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1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца  

Назив: ЈП "Водоканал" Бечеј 
Адреса: ул. Данила Киша 8а, 21220 Бечеј  
Интернет адреса: www.vodokanal-becej.rs  
 

1.2. Врста наручиоца  

Врста наручиоца: јавно предузеће.  
 

1.3. Врста поступка јавне набавке  

Предметна јавна набавка је јавна набавка велике вредности и спроводи се у складу 
са Законом о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
као отворени поступак ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

1.4. Предмет јавне набавке и назив и ознака из општег речника набавки 

Предмет јавне набавке су радови - Набавка радова на замени водоводних делова у 
шахтовима водоводне мреже у Бечеју – III фаза. 
Ознака и назив из ОРН: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и 
канализацију. 
 

1.5. Број партија 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 

1.6. Критеријум за оцењивање понуда 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.  
 

1.7. Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација за предметну јавну набавку, бр. ЈН III-4/20 – Набавка 
радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – III 
фаза – је јавно доступна на интернет адреси www.vodokanal-
becej.rs/index.php/javnenabavke.html (сајт наручиоца), на интернет адреси 
www.portal.ujn.gov.rs (сајт портала Управе за јавне набавке) и на интернет адреси 
www.slglasnik.com (сајт портала Службених гласила Републике Србије и база 
прописа). 
 

1.8. Начин и рок подношења понуде 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
10.12.2020. године до 10:00 часова на адресу: ЈП "Водоканал" Бечеј, ул. Данила 
Киша бр. 8а, 21220 Бечеј. 
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и 
понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Понуда коју наручилац није 
примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку 
дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
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. По истеку рока за подношење понуда понуђач не 
може да повуче нити да мења своју понуду. 
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу 
наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: 
 

"Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне 
мреже у Бечеју – III фаза, бр. ЈН III-4/20  - НЕ ОТВАРАТИ" 

 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини 
коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и 
презиме овлашћеног лица за контакт. Било би пожељно да понуда буде повезана 
траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, 
одстрањивати или замењивати појединачни листови. Понуђач може да поднесе само 
једну понуду. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно 
забрани чланом 87., став 4., Закона о јавним набавкама. 
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и 
потписана од стране одговорног лица понуђача. Сви обрасци, који су саставни део 
конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или 
читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од стране 
овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне 
документације. 
 

1.9. Место, време и начин отварања понуда  

Јавно отварање понуда одржаће се 10.12.2020. године у 10:30 часова, на адреси 
наручиоца. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће 
Комисија за јавну набавку, број ЈН III-4/20. Поступак отварања понуда је јаван и 
може присуствовати свако заинтересовано лице. 
 

1.10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у 
поступку отварања понуда 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно 
учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења 
предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код 
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 
Међутим, понуђач може да пошаље само једног представника на заказано отварање 
понуда, који превентивно мора бити опремљен заштитном маском и рукавицама. 
Уколико исти нема лична заштитна средстава са собом, биће му ускраћено присуство 
отварању понуда а све у циљу поштовања прописаних мера спречавања ширења 
корона вируса. 
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1.11. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније 
понуде 

Одлуку о закључењу оквирног споразума, која ће бити образложена, наручилац ће 
донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда, и биће објављена 
на порталу Управе за јавне набавке и на сајту наручиоца у року од 3 дана од дана 
њеног доношења. 
 

1.12. Лице за контакт 

У периоду одређеном за припрему и достављање понуде, за све додатне 
информације заинтересовани се могу обратити Кути Габору, технички директор, на 
имејл: gabor.kuti@vodokanal-becej.rs, од понедељка до петка, од 07:00 часова до 
15:00 часова (мејлови примљени након истека радног времена, у време државних 
или верских празника сматраће се да су примљени првог наредног радног дана за 
наручиоца), или на број факса: 021/6912-931. 
 

Понуђачи приликом састављања понуда имају могућност да изврше обилазак терена 
и увид у Пројекат хидротехничких инсталација за предметну јавну набавку. 
Наручилац организује обилазак терена и увид у Пројекат хидротехничких 
инсталација за предметну јавну набавку, сваког радног дана до дана пре истека рока 
за подношење понуда. Обавеза понуђача је да најави обилазак терена један радни 
дан пре обиласка. Понуђач је у обавези да приликом обиласка терена достави 
пуномоћje за лице, које га заступа. 
 
Контакт особа задужена за обилазак је Габор Кути, мејл: gabor.kuti@vodokanal-
becej.rs. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 
језику. Поступак се води на српском језику. 
 

2.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из 
конкурсне документације. 
 
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе наведене обрасце са свим 

прилозима: 

-Образац бр. 1. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
-Образац бр. 2. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА  
-Образац бр. 3. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
-Образац бр. 4. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 
-Образац бр. 5. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
-Образац бр. 6. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ 
ПОНУДУ 
-Образац бр. 7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
-Образац бр. 8. ОБРАЗАЦ ПОНУДУЕ 
-Образац бр. 9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
-Образац бр. 10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
-Образац бр. 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА  
-Образац бр. 12. МОДЕЛ УГОВОРА 
-Образац бр. 13. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОР 
-Образац бр. 14. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
-Образац бр. 15. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
-Образац бр. 16. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА 
-ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА СА ТРАЖЕНИМ СРЕДСТВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА 
-СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - доставља се само 
у случају подношења заједничке 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.  
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. 



Конкурсна документација у отвореном поступку - бр. ЈН III-4/20  8/70 

 

Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, ул.Данила 
Киша бр.8а, 21220 Бечеј, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –  Набавка 
радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју – III 
фаза, бр. ЈН III-4/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 10.12.2020. године,  до 10:00 
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, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по 
окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено.  
 
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 
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. 
 
Јавно отварање понуда одржаће се 10.12.2020. године у 10:30 часова, у 
пословним просторијама наручиоца, на адреси ул.Данила Киша бр. 8А, 21220 Бечеј. 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да 
пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавну набавку бр. ЈН III-
4/20 писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на 
меморандуму понуђача, заведено (са датумом и деловодним бројем) и оверено 
печатом (опционо) и потписом овлашћеног лица понуђача. 
 
У случају личног доласка, понуђачи су дужни да примене прописане мере 
предострожности за спречавање ширења вируса COVID-19 односно да 
поступају у складу са наведеним инструкцијама у позиву за подношење понуда. 
 

Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је 
неблаговремена. 
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, 
одбије све неприхватљиве понуде. 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
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У случају да понуђач не користи печат у пословању, односно не жели да користи 
печат приликом попуњавања образаца из предметне конкурсне документације, 
наручилац ће поступити у складу са посебним прописом који уређује ту област – 
Законом о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - 
др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и исто неће третирати као (битан) недостатак 
понуде. Такође, у складу са изменом Правилника (о обавезним елементима 
конкурсне документације), понуђач није обавезан да користи печат приликом 
сачињавања понуде, без обзира на упутства и места (М.П.) која су остављена за 
његову употребу.    
 
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о 
испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може 
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у 
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери 
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасце понуђач мора 
попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна 
поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у 
потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. 
 
На ову набавку ће се примењивати:  
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), 
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама, 
- Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 
9/2020), и 
- Закон о облигационим односима („Сл.лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлука 
УСЈ 57/89, "Сл. лист СРЈ", br. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", br. 1/2003 – Уставна повеља и 
"Сл. гласник РС", бр. 18/2020), након закључења Уговора о јавној набавци. 
 

2.3. ПАРТИЈЕ 

Предметна набавка није обликована по партијама. 
 

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  
 



Конкурсна документација у отвореном поступку - бр. ЈН III-4/20  10/70 

 

2.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87., 
СТАВ 6., ЗЈН 

 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем 
пре истека рока за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део 
понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. Начин обрачуна цене у случају измене понуде 
кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним 
позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од 
коначне укупне цене након извршене измене понуде. 
 
 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: јавно 
предузеће „Водоканал“ Бечеј, Данила Киша 8а, 21220 Бечеј, или на имејл: 
gabor.kuti@vodokanal-becej.rs,  са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку радова – Набавка радова на замени 
водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, бр. ЈН III-4/20 
- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова на замени 
водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, бр. ЈН III-4/20  
- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Набавка радова на замени 
водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, бр. ЈН III-4/20  
- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова на замени 
водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза, бр. ЈН III-4/20 
- НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 

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

2.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 

2.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
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поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу 
са упутством како се доказује испуњеност услова, које је наведено у одељку 3.4. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 
80. Закона о јавним набавкама.  
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни 
споразум, осим ако би раскидом споразума наручилац претрпео знатну штету.  
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико 
добије претходну сагласност наручиоца. 
 

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

 Понуду може поднети група понуђача. 
 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 
1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако 
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 
податке о: 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за 
обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и 
задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име 
задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

2.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

2.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
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Понуђач може тражити авансно плаћање (максимум 30% аванса) по 
достављању банкарске гаранције за авансно плаћање, а преостали део (минимум 
70%) у року од минимум 30 а максимум 45 дана по испостављеним 
привременим и/или окончаној ситуацији. Понуда са краћим роком плаћања неће 
бити разматрана, већ ће бити одбијена. 
 
