. У цену је 
урачунато допремање уградња – 
убризгавање смеше песка и цемента у 
постојећи цевовод. Обрачун се врши по 
метру дужном запуњеног цевовода. 

 
35,00 

 
m' 

  
  

   

6.2 

Препумпавање замуљене и  отпадне 
воде муљним пумпом. 
Препумпавање замуљене и отпадне 
воде муљном пумпом из радне јаме 
или канализационог шахта. Позицијом 
је обухваћено: транспорт и спуштање 
пумпе, монтажа усисног и потисног 
цевовода, обезбеђење напајања 
електричном енергијом, и демонтажа 
наведене опреме након завршетка 
радова. Обрачун се врши према часу 
рада за сав рад и материјал. 

 
24,00 

 
h 

  
  

  
  

6.3 Снижење нивоа подземне воде. 24,00 h 
  

УКУПНА ЦЕНА ОСТАЛИХ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а:     

 2. РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА II ФАЗА 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОДВОДНОГ ЦЕВОВОДА И СЕПАРАТОРА 

1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ    

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    

3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ    

4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ    

5. БЕТОНСКИ РАДОВИ    

6. ОСТАЛИ РАДОВИ    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:    

 
3. ПРЕДМЕР  РАДОВА ЗА III ФАЗУ 

ИЗРАДА  ОПШТЕГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ ЦЕВОВОДА 

1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ  

1.1. 

Обележавање и снимање трасе 
цeвовода.                                                                     
Обележавање (исколчавање) трасе 
цевовода на терену пре почетка 
радова, успостављање реперних 
тачака дуж трасе са протоколом 
обележавања. Обрачун се врши по m' 
обележеног цевовода. 

  

  
  

  

  

  
  

  

А) ГЛАВНИ ЦЕВОВОД 198,91 m'     
Б) СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ 124,09 m'     
В) ПРИКЉУЧАК ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 56,84 m'     
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1.2. 

Снимање изведеног објекта 
цевовода.                                                                     
Снимање изведеног објекта са 
уношењем података у КАТ-КОМ. 
Извршити снимање и направити 
катастар подземних инсталација који 
треба да садржи све инсталације и 
објекте који се налазе на траси 
канализације. По завршетку радова 
извођач је обавезан да Инвеститору 
достави потврду о извршеном 
геодетском снимању изведеног објекта, 
издатој од стране овлашћене установе. 
Обрачун се врши по m' снимљеног 
цевовода. 

  
  

  
  

  
  

  
  

А) ГЛАВНИ ЦЕВОВОД 198,91 m'     
Б) СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ 124,09 m'     
В) ПРИКЉУЧАК ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 56,84 m'     

УКУПНА ЦЕНА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а:       

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.1. 

Машински ископ рова (земља III 
категорије) за полагање 
канализационих цеви.                  
Машински ископ рова са одлагањем 
материјала на једну страну на 
минималном одстојању 1.0 m од ивице 
рова или са директним утоваром у 
превозно средство ради одвоза на 
привремену депонију. Машински ископ 
вршити према подацима из подужног и 
попречног пресека рова до дубине 0.2 
м од пројектоваог дна рова. Обрачун се 
врши по м3 ископаног материјала.         
А) ГЛАВНИ ЦЕВОВОД б=1.20 м 294,30 m

3
     

Б) СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ б=0.80 м 88,66 m
3
     

В) ПРИКЉУЧАК ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
б=0.80 м 

35,93 m
3
 

    

2.2. 

Ручни ископ рова (земља III 
категорије) за полагање 
канализационих цеви.       
Извршити ручни ископ рова на дубини 
0.2м изнад пројектоване нивелете са 
одбацивањем материјала ван рова. 
Ширина рова је 1.20 м. Обрачун се 
врши по м3 ископаног материјала.  

  
  

  
  

  
  

  
  

А) ГЛАВНИ ЦЕВОВОД б=1.20 м 47,74 m
3
     

Б) СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ б=0.80 м 19,85 m
3
     

В) ПРИКЉУЧАК ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
б=0.80 м 9,09 m

3
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2.3. 

Планирање и набијaње дна рова по 
траси канализације. 
Планирање дна рова по траси 
цевовода врши се ручно са тачношћу 
од + - 1 цм са обацивањем материјала 
ван рова. Рад на планирању обавља се 
под заштитом подграде. Након 
завршеног планирања дна рова врши 
се набијање подтла механичким 
средствима до потребне збијености 
која износи мин. 15 МPа. Обрачун се 
врши по m2 испланираног и набијеног 
дна рова. 

  
  

  
  

  
  

  
  

А) ГЛАВНИ ЦЕВОВОД 238,70 m
2
     

Б) СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ 99,30 m
2
     

В) ПРИКЉУЧАК ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 45,50 m
2
     

2.4. 

Израда постељице од песка 
дебљине 10 цм.                                                              
Израда постељице од песка по траси 
цевовода са тачношћу планирања + - 1 
цм. Ширина рова је 1.0 m. Ценом је 
обухваћена набавка, транспорт, 
развожење дуж рова, убацивање у ров, 
планирање и набијање. Носивост 
постељице треба да је Me >1.5kN/cm2. 
Обрачун се врши по m3 готовог посла 
за сав рад и материјал.  

  
  

  
  

  
  

  
  

А) ГЛАВНИ ЦЕВОВОД 23,87 m
3
     

Б) СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ 9,93 m
3
     

В) ПРИКЉУЧАК ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 4,55 m
3
     

2.5. 

Затрпавање рова песком.  
Затрпавање рова песком се врши до 
доње ивице постељице коловозне 
конструкције или до 30 cm изнад 
темена цеви за канализациону мрежу у 
зеленом појасу. Ширина рова је 1.0 m. 
Насипање рова вршити песком у 
слојевима од 20-30 cm уз истовремено 
набијање и квашење. По извршеном 
затрпавању рова извршити испитивање 
носивости. Обрачун се врши по m3  
затрпаног рова у сабијеном стању за 
сав рад и материјал.  

  
  

  
  

  
  

  
  

А) ГЛАВНИ ЦЕВОВОД 130,00 m
3
     

Б) СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ 58,56 m
3
     

В) ПРИКЉУЧАК ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 26,82 m
3
     

2.6. 

Затрпавање рова земљом из ископа. 
Затрпавање рова извршити пробраном 
земљом из ископа. Ширина рова је 1.0 
m. Затрпавање отпочети након провере 
квалитета монтаже цевовода, односно 
након геодетског снимања монтираног 
цевовода, као и уградње песка изнад 
цеви у слоју од 30 cm. Затрпавање 
вршити у слојевима по 20 cm, уз 
механичко сабијање. Затрпавање се 
врши до коте терена. Обрачун се врши 
по m3  затрпаног рова у сабијеном 
стању за сав рад и материјал. 
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А) ГЛАВНИ ЦЕВОВОД 230,13 m
3
     

Б) СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ 53,11 m
3
     

В) ПРИКЉУЧАК ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 24,33 m
3
     

2.7. 

Транспорт вишка земље из ископа 
до депоније одређене од стране 
Инвеститора и Надзорног органа.  
Извршити утовар, транспорт, истовар и 
разастирање вишка земље из ископа 
до депоније одређене од стране 
Инвеститора и Надзорног органа. 
Транспортна даљина је до 10 km. 
Количине за обрачун врше се мерењем 
стварно извршеног транспортованог 
материјала у растреситом стању. 
Обрачун изведених радова врши се по 
m3 транспортованог материјала. 

  
  

  
  

  
  

  
  

А) ГЛАВНИ ЦЕВОВОД 170,66 m
3
     

Б) СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ 70,98 m
3
     

В) ПРИКЉУЧАК ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 32,51 m
3
     

УКУПНА ЦЕНА ЗЕМЉАНИХ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а:     

 
3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ  

3.1. 

Разупирање рова дрвеном 
подградом. 
Ископани ров за главни цевовод 
осигурати одговарајућом дрвеном 
подградом на 100% покривености 
страница рова. За силаз у ров и 
излазак из њега користити одговарајуће 
мердевине. Ископани ров се не сме 
оставити неосигуран за време прекида 
радова (празници, преко ноћи, за време 
одмора у току радног времена).  
Обрачун се врши по м2 подграђених 
површина за сав рад и материјал. 
(1.70+0.30)*199*2 = 800 

  
796,00 

  
m

2
 

  
  

  
  

УКУПНА ЦЕНА ТЕСАРСКИХ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а:       

 4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

4.1. 

Набавка, транспорт и монтажа 
канализационих цеви од тврдог PVC-
а са заптивним прстеновима. 
Извршити набавку, транспорт и 
монтажу канализационих цеви од 
тврдог PVC-а са одговарајћим гуменим 
заптивним прстеновима. Монтажу 
цевовода вршити на начин и поступком 
како је предвидео произвођач цеви. 
Обрачун по m' постављеног цевовода 
за сав рад и материјал према типу 
цеви. 

  
  

  
  

  
  

  
  

PVC цев класе SDR41 SN4 или 
одговарајуће, пречник Ø 400 mm  67,88 m'     

PVC цев класе SDR41 SN4 или 
одговарајуће, пречник Ø 315 mm  45,03 m'     

PVC цев класе SDR41 SN4 или 
одговарајуће, пречник Ø 250 mm  22,00 m'     
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PVC цев класе SDR41 SN4 или 
одговарајуће, пречник Ø 200 mm  35,00 m'     

PVC цев класе SDR41 SN4 или 
одговарајуће, пречник Ø 160 mm  158,93 m'     

4.2. 

Набавка, транспорт и монтажа 
кратких канализационих цеви од 
тврдог PVC-а са заптивним 
прстеновима. 
Извршити набавку, транспорт и 
монтажу кратких канализационих цеви 
Л=1.0 m од тврдог PVC-а са 
одговарајћим гуменим заптивним 
прстеновима. Обрачун по комаду 
набављене и монтиране цеви за сав 
рад и материјал према типу цеви. 

  
  

  
  

  
  

  
  

PVC цев класе SDR41 SN4 или 
одговарајуће, пречник Ø 400 mm  13,00 m'     

PVC цев класе SDR41 SN4 или 
одговарајуће, пречник Ø 315 mm  8,00 m'     

PVC цев класе SDR41 SN4 или 
одговарајуће, пречник Ø 250 mm  4,00 m'     

PVC цев класе SDR41 SN4 или 
одговарајуће, пречник Ø 200 mm  4,00 m'     

PVC цев класе SDR41 SN4 или 
одговарајуће, пречник Ø 160 mm  22,00 m'     

4.3. 

Набавка и монтажа КГФ улошка за 
шахт. 
Извршити набавку, транспорт и 
монтажу КГФ улошка за шахт са 
заптивном гумом. Обрачун по комаду 
набављеног и уграђеног улошка за сав 
рад и материјал. 

  
  

  
  

  
  

  
  

Пречник Ø 400 mm  13,00 ком     
Пречник Ø 315 mm  8,00 ком     
Пречник Ø 250 mm  4,00 ком     
Пречник Ø 200 mm  4,00 ком     
Пречник Ø 160 mm  22,00 ком     

УКУПНА ЦЕНА ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а:      

 5. БЕТОНСКИ РАДОВИ  
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5.1. 

АБ монтажни шахтови Ø1000mm. 
Ценом позиције обухваћена је набавка, 
допрема на градилиште, истовар и 
монтажа префабрикованих армирано-
бетонских елемената МB40 неопходних 
за израду ревизионог шахта. Дебљина 
зида ревизионог шахта је d=12cm, 
кружног светлог отвора Ø1000mm, са 
конусним завршетком H=75cm 
редукције Ø1000/750mm. 
Канализациони поклопац и оквир су од 
ливеног гвожђа за саобраћајно 
оптерећење од 400kN. Бетонски венац 
око поклопца шахта је од армираног 
бетона МB30 Ø1300 дебљине d=20cm, 
а шахт је фундиран на подлози од 
шљунка d=15cm. Кинета је од полуцеви 
заливене бетоном МB30 у нагибу 1:3. 
Веза између цеви и шахта се остварује 
KGF фазонским комадом. По 
вертикалној изводници шахта уграђене 
су типске пењалице (СРПС.М.Ј6.285). 
Ценом позиције обухваћен је и сав 
допунски ископ рова и додатна оплата, 
набијање дна грађевинске јаме као и 
затрпавање рова након изградње 
шахта. 
Просечна дубина шахта Hpr=1.80m. 
Обрачун се врши по комаду готовог 
шахта. 