Оверен грађевински дневник и оверени листови грађевинске књиге су предуслов за 
фактурисање, а све на основу понуђених/уговорених цена и количина. 
Плаћањe ће бити извршено налогом за пренос, на рачун понуђача. 
Oбaвeзe кoje дoспeвajу у нaрeдноj буџeтскoj 2021. гoдини бићe рeaлизoвaнe нajвишe 
дo изнoсa срeдстaвa кoja ћe зa ту нaмeну бити oдoбрeнa у тoj буџeтскoj гoдини.  
 
2.9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Обим, врста и квалитет радова и уграђеног материјала одређени су овом конкурсном 
документацијом и предмером радова на основу којих ће се радови изводити. 
 
Понуђач ће бити у обавези да наведене радове изведе према предмеру радова, 
својој понуди, техничкој документацији, дозволи за извођење радова и осталој 
пратећој документацији, у свему према важећим прописима, техничким нормативима 
и обавезним стандардима квалитета који важе за извођење ове врсте радова и 
техничким упутствима инвеститора. 
 
Гарантни рок за уграђени материјал и изведене радове понуђач ће исказати у 
месецима и исти ће почети да тече сваки пут од дана извршене примопредаје тако 
што ће обе стране потписати Записник о примопредаји изведених радова и не може 
бити краћи од 12 месеци. 
 
2.9.3. Захтев у погледу рока извршења радова 
Предметна јавна набавка ће се реализовати једнократно. 
Прихватљив рок за извршење радова износи максимално 30 радних дана 
рачунајући од дана потписивања уговора, уплате аванса и увођења 
извођача у посао. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од 
потписивања Уговора уколико другачије није договорено. 
Место извођења радова: Бечеј, водоводна мрежа у ул. Вујица Живанчев, Соње 
Маринковић, Југ Богдана, С. Книћанин, Чарнојевићева, Петефи Шандора, 
Синђелићева, Омладинске, Милош Црњански, Главна, Змај Јовина, Урош Предић, 
Золтана Чуке, Потиска, Герберова, Стевана Дороњског и Зелена. 
 
 

2.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. У случају да понуђач наведе 
краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
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2.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

Укупну цену у понуди изразити у динарима. Укупну цену  понуде исказати у нето 
износу без ПДВ-а.  
У Обрасцу структуре цене исказати јединичне цене без ПДВ-а, укупну цену без ПДВ-
а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ. У обрасцу понуде исказати укупну цену без 
ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом. 
Укупна цена мора бити јасно и читко уписана.  
Цена је фиксна за све време извођења радова. 
 
Понуђена цена мора у себи да садржи све зависне трошкове са набавком и 
уградњом материјала. Понуђач ће у Предмеру радова са потребним материјалом, 
а по датим позицијама у Предмеру радова, исказати јединичне цене без ПДВ. Под 
јединичном ценом подразумева се цена радова, материјала, његова евентуална 
прерада материјала, сви транспорти, утовари, истовари као и ускладиштење 
потребног материјала како би остао квалитетан до тренутка уградње као и 
испитивања квалитета и све друго у вези са материјалом (атести и сл.). 
 
Примена валутне клаузуле није предвиђена. 
 

2.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 

 
1. Понуђач је дужан да уз понуду достави: 
 
А) једну бланко соло меницу са пратећим меничним овлашћењем за њено 
попуњавање и овереном копијом (од стране пословне банке) картона депонованих 
потписа, на име гаранције за озбиљност понуде, у висини од 10% без пдв-а 
од вредности понуде без пдв-а. Овера депонованих потписа од стране пословне 
банке не може бити старији од 30 дана од дана предаје менице. Меница мора бити  
регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11, 
80/15, 76/16, 82/17 и 14/20) Народне Банке Србије. 
Mеница (као гаранција за озбиљност понуде) је саставни део понуде. Сваку понуда 
која се достави, а није покривена меницом, наручилац ће одбити као 
неприхватљиву. 
Меница  за озбиљност понуде мора трајати најмање 90 дана од дана отварања 
понуда. 
Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју 
понуду, 
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија  одбије да потпише или 
не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац, 
- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
 
Б) обавезујуће писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију 
за авансно плаћање у висини захтеваног аванса (макс. 30%) понуђене цене без 
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пдв-а са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла. 
Обавезујуће писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за авансно 
плаћање се не доставља у случају да понуђач не захтева аванс. 
 
В) обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције 
за добро извршење посла у износу од 10% вредности понуде без пдв-а, важности 
минимум 30 дана дуже од рока за извршење посла. 
 
Г) обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције 
за отклањање недостатака у гарантном року, у износу 5 % од понуђене 
вредности понуде без пдв-а, важности исте као и гарантни рок за изведене радове. 
 
2. Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан одмах, а најдаље у року 
од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави: 
 
- банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини захтеваног 
аванса (макс. 30%) од уговорене вредности радова без пдв-а са роком 
важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је 
наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје 
обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први 
позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ 
од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. 
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони 
ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет 
понуђача. 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних 
агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или 
подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих 
рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 
(European Securitiesand Markets Authorities - ESMA). 
 
- средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду 
оригинал банкарске гаранције на износ од 10 % уговорене вредности  без 
пореза на додату вредност. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и 
платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. 
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи. 
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони 
ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет 
понуђача. 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних 
агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или 
подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих 
рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 
(European Securities and Markets Authorities - ESMA). 
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Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за 
извршење посла. 
Гаранцију ће наручилац наплатити уколико понуђач/извођач неосновано одбије да 
изврши или прекине започете радове, који су му додељени по основу ове јавне 
набавке. 
Поред тога, наручилац ће наплатити гаранцију ако понуђач/извођач не достави 
банкарску гаранцију на начин и у року дефинисаном следећим ставом ове тачке. 
 
3. Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, 
Наручиоцу достави: 
- средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 
року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% реализоване 
вредности јавне набавке без пореза на додату вредност којом гарантује да ће 
отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и 
материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих 
обавеза у погледу квалитета радова и материјала.  
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које 
одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони 
ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет 
понуђача. 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних 
агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или 
подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих 
рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 
(European Securities and Markets Authorities - ESMA). 
Рок важења банкарске гаранције мора бити исти као и гарантни рок за изведене 
радове. 
 
Средство финансијског обезбеђења може гласити на члана групе понуђача 
одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на 
подизвођача. 
 
Наручилац ће вратити средства финансијског обезбеђења дата у понуди, понуђачима 
са којима није закључен уговор, одмах по закључењу и ступања на снагу уговора са 
изабраним понуђачем. 
 
Меница за озбиљност понуде ће бити враћена изабраном понуђача одмах након 
достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и ступања на снагу 
уговора. 
 
У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку 
јавне набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства 
обезбеђења од стране понуђача. 
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2.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање. 

2.13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

 
Предметна јавна набавка не садржи техничке документације ни планове. 
 

2.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца - 
ЈП Водоканал Бечеј, ул.Данила Киша 8а, Бечеј или електронске поште на e-mail –  
gabor.kuti@vodokanal-becej.rs, радним даном (понедељак-петак) од 7:00 до 15:00 
часова (сваки захтев примљен ван напред наведеног периода и у периоду државних 
односно верских празника, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана 
за наручиоца), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуде.  
 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, бр. 
ЈН III-4/20”. 
 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију.  
 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 
 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је 
да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је 
друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
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2.15. 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. ЗЈН).  
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.  
 

2.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

2.17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и 
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу доставља наручиоцу 
непосредно, електронском поштом на e-mail: gabor.kuti@vodokanal-becej.rs, факсом 
на број 021/6912-931 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца: ЈП „Водоканал“ Бечеј, Данила Киша 8а, 21220 Бечеј.  
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева.  
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 три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  



Конкурсна документација у отвореном поступку - бр. ЈН III-4/20  18/70 

 

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 закључењу оквирног споразума из чл.108. ЗЈН 
или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
   (1) да буде издата и оверена од стране банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога; 
(Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај 
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован); 
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј; јавна набавка број ЈН III-4/20; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  



Конкурсна документација у отвореном поступку - бр. ЈН III-4/20  19/70 

 

2. Налог за уплату, први примерак, потписан од стране овлашћеног лица, који 
садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева 
за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, 
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
складу са ЗЈН и другим прописом.  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. 
ЗЈН. 
 

2.18. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА 

 
У случају да понуђач не користи печат у пословању, односно не жели да користи 
печат приликом попуњавања образаца из предметне конкурсне документације, 
Наручилац ће поступити у складу са посебним прописом који уређује ту област – 
Законом о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - 
др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и исто неће третирати као (битан) 
недостатак понуде.  
 
Такође, у складу са изменом Правилника (о обавезним елементима 
конкурсне документације), понуђач није обавезан да користи печат 
приликом сачињавања понуде, без обзира на упутства и места (м.п.) која 
су остављена за његову употребу.  
 