 
 
 
 
 

15,00 

 
 
 
 
 

ком 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

5.2. 

Израда сливника 
Позицијим је обухваћена набавка 
транспорт и уградња монтажних 
армиранобетонских сливника. Обрачун 
се врши по комаду готовог сливника за 
сав рад и потребан материјал.   

 
18,00 

 
ком 

  
  

  
  

УКУПНА ЦЕНА БЕТОНСКИХ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а:      

 
6. ОСТАЛИ РАДОВИ  

6.1. 

Раскопавање постојећих 
саобраћајних површина 

        

Извршити раскопавање конструкције 
саобраћајне површине на траси 
цевовода. Дебљина коловозне 
конструкције на локацији је d=20 cm. 
Рaскопавање вршити машинским путем 
са равним одсецањем ивица како не би 
долазило до комадања и ломљења 
завршног слоја (асфалт, бетон, камена 
коцка и сл.). У цену је урачунат довоз 
опреме за раскопавање, рад на 
раскопавању, утовар материјала у 
возила, транспорт на депонију истовар 
и планирање, одвоз опреме са 
градилишта. СТД до 10 km. 
Обрачун се врши по м2 раскопане 
површине.  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
А) ГЛАВНИ ЦЕВОВОД 195,80 m

2
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Б) СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ 52,00 m
2
     

В) ПРИКЉУЧАК ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 39,10 m
2
     

6.2. 

Израда привремене коловозне 
конструкције од туцаника. 
Израда привремене коловозне 
конструкције од туцаника Д=35цм преко 
затрпаног и набијеног рова Позицијом 
је обухваћена набавка, транспорт и 
уградња туцаника у слоју од 35цм. 
Збијеност слојева мора одговарати 
важећим техничким прописима за 
одговарајућу категорију саобраћајнице. 
Позицијом је обухваћено и повремено 
равнање и додавање туцаника. 
Обрачун изведених радова врши се по 
м2 изграђене привремене коловозне 
конструкције. 
Обрачун се врши по м2 конструкције.  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

А) ГЛАВНИ ЦЕВОВОД (b=1.2m) 163,50 m
2
     

Б) СЛИВНИЧКЕ ВЕЗЕ (b=0.8m) 65,00 m
2
     

В) ПРИКЉУЧАК ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
(b=0.8m) 

49,00 m
2
     

6.3. 

Запуњавање постојећег цевовода  
Извршити запуњавање постојећег 
бетонског цевовода. У цену је 
урачунато допремање уградња – 
убризгавање смеше песка и цемента у 
постојећи цевовод.Обрачун се врши по 
метру дужном запуњеног цевовода. 

 
140,00 

 
m' 

  
  

  
  

6.4. 

Препумпавање замуљене и  отпадне 
воде муљним пумпом. 
Препумпавање замуљене и отпадне 
воде муљном пумпом из радне јаме 
или канализационог шахта. Позицијом 
је обухваћено: транспорт и спуштање 
пумпе, монтажа усисног и потисног 
цевовода, обезбеђење напајања 
електричном енергијом, и демонтажа 
наведене опреме након завршетка 
радова. Обрачун се врши према часу 
рада за сав рад и материјал. 

 
72,00 

 
h 

  
  

  
  

6.5. Снижење нивоа подземне воде. 72,00 h     

УКУПНА ЦЕНА ОСТАЛИХ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а:    

 
 3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА III ФАЗА 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОДВОДНОГ ЦЕВОВОДА 

 
1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   

 
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

 
3. ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

 
4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

 
5. БЕТОНСКИ РАДОВИ   

  6. ОСТАЛИ РАДОВИ   

   УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:    
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КОНАЧНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ДОГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ИЗРАДЕ СЕПАРАТОРА 

  
1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА I ФАЗА 

  

  
2. РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА II ФАЗА 

  

  
3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА III ФАЗА 

  

  
4. ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ОБЈЕКТА 

  

 УКУПНА ЦЕНА ДОГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ИЗРАДА СЕПАРАТОРА 
БЕЗ ПДВ-а: 

  

  
ИЗНОС ПДВ-а: 

  

 УКУПНА ЦЕНА ДОГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ИЗРАДА СЕПАРАТОРА 
СА ПДВ-ом: 

  

 
                                                                   м.п.        __________________________________ 
                                                                                            овлашћено лице понуђача 
 
 
 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПРЕДМЕРА РАДОВА 
 

Понуђачи су дужни да у Предмеру радова искажу цене за све захтеване позиције: 
-  јединичне и укупне цене без ПДВ-а за све специфициране радове   
-  укупну цену без ПДВ-а за сваку групу и за сваку фазу радова  
-  рекапитулацију укупну цену свих радова из Предмера са и без ПДВ-а 
 
У случају да понуђач не поступи по Упутству за попуњавање обрасца или да у самом 
обрасцу цене нису наведени неки од захтеваних података понуда таквог понуђача 
биће одбијена као неприхватљива. 
 
Уколико Наручилац приликом прегледа понуда утврди да у попуњеном обрасцу 
постоје рачунске грешке поступиће у складу са тачком 15. Упутства понуђачима. 
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VIII – МОДЕЛ УГОВОРА  
 

УГОВОР ЈН – 25/16 
 
НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање одредби уговора који ће бити 
закључен са одабраним понуђачем. Уговор  ће бити модификован у складу са прихваћеном 
понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене уговорне клаузуле којима ће се 
регулисати тражени услови из Позива за подношење понуде и Конкурсне документације. 
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 
сагласан са његовом садржином. Уколико понуђач наступа са групом понуђача, модел уговора 
попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник испред групе понуђача 
именован Споразумом групе понуђача као носилац посла. У случају подношења понуде са 
учешћем подизвођача, у Моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи. 
Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му 
је уговор додељен, Наручилац ће позвати следећег најповољнијег понуђача ради потписа 
Уговора.  
 