Најповољнији понуђач са којим ће бити закључен уговор о јавној набавци ће бити у 
обавези, уколико не користе печат у пословању са банком која им је издала средства 
обезбеђења, да о томе пруже одговарајући доказ (обавештење које је дао банци или 
споразум са банком или сл.) приликом предаје средстава обезбеђења у предметној 
јавној набавци. 
 

2.19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор 
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права, осим у случају испуњености услова из члана 112., став 2., 
тачка 5) ЗЈН. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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2.20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

У склaду сa члaнoм 115., стaв 1., Закона о јавним набавкама, нaручилaц мoжe 
нaкoн зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци бeз спрoвoђeњa пoступкa jaвнe нaбaвкe 
пoвeћaти oбим прeдмeтa нaбaвкe с тим да се врeднoст угoвoрa мoжe пoвeћaти 
мaксимaлнo дo 5% oд укупнe врeднoсти првoбитнo зaкључeнoг угoвoрa, 
при чeму укупнa врeднoст пoвeћaњa угoвoрa нe мoжe дa будe вeћa oд врeднoсти из 
члaнa 124a Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa. Aкo Нaручилaц нaмeрaвa дa измeни угoвoр o 
jaвнoj нaбaвци дужaн je дa дoнeсe oдлуку o измeни угoвoрa кoja сaдржи пoдaткe у 
склaду сa Прилoгoм 3Л, Закона о јавним набавкама, односно чланом 115., став 5., 
Закона о јавним набавкама. 
 
Нeћe сe смaтрaти измeнoм угoвoрa испрaвкa рaчунских и других тeхничких грeшaкa у 
угoвoру. 
 

2.21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне 
набавке:  
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године 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) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене 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 
испуњење 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. 
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2.21. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву (Образац број 11) дату 
под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

2.22. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. За детаљније 
погледати одељак 4. 
 
Зa свe штo ниje пoсeбнo прeцизирaнo oвoм кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм 
вaжи Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa (,,Службeни глaсник РС,, брoj 124/2012, 
14/2015 и 68/2015). 
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 

 

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом. 
 

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан 
у следећој табели, и то: 
 
Р.број Услов из члана 75. став 1. ЗЈН: Докази из члана 77. ЗЈН: 

1. 

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

Доказ Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда. У случају да понуду подноси 
група понуђача, овај доказ доставити за сваког 
учесника из групе.  У случају да понуђач подноси 
понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и 
за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

2. 

Да он и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
   
Доказ не може бити старији од 2 месеца 
пре отварања понуда. 

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; Напомена: Уколико 
уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити и уверење вишег суда на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којом се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита;  
 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела организованог криминала 
(захтев се може поднети према месту рођења или 
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према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе 
и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
Доказ не може бити старији од 2 месеца 
пре отварања понуда 

Доказ за правно лице, предузетника, физичко 
лице: 1.Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавних 
прихода града, односно општине да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода Напомена:  Уколико је понуђач у 
поступку приватизације, уместо 2 горе наведена 
доказа треба доставити уверење Агенције за 
приватизацију да се налази у поступку 
приватизације. У случају да понуду подноси група 
понуђача, ове доказе доставити за сваког 
учесника из групе.  У случају да понуђач подноси 
понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и 
за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих).   
Уколико се понуђач налази у поступку 
приватизације доставља потврду надлежног 
органа да се налази у поступку приватизације  - 
потврда коју је издала Агенција за приватизацију. 

 
 

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН Понуђач изричито наводи да је поштовао следеће 
обавезе: 
 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе 
из важећих прописа о безбедности и 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине као и  да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуда (Чл. 75. став 2. 
ЗЈН) 

Доказ за правно лице: 
Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране 
понуђача која је саставни део конкурсне 
документације – Образац број 11.  
Доказ за предузетнике: 
Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране 
понуђача која је саставни део конкурсне 
документације – Образац број 11. 
Доказ за физичко лице: 
Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране 
понуђача која је саставни део конкурсне 
документације – Образац број 11. 
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3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и 
то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским 
капацитетом. 
 
 
1)  Финансијски капацитет: 
 
Услов: 
- да понуђач у последње три године (2017, 2018 и 2019) није пословао са губитком; 
- да је понуђач у претходне три обрачунске године (2017, 2018 и 2019) остварио 
приход у минимумалном износу од 50.000.000 динара; 
- да понуђач није био неликвидан у периоду од 12 месеци рачунајући од дана 
објављивања позива за подношење понуда. 
 
Доказ: 
- Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за 
привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети 
биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за 
оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2017,  2018 и 2019). Уколико 
Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 
2019. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2019 годину.Уколико је 
понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по 
систему простог/двојног књиговодства, доставља: биланс успеха, порески биланс и 
пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних 
делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији 
регистровано обављање делатности; 
- Потврду о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 
Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће 
обухватити захтевани период. 
 

 
2)  Пословни капацитет: 
 
Услов: 
a) понуђач је у обавези да поседује атест за робу, извештај о испитивању, 
налаз о испитивању или потврду о квалитету према захтеваним 
стандардима SRPS EN, SRPS ISO, SRPS EN ISO и DIN за сваку позицију 
техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди издат од домаћег 
института. Ако се даје страни атест за робу, потребно је доставити за сваку позицију 
техничке спецификације на којој се наводе тражени страндарди, атест за робу, 
извештај о испитивању, налаз о испитивању или потврда о квалитету  издата од 
домаћег института о усаглашености страних EN, ISO, EN ISO норми са SRPS EN, SRPS 
ISO, SRPS EN ISO нормама за понуђену робу.     
б) Понуђач је у обавези да за захтевани материјал у предмеру радова, као прилог  
обрасца понуде достави каталог или извод из каталога произвођача на 
српском или енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама добара која 
нуди, из кога наручилац може недвосмислено утврдити да понуђено добро одговара 
захтеву из конкурсне докуметнације или извод из каталога издтог од стране 
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произвођача или друго штампано издање која мора да садржи све тражене техничке 
карактеристике добара која се нуде, а према захтевима наручиоца; понуђач је дужан 
да у каталогу означи производ који је предмет понуде. 
в) Понуђач је у обавези да поседује референце да је у последње две (2) године 
рачунајући од дана објављивања Позива за подношење понуда, самостално или као 
члан групе понуђача за најмање два наручиоца извршио реконструкције водоводних 
шахтова на замени водоводних вентила и хидраната, минималне вредности 
достављених референци од 25.000.000,00 динара (појединачно). 
г) Да понуђачи поседују важеће Сертификате система менаџмента квалитетом 
ISO 9001 и ISO 14001. 
 
Доказ: 
а) фотокопију атест за робу, извештај о испитивању, стручни налаз, налаз о 
испитивању или потврду о квалитету према захтеваним стандардима SRPS EN, 
SRPS ISO, SRPS EN ISO и DIN за сваку позицију техничке спецификације на којој се 
наводе тражени стандарди, издат од домаћег института. Ако се доставља страни 
атест за робу, потребно је доставити за сваку позицију техничке спецификације на 
којој се наводе тражени страндарди, извештај о испитивању издат од домаћег 
института о усаглашености страних EN, ISO, EN ISO норми са SRPS EN, SRPS ISO, 
SRPS EN ISO нормама за понуђену робу.   
Извештај о испитивању, стручни налаз, налаз о испитивању или потврду о квалитету 
се може добити код следећих институција: Машински факултет Универзитета у 
Београду, Машински факултет Универзитета у Новом Саду, Машински факултет 
Универзитета у Нишу. 
б) каталог произвођача понуђених добара или извод из каталога издaтог од 
стране произвођача или друго штампано издање у коме ће јасно маркером 
назначити добро које нуди, дијаграм протока за позиције на којима је захтеван. 
в) попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне листе 
(Образац потписује и оверава претходни наручилац) 
- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак извршених услуга    - 
Референтна листа 
- Фотокопија уговора о радовима на реконструкцији водоводних шахтовима на 
замени водоводних вентила и хидраната. 
- Прву и последњу страну привремене или окончане  ситуације и страну на на којој 
се види да су изведени радови на водоводним шахтовима на замени водоводних 
вентила и хидраната, а који су наведени у  референтној потврди потписаној и 
овереног од стране наручиоца посла. 
г) Сертификат система менаџмента квалитетом ISO 9001 и  ISO14001. 
 
 

3.) Технички капацитет  
 
Услов: 
- Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за 
извођење радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално 
захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 
- Лако доставно возило ......................................................... 2 комада 
- Комбинована машина (ровокопач-утоваривач) ..................... 2 комада 
- Камион кипер 15 Т .............................................................. 1 комада 
- Утоваривач ......................................................................... 1 комада 
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Доказ: 
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи 
јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим 
ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са 
последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка 
спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача; 
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 
отпремница; 
в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу; 
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 
оверене фотокопије уговора на увид. 
 