Закључен између уговорених страна: 
 
1. Наручиоца: ЈКП “Чистоћа“ Нови Сад са седиштем у Новом Саду, улица 
Сентандрејски пут бр. 3, ПИБ: 101692087, Матични број: 08066531, Број рачуна: 105-
32380-83, Назив банке: АИК банка,Телефон:...................Телефакс:...................... 
кога заступа директор Владимир Зеленовић (у даљем тексту: Наручилац)   
и  
2. самостални наступ и наступ са подизвођачем....................................................... 
са седиштем у ............................................, улица ........................................................., 
ПИБ:..........................Матични број: ..............................Број рачуна: ............................. 
Назив банке:............................,Телефон:........................Телефакс:.........................кога 
заступа................................ (у даљем тексту Извoђач радова) 
и  
2.1. АКО ЈЕ ПРИХВАЋЕНА ПОНУДА ОД ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:  
Групе понуђача из Споразумом о заједничком наступу бр. ________ од _________ 
достављеном ради учешћа у поступку јавне набавке: „Доградња постојеће 
канализационе мреже израда сепаратора“, редни број ЈН-25/16 коју чине: 
2.1.1. _________________________________________  из ___________________ 
                    (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

     ул. ________________________________________   бр. __________________ 
 
2.1.2. _________________________________________  из ___________________ 
           (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

     ул. ________________________________________   бр. __________________ 
 
2.1.3. _________________________________________  из ___________________ 
               (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

     ул. ________________________________________   бр. __________________ 
(У даљем тексту Извођач радова), а које заступа _________________________ 
                                                                                         (име и презиме носиоца посла)        
запослен код Извођача радова __________________________________________ 

                                                                                                               (функција код носиоца посла)     
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наведеног под редним бројем  ________  и који је Споразумом одређен као носилац 
посла.  
 
Подаци о носиоцу посла: 

Назив носиоца посла: 
 
 

Статус носиоца посла (правно лице, предузетник, 
физичко лице): 

 

Адреса носиоца посла : 
 
 

Матични број носиоца посла: 
 
 

Порески идентификациони број носиоца посла  
(ПИБ): 

 

Електронска адреса носиоца посла  
(е-mail): 

 

Телефон: 
 
 

Телефакс: 
 
 

Број или бројеви рачуна и назив  банке или 
банака преко којих ће се вршити плаћање: 

 

 
Наведени Споразум о заједничком извршењу набавке саставни је део овог Уговора. 
 
Основ уговора: (попуњава Наручилац приликом закључења уговора) 
Редни број набавке: ЈН-25/16 
Датум објављивања јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца:____________ 
Број и датум Одлуке о додели уговора:_____________ 
Изабрана понуда заведена је код Наручиоца под бројем _________ од _________ 
године, а код Извођача радова под бројем _________ од _________. године. 
 
 

Члан 1. 
 

Овим уговором уређују се међусобна права и обавезе уговорних страна 
везаних за извођење радова на доградњи канализационе мреже, изради сепаратора 
у кругу предузећа ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад као Наручиоца.  
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 2. 
 

Предмет овог Уговора је доградња постојеће канализационе мреже израда 
сепаратора на адреси Сентандрејски пут бр. 3 у Новом Саду (у даљем тексту: 
радови), а у складу са прихваћеном понудом Извођача радова број _______ од 
_______ године.   

Прихваћена понуда Извођача радова са Предмером радова чини саставни део 
овог Уговора. 
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ЦЕНА  
 

Члан 3. 
 

 Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи _________ 
динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи _________________ динара. Износ ПДВ је  
_______ РСД. 
 Јединичне цене и врсте радова прецизирани су прихваћеном понудом 
Извођача и Обрасцем структуре цене.  

Јединичне цене су фиксне за сво време трајања Уговора.  
Обрачун извршених радова вршиће се по јединичним ценама из Предмера 

радова.  
 Након закључења Уговора, вредност изведених радова ће бити утврђена на 
основу стварно изведених радова и јединичних цена датих у понуди Извођача 
радова, а до износа уговорене вредности радова. 

Коначни обрачун свих радова и фактура доставиће се по примопредаји 
изведених радова.   
 Наручилац може након закључења Уговора повећати обим предмета јавне 
набавке максимално до 5% од укупне вредности из става 1. овог члана, а у складу са 
ставом 5. истог члана Закона.  

Додатне и накнадне радове, чија вредност прелази лимит из чл. 115. став 1. 
Закона о јавним набавкама, ако се за истима укаже потреба, Извођач радова ће 
евентуално извести након спроведеног поступка утврђеног Законом о јавним 
набавкама с тим да укупна вредност истих не може прећи износ од 15% уговорене 
вредности из овог Уговора. 

  
ПЛАЋАЊЕ 

 
Члан 3. 

 
 Наручилац ће цену из члана 2. овог Уговора исплатити Извођачу радова по 
потпису Записника о примопредаји извршених радова. Рок плаћања је 45 дана од 
дана испостављања исправне фактуре.  

У складу са применом члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату 
вредност у области грађевинарства и Објашњењем Министарства финансија бр. 
011-00-1180/2015 од 10.11.2015. године обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ има 
Наручилац. 
 Приликом сачињавања Записника о примопредаји извршиће се и коначни 
обрачун изведених радова.   
 У коначном обрачуну утврдиће се: 
 - укупна вредност изведених радова по јединичним ценама из Предмера 
радова 
 - податак да ли су радови изведени у уговореном року, а ако нису, колико 
износи прекорачење рока 

- да ли нека од уговорних страна захтева наплату уговорне казне или накнаду 
штете њихов основ (рок и квалитет)  и висину. 
Једини основ за плаћање је исправна фактура односно фактура која одговара 
овереном коначном обрачуну и уз коју је исти достављен.  

 Неисправна фактура сматраће се неприхватљивом и вратиће се Извођачу 
радова.   
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МЕСТО И РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
Члан 4. 