 
4)  Кадровски капацитет: 
 
Услов: 
Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, односно се сматра да 
понуђач има у радном односу или ангажовано другим одговарајућим уговором 
сходно одредбама Закона о раду за уговорени период набавке запослене на 
следећим радним местима и то:  
- Најмање једно стручно лице – дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 
413 или 414; 
- Најмање 5 радника грађевинске струке, од чега најмање два водоинстлатера КВ, СС 
или ВКВ стручне спреме;  
- Најмање 1 возача „Ц“ категорије.  
 
Доказ: 
- Доставити лиценцу, потврду о важењу лиценце Инжењерске коморе Србије не 
старије од 12 месеци, да је тражени дипломирани инжењер – носилац личне 
лиценце и члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата 
лиценца није одузетаи копије Потврде, доказ о радном ангажовању (Доказе о 
радном ангажовању: за одговорног извођача радова хидротехничких објеката и 
инсталација водовода и канализације који је код понуђача запослен – М образац и 
уговор о раду, односно за одговорног извођача радова хидротехничких објеката и 
инсталација водовода и канализације који није запослен код понуђача: уговор - 
фотокопија уговора о делу/уговора о обављању привремених и повремених послова 
или други уговор о радном ангажовању за извршење услуга које су предмет ове 
јавне набавке). За остале запослене раднике – М образац и уговор о раду, односно 
за радника који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о 
делу/уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о 
радном ангажовању за извршење услуга које су предмет ове јавне набавке) у складу 
са Законом о раду РС. За возача камиона доставити фотокопију возачке дозволе.  
 
 

3.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН., наведних у одељку 3.1. у складу са чл. 
77. ст. 4. ЗЈН, понуђач може доказати достављањем ИЗЈАВЕ (Образац број 17) којом 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
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испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), 
дефинисане овом конкурсном документацијом. Услов из члана 75. став 2. ЗЈН 
доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 
ЗЈН, који мора да потпише овлашћено лице понуђача и да је овери печатом 
(опционо). Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, наведених у одељку 3.2. доказује се достављањем наведених доказа из 
одељка 3.2. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 
(Образац број 17), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. Односно, 
понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, је дужан да, на захтев 
наручиоца, за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за 
извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, 
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио 
извршење тог дела набавке. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 
услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац број 17), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Услов из 
члана 75. став 2. ЗЈН доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза 
из члана 75. став 2. ЗЈН, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из 
групе понуђача и да је овери печатом (опционо). 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, који 
је доставио Изјаву (Образац број 17) у циљу доказивања испуњености обавезних 
услова а чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију 
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи 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 тражене доказе, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. 
тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Довољно је да доставе фотокопију решења 
регистрационе пријаве уписа понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, и то:  
• доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у 
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регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs; 
• докази из члана 76., ЗЈН – финансијски капацитет, понуђачи нису обавезни да 
достављају јер су исти јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне 
регистре - www.apr.gov.rs и на интернет страници Народне банке Србије - 
www.nbs.rs. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у пријави интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава 
право провере на основу релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је 
понуђач приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог 
понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена. 
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4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

4.1. Критеријум за доделу уговора 

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена без ПДВ-а. 
 
Понуде ће бити рангиране по опадајућој вредности понуда у односу на најповољнију 
понуду. 
  
У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача, наручилац мора 
изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа 
од 5% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача, сходно члану 86. став 
3. ЗЈН. 
 

4.2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом 

 
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и 
најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извршења 
радова који не може бити дужи од 30 радних дана од дана потписивања уговора, 
уплате аванса и увођења извођача у посао. 
 

У ситуацији када постоје два или више понуђача који су понудили исти рок 
извршења радова, уговор ће бити додељен понуђачу који буде изабран случајним 
избором односно путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који 
су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење 
путем жреба наручилац ће извршити јавно у присуству понуђача. Избор ће се 
извршти тако што ће се назив сваког понуђача који има једнак број пондера на 
основу критеријума понуђена цена и на основу критеријума трошковна 
економичност, ставити на по један папирић, затим ће се папирићи пресавити и 
ставити у једну посуду, а комисија ће обавити извлачење. Понуђачу чији назив буде 
на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом 
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

-Образац бр. 1. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
-Образац бр. 2. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА  
-Образац бр. 3. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
-Образац бр. 4. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 
-Образац бр. 5. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
-Образац бр. 6. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ 
ПОНУДУ 
-Образац бр. 7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
-Образац бр. 8. ОБРАЗАЦ ПОНУДУЕ 
-Образац бр. 9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
-Образац бр. 10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
-Образац бр. 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА  
-Образац бр. 12. МОДЕЛ УГОВОРА 
-Образац бр. 13. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОР 
-Образац бр. 14. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
-Образац бр. 15. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
-Образац бр. 16. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА 
-ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА СА ТРАЖЕНИМ СРЕДСТВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА 
-СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - доставља се само 
у случају подношења заједничке понуде 



Конкурсна документација у отвореном поступку - бр. ЈН III-4/20  31/70 

 

Образац бр. 1.        ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И  
        ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
 
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са 
свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о 
испуњености обавезних услова: 
 
ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 
ПРИЛОГ 1. Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне 

регистре 
да не 

ПРИЛОГ 2. ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 
1) За дела организованог криминала – Уверење посебног 
одељења(за организовани криминал) Вишег суда у 
Београду, Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да 
понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 
 
2) За кривична дела против привреде, против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на 
чијем подручју је седиште домаћег правног лица или огранка 
страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 
 
ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА: 
Извод из казнене евиденције, односно надлежне 
Полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према 
месту рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 
 
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
Извод из казнене евиденције, односно надлежне Полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова (према месту 
рођења или месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 
НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се 
доставља уверење из казнене евиденције. 
(Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања 
понуда) 

 
 
 
да 
 
 
 
 
 
 
да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 

 
 
 
не 
 
 
 
 
 
 
не 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не 
 
 
 
 
 
 
 
 
не 

ПРИЛОГ 3. А) Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде Републике Србије (за порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине) 

 
да 
 

 
не 
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Б) Уверење надлежне локалне самоуправе - града/општине 
(за изворне локалне јавне приходе).  
(Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда.) 

 
 
да 

 
 
не 

 
 
 

Напомена: Образац оверава овлашћено лице.  
 
 
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА. 
 
 
 
Датум: ________________   Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
      М.П. ________________________ 
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Образац бр. 2.     ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 

 При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са 
свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о 
испуњености обавезних услова: 
 
 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 
 

Бр. прилога Документ Прилог уз понуду 

ПРИЛОГ БР. 1 

Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда  

да не 

ПРИЛОГ БР. 2 

Извод из казнене евиденције, односно 
уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова  

да не 

ПРИЛОГ БР. 3 

Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде о измирењу 
доспелих пореза и доприноса и уверење 
надлежне локалне самоуправе о измирењу 
обавеза по основу изворних локалних 
јавних прихода  

да не 

 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са 
подизвођачима. 
 

Образац   потписује  и   оверава   овлашћено   лице  понуђача   или   овлашћено   лице 
подизвођача. 
 
 
Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица понуђача/ подизвођача    
 
 
      М.П.  ________________________ 
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Образац бр. 3.        ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 

 КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
 КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
(заокружити) 

 
 

Пословно име или скраћени назив 
понуђача 

 

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице (потписник 
уговора) 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун привредног друштва 
и банка 

 

Матични број понуђача  

Порески број привредног друштва 
– ПИБ 

 

 
 
 
 
Датум: ________________ 

Име и презиме овлашћеног лица 
понуђача 

 
_________________________ 

 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

_________________________ 
 

М.П. 
 
 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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Образац бр. 4.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 
 

СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ 
 
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 
 

НАЗИВ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

УСЛУГА  
КОЈУ ИЗВОДИ 

 
УЧЕШЋЕ  

ПОДИЗВОЂАЧА 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
Датум: ________________ 

         Потпис овлашћеног лица 
понуђача/подизвођача 

 
               

_________________________ 
 

М.П. 

 
Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 
 
Образац  копирати  у  потребном  броју  примерака  за  подизвођаче  уколико  понуђач 
наступа са подизвођачима. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача. 
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Образац бр. 5.   ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 

Пословно име или скраћени назив 
подизвођача 

 

Наслов и седиште подизвођача 
 

 
Одговорна особа-директор 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
E-mail 

 

Текући рачун подизвођача 
 

Матични број подизвођача 
 

Порески број подизвођача – ПИБ 
 

 
 
 
 
Датум: ________________ 

              Потпис овлашћеног лица 
понуђача/подизвођача 

 
                              

________________________ 
               
 

М.П. 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са 
подизвођачима. 
 
Образац   потписује  и   оверава   овлашћено   лице  понуђача   или   овлашћено   лице 
подизвођача. 
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Образац бр. 6.  ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ   
   ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
 

Број понуде: _______________ 
 
 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку набавке бр. ЈН III-4/20 - 
"Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже 
у Бечеју - III фаза ". Овлашћујемо члана групе 
_____________________________________________________ да у име и за рачун 
осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 

ПУН НАЗИВ  И 
СЕДИШТЕ 
(АДРЕСА) 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

ДЕО НАБАВКЕ 
КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ 
ЧЛАН ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ 
У ПОНУДИ 

(процентулно) 

ПОТПИС  
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

Овлашћени 
члан: 

  

Потпис одговорног лица: 
___________________ 

 М.П. 