 
 Радови одржавања се изводе у кругу седишта Наручиоца на адреси 
Сентандрејски пут бр.3, Нови Сад. 
 Наручилац ће по потпису Уговора предати Извођачу радова Пројектну 
документацију према којој ће се изводити радови. 
         Рок за извођење радова је _______ дана од дана увођења у посао. 
         Сматра се да је Извођач радова уведен у посао када му се омогући приступ 
грађевинском објекту ради извођења радова.   
 Увођење Извођача радова у посао констатоваће се уписом у Грађевински 
дневник. 
 Извођач радова има право на продужење рока из става 2. овог члана у случају 
значајно промењених околности, као што су виша сила, законске промене које у 
моменту потписа нису биле познате, а могу имати дејство на рок извршења, 
непредвиђени радови уколико утичу на несметан завршетак уговорених радова.  

Рок за завршетак радова ће се продужити уколико наступе околности за које је 
искључиво одговоран Наручилац тј. уколико наступе разлози за продужење рока који 
се искључиво приписују Наручиоцу. У случају продужења рока Наручилац ће 
поступити у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама. 
 
 

Члан 5. 
 

 Под вишом силом подразумевају се околности према узансама у 
грађевинарству као што су: потрес, поплава, пожар, ратно стање, велике временске 
непогоде, ванредна стања у земљи и томе слично. Продужење рока трајаће онолико 
дана колико су наведене околности трајале.  
   
 

Члан 6. 
 

 Наступање, трајање и престанак околности због којих се уговорени рок 
продужава уписује се у Грађевински дневник.   
 Извођач радова је обавезан да Наручиоца писмено обавести о својој намери 
за продужење рока за завршетак радова, да наведе све околности због којих је 
потребно продужити уговорени рок.   
У писменом захтеву Извођач радова мора навести дужину прекорачења рока и нови 
рок њиховог завршетка.  
 Уколико Извођач радова својом кривицом не изврши радове у уговореном року 
нема право на продужење рока по основу ванредних околности који су наступиле по 
истеку уговореног рока.  
 

Члан 7. 
 

 Наручилац и Извођач радова утврђују да је рок завршетка свих радова битан 
елеменат овог Уговора. 
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 По потпису овог Уговора а пре увођења у посао Извођач радова ће сачинити 
Динамички план извођења радова. 
 Динамичким планом обухвататају се све активности које се односе на набавку 
и испоруку материјала као и трајање појединачних фаза у извођењу радова. 
Динамички план треба да јасно представи етапе извођења уговорених радова који 
теку од увођења Извођача у посао до њиховог уговореног завршетка.    
 Током извођења радова Извођач радова ће настојати да унапреди Динамички план, 
и у том циљу благовремено ће  обавештавати Наручиоца о својој намери.  
  

Члан 8. 
 

 Извођач радова се обавезује да благовремено започне радове, да за то 
обезбеди и допреми материјале, потребну опрему и потребне раднике према 
одредбама овог Уговора.   
 Материјали које Извођач радова набавља и употребљава морају у свему 
одговарати опису из Предмера радова и Техничком опису за извођење радова. 
 На захтев Наручиоца Извођач радова је дужан да пружи доказе о 
испуњености  својих обавеза из става 1. и 2. овог члана.  
Током извођења радова Извођач радова је дужан да предузме потребне 
организационе мере у смислу организације рада како би се радови извели 
квалитетно и у уговореном року.   
  

Члан 9. 
 

 Извођач радова је дужан да приступи извођењу непредвиђених радова, 
уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних објеката или спречавање 
настанка штете.  

У случају потребе за извођењем хитних непредвиђених радова Извођач 
радова је дужан да их изведе одмах, без претходног обавештавања и сагласности  
Наручиоца.  
 

КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА 
 

       Члан 10. 
 

Извођач радова је дужан да наведене радове у свему изведе према Предмеру 
радова, својој понуди, техничкој документацији и осталој пратећој документацији, у 
свему према важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима 
квалитета који важе за извођење ове врсте радова као и упутствима Надзора 
Наручиоца.  

Под квалитетом изведених радова подразумева се да су за изведене радове 
употребљени материјали захтеваног квалитета, тј. да је Извођач радова добио 
одобрење од Наручиоца.  

Надзорни орган даје одобрење пре уградње материјала, у случају спора око 
квалитета материјала надлежан је Завод за испитивање материјала. 
Сав материјал за који надзорни орган Наручиоца констатује да не одговара 
карактеристикама и прописаном квалитету, Извођач је дужан да одмах уклони са 
градилишта, а уколико тако не поступи, Наручилац ће обуставити посао уколико 
Извођач покуша да га употреби.  
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Члан 11. 

 
Уколико током реализације овог Уговора настану вишкови или мањкови 

радова у односу на утврђени Предмер из Конкурсне документације исплата тих 
радова ће се извршити у складу са овим Уговором по уговореним јединичним 
ценама, а под условом да вредност изведених радова са вишковима и мањковима 
радова не прелази укупну уговорену вредност. 
 

У случају да збир вишкова и мањкова радова прелази укупну уговорену 
вредност, исплата тих радова извршиће се по уговореним јединичним ценама, а на 
основу измене овог Уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 

Извођач је дужан да уз привремену и окончану ситуацију достави и 
спецификацију свих изведених радова из став 1. овог члана, односно става 2. овог 
члана, коју оверава лице које ће вршити надзор у име Наручиоца. 
 

Наручилац може након закључења овог Уговора без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке и у складу са чланом 115. став 1. и 
став 3. Закона о јавним набавкама. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 12. 
 

 Наручилац има обавезу: 
- да обезбеди средства и плати Извођачу радова неоспорно изведене 

радове, 
- да потпише и овери Динамички план Извођача радова,  
- да благовремено обезбеди стручан надзор над извођењем радова, 
- да обезбеди Извођачу несметан приступ месту на коме се изводе радови  
- да по потпису Уговора именује лице које ће испред Наручиоца решавати 

све проблеме који настану у вези са реализацијом овог Уговора  
 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
 

Члан 13. 
 