Члан групе:   

Потпис одговорног лица: 
___________________ 

 М.П. 

Члан групе:   

Потпис одговорног лица: 
___________________ 

М.П. 

Члан групе:   

Потпис одговорног лица: 
___________________ 

М.П. 

 
Датум: __________________ 
 

 
 
 
* Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде. 
 
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача -
директори. 
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Образац бр. 7.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
  
 
Пословно име или скраћени назив 
члана групе понуђача 

 

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе-
директор 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун привредног друштва 
и банка 

 

Матични број понуђача  

Порески број привредног друштва 
– ПИБ 

 

 
 
 
 
Датум: ________________ 

Име и презиме овлашћеног лица 
 
 

_________________________ 
 
 

Потпис овлашћеног лица 
 
 

_________________________ 
 

 
М.П. 

 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе. 
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Образац бр. 8.   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку "Набавка радова на 

замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III фаза ", 

бр. ЈН III-4/20, достављамо Вам следећу: 

 

П О Н У Д У 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА    ______________________________ 
 
СЕДИШТЕ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА   ______________________________ 
 
ОВЛАШЋЕНА ОСОБА  
(ПОТПИСНИК УГОВОРА)   ______________________________ 
 
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА             _______________________________ 
 
ТЕЛЕФОН               _______________________________ 
 
ФАКС      _______________________________ 
 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА             _______________________________ 
 
РАЧУН БРОЈ     _______________________________ 
 
ПОСЛОВНА БАНКА    _______________________________ 
 
МАТИЧНИ БРОЈ     _______________________________ 
 
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):  _______________________________ 
 
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ    _______________________________ 
 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ    _______________________________ 
 
 
1.1. Број понуде: _______________ 
 
1.2. Датум понуде: ______________ 
 
1.3. Понуда се даје: 

 
а) самостално 
 
б) са подизвођачем: (број подизвођача  ________ ) 
 
в) заједничка понуда (број учесника у заједничкој понуди  ________ ) 
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2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
2.1. Рок важења понуде је  _________    дана (минимум 30 дана). 
 
 
3. ЦЕНА 
  
Укупна цена износи ______________________________ динара БЕЗ ПДВ-а, односно 
 
 ___________________________ динара СА ПДВ-ом. 
 
 
4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: авансно ________% (максимум 30% аванса) по достављању 
банкарске гаранције за авансно плаћање, а преосталих _______% у року од _______ 
(минимум 30 максимум 45) дана по испостављеним привременим и/или окончаној 
ситуацији. 
 
(Понуда са краћим роком наплате неће бити разматрана, већ ће бити одбијена. Плаћања 
ће бити извршено налогом за пренос.) 
 
 
5. РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА: износи  ______________ радних дана (највише 30 
радних  дана) од дана потписивања уговора, уплате аванса и увођења извођача у посао. 
 
6. ГАРАНТНИ РОК: износи _______________ (најмање 12) месеци и тече од дана када 
обе стране потпишу Записник о примопредаји изведених радова. 
 

 

 Датум: ________________         Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
      М.П.  ________________________ 
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Образац бр. 9.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 
 
 

 
Врста трошка 

 
Вредност 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Укупно без ПДВ-а:  
 

ПДВ :  
 

Укупно са ПДВ-ом:  
 

 
 
 
Од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде. 
 
 
 
 
Датум: ________________           Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
      М.П.  ________________________ 
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Образац бр. 10.   ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник 
понуђача дајем следећу: 
 
 
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач, _______________________________________, из ___________________________, 
адреса __________________________________ овом изјавом потврђује да је понуду у 
поступку јавне набавке – Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима 
водоводне мреже у Бечеју - III фаза бр. ЈН III-4/20,  дао без договора са понуђачима 
или другим заинтересованим лицима. 
 
 
 
Датум: ________________   Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
      М.П. ________________________ 
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Образац бр. 11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ 
   ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА 

 
 

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

ИЗЈАВУ 
 
  
 

ПОНУЂАЧ, _________________________________________ у поступку јавне набавке радова 
- Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у 
Бечеју - III фаза бр. ЈН III-4/20, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада заштити животне средине као и 
да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  
 
 
 
 
 
Датум: ________________ 

Потпис одговорног лица 
 

_________________________ 
 
 

М.П. 

 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране  овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 12.                              МОДЕЛ УГОВОРА  

  

Закључен дана **.**.2020. године између: 

1. ЈП Водоканал Бечеј, данила Киша 8/а, Бечеј, ПИБ 101981142, матични број 08069921, коју 

заступа директор Зоран Грбић, у даљем тексту Наручилац, са једне стране и, 

и 

2. ____________________________________________________ (самостално/као Лидер 

групе/са подизвођачима), матични број: ___________________ ПИБ: __________________,  

број рачуна ______________________________ код банке ___________________________  

кога заступа  директор ________________________, са друге стране, у даљем  тексту: 

Извођач 

_____________________________                     ________________________________ 

_____________________________                     ________________________________ 

_____________________________                     ________________________________ 

(остали понуђачи из групе понуђача)               (назив подизвођача) 

 

Члан 1. 

Предмет  

Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна поводом 

извођења радова - Замена водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у 

Бечеју - III фаза, бр. ЈН III-4/20, који је јасно дефинисан у понуди Извођача број 

___________ од ______________ године, а иста је сачињена у складу са конкурсном 

документацијом, инвестиционо-техничком документацијом, што све чини саставни део овог 

уговора. Предметни радови се уговарају на основу спроведеног поступка јавне набавке број 

ЈН III-4/20 код Наручиоца, при чему уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке;  

- да је Извођач доставио Понуду број _________ од ____.____.2020. године, сагласно 

конкурсној документацији која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део истог;  

- да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне 

документације;  

- да се уговор закључује у законском року, а након што је Наручилац, у складу са чланом 

108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели уговора са изабраним 

најповољнијим Извођачем за предметне радове.  
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- да је оверен и потписан споразум о заједничком извршењу набавке од стране овлашћених 

лица свих чланова групе понуђача (напомена: овај став ће бити наведен у случају избора 

заједничке понуде). Наведена документа су саставни део овог Уговора. 

У случају сукоба одредби пратећих докумената, предност има овај Уговор.  

 

Члан 2. 

Укупна уговорена вредност радова предмета уговора  

Уговорне стране констатују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи 

___________________ динара без ПДВ-а, односно ___________________________ динара са 

ПДВ-ом, а иста је добијена на основу јединичних цена и количина из усвојене понуде 

Извођача број __________ од ____________2020. године, која је саставни део овог уговора.  

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. Понуђена цена у себи садржи и све зависне 

трошкове извођења предметних радова са набавком и уградњом материјала, трошкове 

организације градилишта, трошкове осигурања, трошкове закључења уговора као што су 

евентуални трошкови овере, увоза, царине, трошак добијања средстава обезбеђења, 

трошкове доласка и смештаја лица и персонала и трошкове дневнице као и све остале 

непоменуте зависне трошкове потребне за успешно извршење предметне набавке. Цена у 

себи обухвата и сваки трошак на извођењу радова који може настати из разлога које 

Извођач није предвидео, а који се односе на извођење радова. 

 

 Члан 3. 

Услови и начин плаћања 

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

авансно у износу од ________ (мaкс. 30%), у року од 7 дана од дана потписивања уговора и 

достављања авансног рачуна. Остатак износа од _____% ће се платити  на основу оверених 

привремених и окончане ситуације. Износ аванса се одбија од износа у првој привременој 

ситуацији у целости. 

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге, 

грађевински дневник, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу 

документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до 

примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, 

што Извођач признаје без права на приговор. 

Коначан обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, а путем окончане 

ситуације оверене од стране Надзорног органа. О изведеним радовима сачињава се 

записник. Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји 

радова. Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно 

изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране Надзорног органа и усвојених 

јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Коначним обрачуном обухватају се све испоруке и сви радови изведени на основу Уговора, 
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укључујући и вишкове и непредвиђене радове, које је Извођач био дужан или овлашћен да 

изведе. 

Наручилац има право на придржај неисплаћеног дела цене ради отклона недостатака, 

наплате пенала и претрпљене штете, након примопредаје изведених радова.  

 

Члан 4. 

Рокови  

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од _______ (мaкс. 30) радних дана, 

рачунајући од дана увођења у посао. Датум увођења у посао Надзорни орган Наручиоца 

уписује у записник што се констатује у грађевинском дневнику, а сматраће се да је увођење 

у посао извршено најкасније седмог дана од кумулативног стицања следећих услова:  

- да је потписан уговор о извођењу радова, 

- да је Извођач Наручиоцу доставио финансијско обезбеђење за износ аванса и да је 

извршена уплата аванса, 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, 

- да је Извођач Наручиоцу доставио финансијско обезбеђење за добро извршење посла. 

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца. Под роком завршетка 

радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што Надзорни орган 

Наручиоца констатује у грађевинском дневнику. Уколико постоји оправдана бојазан да 

радови неће бити извршени у уговореном року, Наручилац има право да тражи од Извођача 

да о трошку Извођача предузме одговарајуће мере ради убрзања радова, као и да на трошак 

Извођача сам предузме мере за превазилажење настале ситуације. У случају да Извођач не 

испуњава предвиђену динамику, исти је у обавези да уведе у рад више извршилаца, а без 

права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде за те намене. Рок завршетка 

уговорених радова је битан услов Уговора. Изузетно, рок за извођење радова продужава се 

на захтев Извођача у следећим случајевима:  

- уколико наступи прекид радова који траје дуже од два дана, а исти није изазван кривицом 

Извођача, 

- у случају наступања елементарних непогода и дејства више силе, 

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или по предлогу 

Извођача а уз сагласност Наручиоца, под условом да обим радова по измењеној пројектно-

техничкој документацији превазилази обим од 10% уговорених радова, 

- у случају прекида радова изазваног актом надлежног органа за који није одговоран 

Извођач. 

Захтев за продужење рока грађења Извођач је дужан да поднесе писано Наручиоцу, 

наредног дана од дана сазнања за околност која захтева продужење рока, а најкасније 5 

дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок је продужен када 

уговорне стране о томе постигну сагласност у виду Анекса овог Уговора. Уколико Извођач 

падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због 
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околности које су настале у време доцње.  

 

Члан 5. 

Уговорна казна 

Уколико Извођач не заврши радове, који су предмет овог Уговора, у уговореном року дужан 

је да плати Наручиоцу пенале у висини од 0,1% од укупно уговорене вредности радова за 

сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности 

укупно уговорених радова. Наплату уговорене казне-пенала, Наручилац ће извршити без 

претходног пристанка Извођача, уз претходну оверу Надзорног органа, умањењем рачуна 

наведеног у окончаној ситуацији. Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји 

изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, исти може 

захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 

претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.  

 

Члан 6. 

Радови  

Уговорени радови морају се извести у свему према Понуди Извођача, према нормама струке, 

важећим техничким прописима и стандардима, те у року за извођење радова из Уговора. На 

уговорене радове се примењују важећи српски стандарди. Извођач ће део радова који су 

предмет овог уговора извршити преко подизвођача 

_____________________________________, (адреса) ________________________________, 

ПИБ ____________________ , матични број _______________ , у свему у складу са понудом 

број ________ од ____________. (напомена: овај део ће бити наведен у случају постојања 

подизвођача). Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, 

те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач не може 

ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће 

реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 

Наручилац претрпео знатну штету. Извођач може ангажовати као подизвођача лице које 

није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала 

трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача 

и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.  

 

Члан 7. 

Вишкови радова  

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем радова више 

од уговорених, који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова, Извођач радова је 

дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у 

писаној форми, док је Наручилац у том случају дужан да тражи претходну сагласност 

општине Бечеј. Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца као и 

претходне сагласности општине Бечеј мења обим уговорених радова и изводи вишкове 

радова који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова. 
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Посебне узансе о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 18/77) ће се примењивати за евентуалне 

вишкове радова до 10 % уговорене вредности радова, а за остале вишкове радова ће се 

примењивати Закон. Вишак радова до 10% уговорених радова сматра се уговореним 

радовима по опису и јединичним ценама из Уговора. 

Члан 8. 

Накнадни радови 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора, те 

уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити, а након 

добијања претходне сагласности од стране општине Бечеј. Изведени накнадни радови, без 

закљученог уговора, су правно неважећи. 

Члан 9. 

Непредвиђени радови 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора 

извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност 

објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим 

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

пројектне документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе горе наведене околности, о 

томе обавесте Наручиоца као и општину Бечеј. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно 

повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 

Извођач је дужан да по писаном налогу Наручиоца изведе непредвиђене радове, али тек 

након што Наручилац добије претходну сагласност од стране општине Бечеј. 

Извођач може и без претходног налога Наручиоца као и претходне сагласности општине 

Бечеј да изведе непредвиђене радове који су нужни за обезбеђење стабилности објекта, 

правилног тока радова и нормалног коришћења изграђеног објекта, или за спречавање 

настанка штете, ако због хитности или других оправданих разлога нема могућности да за те 

радове претходно обезбеди налог Наручиоца. При том Извођач може одступити од 

пројектно-техничке документације на основу које изводи радове. У том случају Извођач је 

дужан да без одлагања обавести Наручиоца и општину Бечеј о непредвиђеним радовима 

које је извео или је њихово извршење у току и о разлозима који су непредвиђене радове 

изазвали. 

Наручилац је дужан да извођење непредвиђених радова уступи Извођачу примењујући 

одредбе Закона о јавним набавкама, а трећем лицу их може уступити ако Извођач одбије да 

их изведе или није у могућности да их изведе уопште или благовремено.  

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико је вредност вишкова радова из 

члана 7 овог Уговора већа од 10% уговорене вредности радова или је вредност 

непредвиђених радова из овог члана Уговора већа од 15% уговорене вредности радова, о 
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чему је дужан да без одлагања обавести Извођача и општину Бечеј. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да преда изведене радове обезбеђене од 

пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о 

стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по 

предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је 

одговорна за раскид уговора. 

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела 

цене за до тада извршене радове. 

 

Члан 10. 

Стручни надзор  

Наручилац обезбеђује вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 

Извођача у свему према члану 153 Закона о планирању и изградњи ( “Сл. гласник РС” бр. 

72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 

37/2019 - др. закон и 9/2020) и Правилнику о садржини и начину вођења стручног надзора 

(“Сл. гласник РС” бр. 22/15 и 24/17), о чему извештава Извођача.  

 

Члан 11. 

Обавезе извођача  

Извођач је дужан:  

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача 

радова; 

- да води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије који 

регулишу област која је предмет уговора, уредно, истинито и благовремено; 

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

материјала и опреме потребне за извођење уговорном преузетих радова; 

- да се строго придржава мера заштите на раду, као и противпожарне заштите; 

- да обезбеди транспортна средства, потребне дозволе за саобраћај, транспорт и 

транспортне трошкове везано за материјал и радну снагу; 

- да обезбеди по квантитету и одговарајућем степену и профилу стручности адекватну радну 

снагу, а такође одговара за штету коју радници начине трећем лицу; 

- да оформи градилиште тако да обезбеди максималну заштиту објекта, инсталиране 

опреме, складиштеног материјала, људства, као и заштиту околине, у складу са прописима; 

- да предузме све законске и друге мере сигурности у погледу објекта и радова, опреме, 

уређаја и инсталација, радника и пролазника, ствари, саобраћаја, те мере у погледу 

спречавања штете по трећа лица, и суседне објекте и околину, ради заштите од физичког 
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отуђења, оштећења, пожара, хемијског утицаја и сл., тако да се Наручилац ослобађа свих 

одговорности према државним органима што се тиче безбедности, прописа о заштити 

животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 

њихове предаје Наручиоцу; 

- да изводи радове тако да максимално умањи ризик од оштећења ствари и лица на 

градилишту и околини; 

- за све време извођења радова дужан је да на погодан начин обезбеђује и чува изведене 

радове, опрему и материјал од оштећења, пропадања, одношења или уништења; 

- да омогући вршење стручног надзора; 

- да сноси ризик случајне пропасти, нестанка и оштећења опреме, алата, материјала, радова 

или објеката на којима се изводе радови, до извршене примопредаје; 

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

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

изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 

уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је 

запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 

неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с 

тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да 

приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца. 

 

 Члан 12. 

Обавезе Наручиоца 

Наручилац је дужан:  

- да код надлежних органа власти изврши пријаву отпочињања радова, сходно прописима; 

- да благовремено прибави све дозволе, решења и сагласности које су прописима 

предвиђене за уговорене радове; 

- да Извођача уведе у посао, те омогући несметан прилаз градилишту; 

- да прибави дозволе за улазак возила Извођача, транспортних средстава и радних машина у 

зоне у којима је саобраћај возила забрањен; 

- да омогући Извођачу приступ до објекта радова за раднике, возила, опрему, приступ 

постојећој инфраструктури, 

- да плати Извођачу уговорену цену под условима и на начин одређен овим Уговором и да 

од Извођача, по завршетку радова, прими радове који су предмет овог уговора; 
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- да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему 

закључује посебан уговор са стручним надзором; 

- да одреди представника који ће учествовати у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун са стручним надзором и Извођачем; 

- изврши технички пријем радова и прибави употребну дозволу. 

 

Члан 13. 