 Извођач радова током њиховог извођења дужан је да:   

- именује одговорно и лиценцирано лице за квалитет радова и да обавести 
Наручиоца при увођењу у посао о именованом лицу  , 

-  сачини Динамички план извршења радова  
-  радове изведе према  Предмеру радова и Техничком опису из Конкурсне 

документације, по важећим прописима, стандардима и правилима струке,  
- писмено упозори Наручиоца о евентуалним недостацима Техничког описа и 

Предмера, 
-  спроведе све мере заштите на раду сходно законским прописима, 
-  јасно обележи и огради  простор на коме се изводе радови и да га 

обезбеди у случају прекида радова, 
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-  води Грађевински дневник и Грађевинску књигу 
- да благовремено очисти простор на коме је изводио радове тј. по 

извршеним радовима уклони све евентуално привремено подигнуте 
објекте, да уклони отпадне материјале (без обзира како и када настају)  са 
простора на коме су изведени радови и да сам простор доведе  у 
пређашње (пре започињања радова) стање 

- да благовремено, пре завршетка свих радова, писмено извести Наручиоца 
о завршетку радова, а у циљу њихове примопредаје 

-  да омогући несметан рад надзорном органу Наручиоца да врши увид и 
контролу квантитета и квалитета радова  и  да поштује све инструкције 
надзора током извођења радова у погледу начина њиховог извођења, 
квалитета и квантитета  

- да договори са надзором Наручиоца за рад у дане празника, викенда или 
сменског рада уколико за то постоје оправдани разлози  

- да поштује и своје друге обавезе према одредбама овог уговора 
 

Члан 14. 
 

  Извођач радова је обавезан да за извршавање уговорених радова обезбеди 
стручну и квалификовану радну снагу потребну за правилно и благовремено 
извршавање уговорених радова.  

Извођач радова ће именовати лице преко кога ће остваривати сарадњу са 
Наручиоцем. Именовано лице мора бити доступно Наручиоцу у сваком тренутку. 

  Извођач радова је пре њиховог започињања дужан да достави Наручиоцу  
списак руководног и оперативног особља које ће извршавати уговорене радове. 
Радници Извођача радова су дужни да се у свему придржавају правила понашања 
која захтева Наручилац. 

  На захтев Наручиоца, Извођач радова је дужан да са места извођења радова 
удаљити без права на повратак сваког радника или друго лице Извођача радова које 
је по мишљењу надзора Наручиоца нестручно или које на било који други начин 
угрожава правовремено или квалитетно испуњавање обавеза по овом Уговору. 
 

 
ГАРАНТНИ РОК 

 
Члан 15. 

 
Гарантни рок за изведене радове је _____ месеци од дана њихове 

примопредаје. 
Гаранцијом у гарантном року обухваћени су радови које је Извођач радова извршио 
по овом Уговору и уграђене материјале. У случају уградње материјала који поседује 
Наручилац гаранцијом су обухваћени само радови на њиховој уградњи - 
постављању а не и сам материјал.  

Гаранцијом у гарантном року не обухватају се оштећења која се не могу 
приписати квалитету изведених радова.  

Извођач радова се обавезује да у гарантном року на први писмени захтев 
Наручиоца о свом трошку у најкраћем року отклонити све мане и недостатке који се 
односе на квалитет и исправност изведених радова.  
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ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

 
Члан 16. 

 
Финансијска гаранција за добро извршење посла:  
Уговорне стране констатују да је Извођач радова је при  потпису овог Уговора, 

а у складу са својом Изјавом предао Наручиоцу на име гаранције за добро 
извршење посла: бланко соло меницу серије број _________________  регистровану 
код НБС са фотокопијом депо картона и менично овлашћење на износ од 10% од 
укупне цене радова без ПДВ-а из члана 3. овог Уговора.  

Рок важења примљене гаранције је до  _____________ године и он је 30  дана 
дужи од рока за завршетак радова из члана 4. овог Уговора. У случају да дође до 
продужења рока за завршетак радова због околности наведених члану 4. овог 
Уговора рок важења гаранције ће се продужити за онај број дана колико за који се 
продужава и рок за завршетак радова.  

Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће активирати у пуном износу: 
- уколико Извођач радова не изводи радове у квалитету из чл. 14. овог Уговора 
- уколико Извођач радова током извођења радова не поступи по 
инструкцијама надзора Наручиоца,  
- уколико Извођач радова не поступи по рекламацијама изведених радова (пре 
потписивања Записника)  
- уколико Извођач радова повери извршење уговора делимично или у целини 
подизвођачу који предходно није наведен у прихваћеној понуди нити у овом 
Уговору.   
 

 
 Б) Финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 

На име отклањања недостатака на изведеним радовима у гарантном року 
обавезује се Извођач радова да Наручиоцу приликом потписивања Записника о 
примопредаји изведених радова преда бланко соло меницу.  

Примљена меница сер. бр. ___________________ регистрована је код НБС.  
Уз бланко соло меницу Извођач радова предаје фотокопију Депо картона и 

попуњено и оверено менично овлашћење у износу од ___________  који је 10% од 
укупне цене радова без ПДВ-а из члана 3. овог Уговора. 

 Примљена гаранција из претходног става је безусловна, наплатива на први 
позив Наручиоца без права на протест Извођача радова.  

Рок важења  гаранције је до  __________ године, и он је 30 дана дужи од 
уговореног гарантног рока за изведене радове.  

Финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року активира 
се у пуном износу у случају непоштовања члана 14. овог Уговора     

 
 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
 

Члан 17. 
   

 Извођач радова је у обавези да обезбеди о свом трошку полису осигурања код 
овлашћеног институције, за уговорене радове. 
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Извођач је сагласан да ће уколико то не обезбеди, у потпуности и самостално, 
без вођења судског, управног или другог спора, сносити пуну материјалну и кривичну 
одговорност за настале штетне последице према Наручиоцу и оштећеним трећим 
лицима. 

Полиса осигурања се доставља по потпису овог Уговора а најкасније до 
увођења у посао.  

  Минимална сума осигурања за имовину и лица не може бити нижа од 
уговорене вредности  радова. 

Трајање осигурања мора бити уговорено од почетка извођења радова до 
њиховог завршетка.   

  У полиси осигурања по којој је Извођач радова уговорио осигурање од ризика 
своје одговорности Наручилац мора бити наведен као корисник осигурања.  

 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 18. 
 

  Уколико Извођач радова својом кривицом не испуни своје уговорне обавезе, 
односно не изврши радове у уговореном року дужан је да за сваки дан кашњења 
плати уговорну казну у износу од 2 ‰  (два промила) од укупне цене радова из члана 
3. став 1. овог Уговора без ПДВ-а. Укупна уговорена казна не може да износи више 
од 5% (пет процената) од укупне  цене радова без ПДВ-а. 

  Кумулативни износ уговорене казне Наручилац без сагласности Извођача 
радова може одбити од кончаног обрачуна изведених радова. На овај начин ће се 
сматрати да је Извођачу радова саопштено да је Наручилац, у ситуацији кад је 
прихватио извршење, задржао право на уговорну казну и да су се тиме стекли 
услови у смислу члана 273. Закона о облигационим односима. 
Право Наручиоца да наплати уговорне казне не утиче на његово право да наплати 
менице из чл. 15. овог Уговора.  
 

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА   

 
                                                                 Члан 19. 

 
  Извођач радова је дужан да у току извођења радова уредно води Грађевински 

дневник и Грађевинску књигу (обрачунски лист). 
  Дневник и књига се воде у два истоветна примерка од којих један узима 

Наручилац, а други остаје Извођачу радова. 
  Извођач радова мора чувати Грађевински дневник и Грађевинску књигу 

заједно са другом документацијом, до позитивног окончања примопредаје радова, 
односно до коначног обрачуна изведених радова.  

 
  Члан 20. 

 
  У Грађевински дневник се уписују све чињенице и околности током извођења 

радова, а наручито: дан увођења у посао, дан почетка радова, ток рада, све битне 
чињенице које се односе на сигурност изведених радова, напредовање радова, 
чињенице које могу довести до застоја или прекида радова, све друго што може да 
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утиче на квантитет и квалитет изведених радова. У Грађевински дневник се уписују и 
све измене током извођења радова. 
         

   Члан 21. 
 

  У документа о току радова поред Грађевинског дневника спадају и сви 
писмени као што су писма, телеграми, факс и е-маил. 

  Извођач радова је дужан да при примопредаји радова преда Наручиоцу 
Пројекат изведених радова.  

 
            МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
            Члан 22. 

 
  Извођач радова је дужан да током извођења радова предузме мере техничке 

заштите и све друге мере у циљу спречавања повреда или смртних случајева 
радника Наручиоца или трећих лица у објекту у коме се изводе радови као  и ван тог 
објекта на простору који има везе са извођењем радова.  

 
                

       ПРИМОПРЕДАЈА   И  КОНАЧНИ ОБРАЧУН  РАДОВА 
 

           Члан 23. 
 

  Примопредаја изведених радова констатоваће се Записником.  
Записник о примопредаји мора да садржи: 
- датум започињања радова    
- датум завршетка радова  
- податак да је посао добро извршен  
- податак о евентуалним рекламацијама  
- податак о року отклањања рекламација 
У случају рекламације Наручиоца на изведене радове Извођач је дужан да без 

оклевања приступи отклањању недостатака. Крајњи рок за отклањање недостатака 
је 5 дана од дана рекламације.   

                      Све  трошкове у вези са отклањањем недостатака иду на терет Извођача 
радова.  

  Записник о примопредаји је пуноважан када га потпишу представници 
уговорних страна без примедби.  

 
  

НЕВАЖЕЊЕ УГОВОРА 
 

          Члан 24. 
 

  У случају да се било која одредба овог Уговора покаже као обеснажена, 
незаконита, неважећа, или непримењива, таква одредба сматраће се издвојеном од 
осталих које и даље остају обавезујуће.  

  Уговорне стране споразумно ће заменити неважећу, незакониту или 
непримењиву одредбу новом, важећом, законски дозвољеном и примењивом а која 
ће бити најприближнија претходно предвиђеној и замењеној. 
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РЕШАВАЊЕ  СПОРОВА 

 
                Члан 25. 

 
  Уговорне стране су сагласне да су одредбе овог Уговора императивног 

карактера, те да се њима искључује примена односних одредаба Закона о 
облигационим односима диспозитивног карактера осим оних којима се регулишу 
питања која одредбама овог Уговора нису регулисана. 

  Уговорне стране су сагласне да све спорове који проистекну из овог Уговора 
првенствено решавају међусобним споразумом. При томе, по потреби могу 
користити услуге појединих стручњака или стручних тела које уговорне стране 
споразумно одреде. 

 
              Члан 26. 

 
  Уколико се настали спор не може решити споразумно, свака од уговорних 

страна може се обратити стварно надлежном суду.  
 

   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

                Члан 27. 
 

  Овај Уговор ступа на снагу кад га потпишу обе уговорне стране и важи до 
даљњег испуњења свих обавеза уговорних страна из овог Уговора. 

  У случају раскида уговора на дан кад су разрешене све последице раскида 
све одговорности и гаранције истичу. 

  Уколико код Извођач радова наступи стање банкротства, несолвентности или 
промене статуса у погледу власништва обавезан је да о томе одмах обавести 
Наручиоца.  
 

    Члан 28. 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Посебних узанси о грађењу, као и други важећи прописи 
који регулишу ову материју. 

 
Члан 29. 

 
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака 

уговорна страна задржава по 3 (три) примерка. 
         
 
 

      За Извођача радова             За  Наручиоца 
                  
       _______________________               ______________________  
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IX – ДРУГИ ОБРАСЦИ - ИЗЈАВЕ  
 

 

1. ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
Сагласни смо са одредбама „доброг извршења посла“ које сте навели у Моделу 
уговора.  
Изјављујемо да ћемо у случају да нам се додели Уговор као најповољнијем понуђачу 
у предмету јавне набавке радова: „Доградња постојеће канализационе мреже 
израда сепаратора“, редни број набавке ЈН-25/16, при потпису Уговора на име 
финансијске гаранције за добро извршење посла доставити бланко соло меницу 
регистровану код НБС.  
Уз бланко соло меницу доставићемо Вам попуњено и оверено менично овлашћење и 
оверену копију депо картона. 
Менично овлашћење даћемо Вам на износ од 10% од понуђене укупне цене радова 
без ПДВ-а.  
Предата гаранција биће неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права 
на наш приговор. Гаранција неће садржати додатни услов за исплату нити мањи 
износ од оног на који смо се обавезали. 
 