Примопредаја радова  

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан 

завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова врши се 

комисијски најкасније у року од петнаест дана од дана завршетка радова. Комисију за 

примопредају радова чине два представника Наручиоца и по један представник Стручног 

надзора и Извођача. Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан 

примопредаје радова, који садржи следеће:  

- да ли су радови изведени по Уговору, прописима и правилима струке и према уговореном 

квалитету, 

- недостатке и начин и рокове њиховог отклона, 

- о којим питањима није постигнута сагласност сауговарача, 

- констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста, 

- датум завршетка радова и датум извршења примопредаје. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, а пре техничког прегледа, 

попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним 

атестима и пројекте изведених радова у два примерка, све гарантне листове за уграђене 

материјале као и евентуална упутства за руковање. Грешке, односно недостатке које 

Наручилац или Надзор утврди у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, 

Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да 

отклања у року од 5 (пет) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, 

Наручилац ће радове поверити другом извођачу, на рачун Извођача радова. Након коначног 

обрачуна Извођач је дужан да преда сву припадајућу документацију. Извођач је дужан да по 

изведеним радовима уреди градилиште (врати у пређашње стање). Технички предглед 

радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.  

 

Члан 14. 

Гарантни рок 

Обим, врста и квалитет радова и уграђеног материјала одређени су овом конкурсном 

документацијом и предмером радова на основу којих ће се радови изводити. 

Извођач ће бити у обавези да наведене радове изведе према предмеру радова, својој 

понуди, техничкој документацији, дозволи за извођење радова и осталој пратећој 
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документацији, у свему према важећим прописима, техничким нормативима и обавезним 

стандардима квалитета који важе за извођење ове врсте радова и техничким упутствима 

Наручиоца. 

Гарантни рок за уграђени материјал Извођач ће исказати у месецима и исти ће почети да 

тече од дана извршене примопредаје, тако што ће обе стране потписати Записник о 

примопредаји изведених радова и не може бити краћи од 12 месеци. 

Извођач је дужан да на позив Наручиоца о свом трошку отклони све недостатке који се 

утврде приликом примопредаје уговорених радова и покажу у току гарантног рока, који се 

односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђени материјал, као и сва оштећења 

проузрокована овим недостацима, осим недостатака насталих услед неправилног 

коришћења изведених радова, у најкраћем примереном року. Ако Извођач не поступи 

извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана од дана позива од стране 

Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или 

физичко лице, на терет Извођача. 

 

Члан 15. 

Квалитет изведених радова 

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да поседује сертификате квалитета и 

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

пројектном и конкурсном документацијом. Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал 

или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, одбија га и забрањује његову 

употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу 

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

контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара 

квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 

објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом 

трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. 

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог 

извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.  

 

Члан 16. 

Гаранције 

Уговорне стране констатују да је Извођач у понуди доставио бланко сопствену меницу, у 

износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, у корист Наручиоца, са роком 

важења најмање 90 дана дужим од дана отварања понуде, на име гаранције за озбиљност 

понуде. 

Извођач се обавезује да ће у тренутку потписивања уговора доставити средство 

финансијског обезбеђења за износ аванса, банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком 

важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која мора бити 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист 

Наручиоца.  
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Извођач се обавезује да ће у тренутку потписивања уговора доставити средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у износу од 10% понуђене цене без пдв, важости минимум 30 дана дуже од 

рока за извршење посла 

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова Наручиоцу преда 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу 5% од понуђене 

цене без пдв, важости идентичној као гарантни рок за изведене радове, што је услов за 

оверу окончане ситуације.    

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико 

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

захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.  

 

Члан 17. 

Измене током трајања 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 наведеном случају 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 објавити на 

Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној 

ревизорској институцији. 

 

Члан 18. 

Једнострани раскид уговора  

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:  

- ако Извођач у уговореном року не достави средства финансијског обезбеђења, у ком 

случају Наручилац има право на активирање средства финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде; 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 10 календарских дана, као и ако 

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

неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 

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

квалитету наведеном у понуди Извођача а Извођач није поступио по примедбама стручног 

надзора; 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. У случају једностраног раскида 

уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право 

да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира средство 

обезбеђења за добро извршење посла-банкарску гаранцију. Извођач је у наведеном случају 

обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних 
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радова по уговору и цене радова новог извођача за те радове. Уговор се раскида изјавом у 

писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од 

дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. У случају раскида 

уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда 

пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и 

записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана 

раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

 

Члан 19. 

Ступање на снагу уговора  

Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања.  

 

Члан 20. 

Надлежност у случају спора 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати мирним путем споразумно. Уколико до 

споразума не дође, спорове по овом Уговору решаваће стварно и месно надлежни суд.  

 

Члан 21. 

 Саставни део уговора 

 Саставни делови овог уговора су:  

- понуда Извођача број __________ од _____________, 

- конкурсна документација, 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењује се одредбе Закона о планирању 

и изградњи и Закона о облигационим односима, као и други позитивни прописи.  

 

Члан 22. 

Број примерака уговора  

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири), истоветна примерка од којих Наручилац задржава 2 

(два), а Извођач 2 (два) примерка.  

 

 За Извођача            За Наручиоца 

   _______________________                             *******************************  

                           Зоран Грбић, директор 
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Образац бр. 13.         ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: __________________________________________ 

СЕДИШТЕ НАРУЧИОЦА: _______________________________________ 

УЛИЦА И БРОЈ: _______________________________________________ 

ТЕЛЕФОН: ___________________________________________________ 

МАТИЧНИ БРОЈ: ______________________________________________ 

ПИБ: ________________________________________________________ 

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ: _________________________ 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2), а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама 

(Сл. Гласник РС број 124/12,14/2015 и 68/2015) наручилац издаје   

П О Т В Р Д У 

Да је понуђач __________________________________________________________________ 

за нас извршио квалитетно и у уговореном року радове ____________________________ 

_________________________________________________ (врста радова), укупне вредности 

_________________________________ динара, у периоду ______________. године до 

______________. године, по основу уговора бр. _________ закљученог ___________ . 

године. 

Потврда се издаје на захтев извођача __________________________________________ ради 

учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци поводом извођења радова – Набавка 

радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у Бечеју - III 

фаза, бр. ЈН III-4/20, у отвореном поступку и у друге сврхе се не може користити. 

Контакт особа наручиоца __________________________  и телефон __________________ . 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

 
Прилог: 
- Фотокопија уговора на које се потврда односи 
- Привремена/Окончана ситуација 
 

Датум: ____.____.2020.године             

                                                             М.П.        ______________________________  

                                                                          (потпис овлашћеног лица Наручиоца)  

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. Потврде Наручилаца о реализацији 

закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу бр. 14 из ове конкурсне документације или 

издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све 

елементе које садржи овај образац. 
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Образац бр. 14.            ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 

РБ Опис радова 
Јед. 
мере 

Кол. 
Јединична 

цена 
Износ 

1 
Набавка и монтажа засуна са летећом 
прирубницом 

        

  

засун са летећом прирубницом према стандарду 
СРПС ЕН 558:2012,СРПС ЕН 545:2013, СРПС ЕН 
1074-1:2009 , СРПС ЕН 1074-2:2009 испитано 
према захтевима стандарда СРПС ЕН 12266-
1:2013 Тело и поклопац засуна из два дела. 

        

  

Уградбена мера дуга израда (Ф5) са могућношћу 
подесиве дужине.                                                       
Вентил са еластичним заптивањем са 
интегрисаним месинганим прстеном унутар клина 
за минимизацију вибрација, са прирубничким 
крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008. 
Вретено фиксирано са интегрисаним челичним 
стоп прстеном без могућности вертикалног 
кретања. Материјал: дуктил лив  GGG50 према 
захтевима СРПС ЕН 1563:2013.                                                                                                 
Потребан пун проток по целој дужини. Спољна и 
унутрашња епoксидна заштита у складу са  DIN 
30677-2:1988 и DIN 3476:1996. 

        

  

Једна прирубница летећа, друга фиксна, PN 10/16 
бара,према захтевима стандарда СРПС ЕН 
545:2013,  материјал GGG50 према захтевима 
СРПС ЕН 1563:2013, заптивање са ЕПДМ гумом, 
прирубнице према СРПС ЕН 1092-2/1:2008 , за 
дуктилне цеви.Медиум: Питка вода 

        

  

За радне температуре: до 70 С. Прирубнице: PN 
10/16 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008  За све 
производе приложити одговарајући атест са 
траженим стандардима. 

        

  ДН 50 ком 8 
  

  ДН 80 ком 58 
  

  ДН 100  ком 14 
  

  ДН 150  ком 7 
  

  ДН 200  ком 2 
  

  ДН 250  ком 3 
  

  ДН 300  ком 3 
  

            

2 Набавка и монтажа Е мулти-џоинт полуспојнице         

  

Полуспојница по СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС 
ЕН 545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-
1:2009, за спајање цеви од било ког материјала на 
прирубнице PN 10  СРПС ЕН 1092-2/1:2008, 
материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013. 
Спољна и унутрашња епoксидна заштита у складу 
са  DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 ,гумена 
заптивка  EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007.  Погодан 
за пијаћу воду. Максимални радни притисак: 16 
bar Прирубница: PN 10                                            
Спојница намењена за азбест-цементне,ливено 
гвоздене и челичне  цеви. 