Важност бланко соло менице биће 30 дана дужа од понуђеног рока за завршетак 
радова. У случају да дође до продужења рока за завршетак радова због околности 
наведених члану 4. (Модела) Уговора рок важења гаранције ће се продужити за број 
дана за који се продужава и рок.   
 
Изјаву дајемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. 
 
 
    Датум:                                         М.П.                                Овлашћено лице  
_______________                                                            ____________________ 
 
 
Напомена: Изјаву потписују и оверавају печатом :  
у случају самосталног давања понуде и понуде са подизвођачем Изјаву потписује и оверава 
печатом овлашћено лице понуђача који је самостално поднео понуду односно понуђача који 
је понуду поднео са подизвођачем, у случају заједничке понуде Изјаву потписује и оверава 
својим печатом  лице које је њиховим Споразумом одређено испред групе понуђача као 
носилац посла, у случају да понуду подноси ортачко друштво Изјаву потписује овлашћено 
лице за заступање без обзира на број овлашћених лица.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 
  

  

   
 

  Редни број набавке: ЈН- 25/16 
Предмет набавке: Доградња постојеће канализационе мреже израда сепаратора 

  

 

страна 56 од 60 
 

 
2. ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 

НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 
Изјављујемо да ћемо у случају да нам се додели Уговор као најповољнијем понуђачу 
у предмету јавне набавке радова: „Доградња постојеће канализационе мреже 
израда сепаратора“, редни број набавке ЈН-25/16, при примопредаји изведених 
радова на име финансијске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року 
доставити бланко соло меницу регистровану код НБС.  
Уз бланко соло менице доставићемо Вам попуњено и оверено менично овлашћење 
на износ од 10% од понуђене укупне цене радова без ПДВ-а.  
Предата гаранција биће неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права 
на наш приговор. Гаранција неће садржати додатни услов за исплату нити мањи 
износ од оног на који смо се обавезали. 
Уз бланко соло меницу и  менично овлашћење доставићемо Вам и фотокопију депо 
картона и Захтев за регистрацију менице. 
 
Рок важења предате гаранције биће 30 дана дужи од понуђеног гарантног рока за 
изведене радове.  
Изјаву дајемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. 
 
 
 
    Датум:                                         М.П.                                Овлашћено лице  
_______________                                                             ____________________ 
 
 
Напомена: Изјаву потписују и оверавају печатом :  
у случају самосталног давања понуде и понуде са подизвођачем Изјаву потписује и оверава 
печатом овлашћено лице понуђача који је самостално поднео понуду односно понуђача који 
је понуду поднео са подизвођачем, у случају заједничке понуде Изјаву потписује и оверава 
својим печатом  лице које је њиховим Споразумом одређено испред групе понуђача као 
носилац посла, у случају да понуду подноси ортачко друштво Изјаву потписује овлашћено 
лице за заступање без обзира на број овлашћених лица.  
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3. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС“, бр. 86/15) понуђач ___________________________ из 
______________________________________ ул. _______________________________ 
бр. _____ даје: 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова: „Доградња постојеће канализационе мреже израда 
сепаратора“, редни број набавке ЈН-26/16, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
        Датум:                                    М.П.                                Потпис понуђача 
 
    __________                                                                ______________________ 
 

 

Напомена: У случају подношења заједничке понуде Изјава се копира се у потребном броју 
примерака, попуњава је, потписује и оверава овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача. 
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4. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА 
 
Назив понуђача:___________________  
Седиште:__________________________ 
Адреса:___________________________  
дел.бр.____________________________  
датум:____________________________ 
 
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/2012,14/15 и 68/15) дајем следећу: 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач _________________________________________ у поступку јавне набавке 
радова: „Доградња постојеће канализационе мреже израда сепаратора“, редни 
број набавке ЈН- 25/16, 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              Понуђач 
 
________________                        М.П.                               ____________________ 
 
 

 
Напомена: У случају подношења заједничке понуде и понуде са подизвођачем-има  Изјава се 
копира се у потребном броју примерака, попуњава је, потписује и оверава овлашћено лице 
сваког понуђача из групе понуђача односно овлашћено-а лице-а подизвођача. 
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6.  ОБРАЗАЦ О ИЗВРШЕНОМ  ОБИЛАСКУ  ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ ЋЕ СЕ 

ИЗВОДИТИ РАДОВИ 
 
Наручилац у складу са својим захтевом наведеним у Конкурсној документацији 
издаје:  
 

ПОТВРДУ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ ЋЕ СЕ ИЗВОДИТИ РАДОВИ  

 
Потенцијални понуђач ________________________________________________ 
(назив, адреса, ПИБ) је извршио дана __.__.2016. године обилазак локације на којој 
ће се изводити радови доградње канализационе мреже. 
 
 
У име потенцијалног понуђача обиласку су присуствовали: __________________ 
____________________________________________________________________ 
                    (име и презиме, функција/ радно место код понуђача) 

 
 
У име Наручиоца обиласку су присуствовали: ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
                          (име и презиме, функција/ радно место код Наручиоца) 

 
 
 
 
У Новом Саду, дана __.__.2016. године. 
 
 
 
________________________                М.П.               _________________________ 

           Потпис овлашћеног лица                                                          Потпис овлашћеног лица 
                    Наручиоца                                                                          потенцијалног понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                                                 
  

  

   
 

  Редни број набавке: ЈН- 25/16 
Предмет набавке: Доградња постојеће канализационе мреже израда сепаратора 

  

 

страна 60 од 60 
 

     7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 

и 68/15) дајемо следећи : 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ: „ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ИЗРАДА 

СЕПАРАТОРА“, ЈН -25/16 

 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
М.П.                                    Потпис овлашћеног лица 

                            ________________________   

                                                                                                                

                                                                                                                           
Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН. 
Образац попуњава, потписује и оверава печатом понуђач који је дао самосталну понуду и 
понуђач са подизвођачем а у случају заједничке понуде Образац потписује и печатом оверава 
носилац посла утврђен споразумом учесника у заједничкој понуди. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