        



Конкурсна документација у отвореном поступку - бр. ЈН III-4/20  57/70 

 

  
За све производе приложити одговарајући атест 
са траженим стандардима. 

        

  ДН 50 kom 4 
  

  ДН 80 kom 40 
  

  ДН 100 kom 2 
  

  ДН 150 kom 2 
  

  ДН 200  kom 2 
  

            

3 Набавка и монтажа У мулти-џоинт полуспојница          

  

Спојница по СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 
545:2013, према стандарду СРПС ЕН 1074-1:2009, 
за спајање цеви од било ког материјала на 
прирубнице PN 10  СРПС ЕН 1092-2/1:2008, 
материјал дуктил лив по СРПС ЕН 1563:2013. 
Спољна и унутрашња епoксидна заштита у складу 
са  DIN 30677-2:1988 и DIN 3476:1996 ,гумена 
заптивка  EPDM по СРПС ЕН 681-1:2007 .                                          
Погодан за пијаћу воду.                             
Максимални радни притисак: 16 bar      
Прирубница: PN 10                                              
Спојница намењена за азбест-цементне,ливено 
гвоздене и челичне  цеви. 

        

  
За све производе приложити одговарајући атест 
са траженим стандардима. 

        

  ДН 80 kom 6 
  

            

4 Набавка и монтажа Фланш адаптера         

  

Фланш адаптер 10/16 бара, испитано по 
захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , СРПС ЕН 
545:2013 и СРПС ЕН 1074-1:2009 ,полуспојнице за 
спајање цеви од ПЕ и ПВЦ на прирубнице НП 
10/16 бара,према захтевима СРПС ЕН 1092-
2/1:2008,  материјал дуктил лив по СРПС ЕН 
1563:2013, заптивање цеви гумом ЕПДМ по СРПС 
ЕН 681-1:2007 и сигурносним прстеном  од 
месинга по СРПС ЕН 1652:2009. Спољна и 
унутрашња епoксидна заштита у складу са  DIN 
30677-2:1988 и DIN 3476:1996.Погодан за пијаћу 
воду.                               

        

  
За све производе приложити одговарајући атест 
са траженим стандардима. 

        

  ДН 50/63 kom 7 
  

  ДН 100/110 kom 3 
  

            

5 Набавка и монтажа  ФФ комад          

  

ФФ комад  (Ливена цев)  са прирубницама, 
испитана по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013, 
СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по 
стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe 
разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 
1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади 
морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. 
Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 
30677-2:1988. За све производе приложити 
одговарајући атест са траженим стандардима. 

        

  50/200 kom 2 
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  80/200 kom 4 
  

  80/300 kom 1 
  

  100/100 kom 1 
  

  150/100 kom 1 
  

            

6 Набавка и монтажа  T комад         

  

T комад (Т рачва са прирубницама) PN 
10/16,испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-
1:2013 , СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива 
по стандарду СРПС ЕН 1563:2013, 

        

  

 прирубницe разбушене по захтевима стандарда 
СРПС ЕН 1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. 
Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-
1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 
и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити 
одговарајући атест са траженим стандардима. 

        

  ДН 50/50 kom 3 
  

  ДН 80/50 kom 1 
  

  ДН 80/80 kom 7 
  

  ДН 100/50 kom 1 
  

  ДН 100/100 kom 1 
  

  ДН 150/150 kom 1 
  

  ДН 200/100 kom 2 
  

            

7 Набавка и монтажа  Н комад-а         

  

 Н комад  (лук са прирубницама 90° и стопом) PN 
10/16, испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-
1:2013 ,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по 
стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe 
разбушене по захтевима стандарда и СРПС ЕН 
1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади 
морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. 
Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 
30677-2:1988.  За све производе приложити 
одговарајући атест са траженим стандардима. 

        

  ДН 80 ком 26 
  

            

8 Набавка и монтажа уградбене гарнитуре,         

  

 испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , 
СРПС ЕН 545:2013. Састоји од тела-цеви по 
СРПС ЕН 10219-1:2011, заштитне цеви од ПЕ по 
СРПС ЕН 12201-1:2012 и горње и доње четвртке 
од сивог лива по СРПС ЕН 1561:2012.                                                       
За све производе приложити одговарајући атест 
са траженим стандардима. 

        

  ДН 80 kom 25 
  

            

9 Набавка и монтажа уличне капе за вентиле          

  

Према захтевима СРПС ЕН 124-2:2016. Без 
подесиве висине, капа се састоји из два дела: 
тела капе и поклопца капе. Материјал: тело од 
сивог лива , поклопац капе од сивог лива. 
Заштита: заштићено битуменом или 
пластификацијом         
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  Ø125 kom 25 
  

            

10 Набавка и монтажа надземног хидранта          

  

Надземни хидрант без ломљиве спојнице. Сервис 
хидранта мора бити могућ без демонтаже главе 
хидранта кроз тело хидранта.  Хидрант са 
аутоматском дренажом воде из тела хидранта. 
Обрачун за извршене радове врши се по комаду 
уграђених хидраната за сав рад и материјал.  

        

  

Уз понуду и достављени материјал доставити 
потврду о квалитету акредитоване установе да 
понуђени хидранте задовољавају све критеријуме  
и каталог произвођача из кога се види да 
понуђени хидранти задовољавају захтеване 
техничке услове. Хидрант израђен у складу са 
СРПС ЕН 14384:2009,СРПС ЕН 1074-1:2009 и 
СРПС ЕН 1074-6:2009 са аутоматском дренажом 
воде из тела хидранта. Погодан за пијаћу воду. 
Епокси заштита према захтевима стандарда ДИН 
30677-2:1988 и ДИН 3476:1996.Тело хидранта 
ИНОКС минималне дебљине зида 3,5-4,5 мм. 
Прирубнице израђене према захтевима СРПС ЕН 
1092-2/1:2008                      

        
Медијум :Питка вода. Максимални радни 
притисак:16 бар. Број и величина отвора за 
надземни хидрант ДН80 по СРПС ЕН 14384:2009 
са три отвора(Б-75,Ц-52х2) према националним 
захтевима стандарда СРПС ЕН 14384:2009 

Врста спојнице за надземни хидрант са системом 
заштите против крађе ,заптивање према 
захтевима стандарда СРПС ЕН 12266-1:2013 
алуминијумска копча Б-75,2хЦ-52 и одговарајући 
поклопац(Б-75,2хЦ-52) са спољним навојем Ц(50-
1/6“) и Б(65-1/6“) према националним захтевима 
стандарда СРПС ЕН 14384:2009. Висина 
надземног хидранта Н2=1850 мм  дефинисана 
стандардом СРПС ЕН 14384:2009 

Хидрант испитан према захтевима СРПС ЕН 
12266-1:2013 

  ДН 80 kom 25 
  

            

11 Набавка и монтажа TТ комад-а         

  

ДуплаТ рачва са прирубницама PN 10/16, 
испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 
,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по 
стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe 
разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 
1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади 
морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. 
Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 
30677-2:1988. За све производе приложити 
одговарајући атест са траженим стандардима. 

        

  ДН 80/80 kom 4 
  

  ДН 100/100 kom 3 
  

  ДН 200/200 kom 1 
  

            

12 Набавка и монтажа ФФР комад-а         
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ФФР комад (Ливена редукциja са прирубницама) 
испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 
,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по 
стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe 
разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 
1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. 

        

  

 Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-
1:2009. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 
и DIN 30677-2:1988. За све производе приложити 
одговарајући атест са траженим стандардима. 

        

  ДН 100/50 kom 1 
  

  ДН 100/80 kom 1 
  

  ДН 150/80 kom 1 
  

  ДН 200/80 kom 2 
  

            

13 Набавка и монтажа -а          

  

X комад ПН 10/16 (завршна прирубница), 
испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 , 
СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по 
стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe 
разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 
1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади 
морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. 
Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 
30677-2:1988. За све производе приложити 
одговарајући атест са траженим стандардима. 

        

  ДН 50-1" kom 2 
  

  ДН 50 kom 1 
  

  ДН 80 kom 1 
  

  ДН 80-3/4" kom 1 
  

  ДН 100 kom 2 
  

            

14 Набавка и монтажа полуспојке         

  

 Полуспојка месингана према стандарду СРПС 
ИСО 7-1, номинални притисак до 20 бара. За све 
производе приложити одговарајући атест са 
траженим стандардима. 

        

  Ø 1" kom 2 
  

            

15 Набавка и монтажа Ф комад-а         

  

 Ф комад (Ливена цев)  са једном прирубницом, 
испитано по захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 
,СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по 
стандарду СРПС ЕН 1563:2013, прирубницe 
разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 
1092-2/1:2008, погодан за пијаћу воду. Сви комади 
морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. 
Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 
30677-2:1988. За све производе приложити 
одговарајући атест са траженим стандардима. 

        

  ДН 80 kom 6 
  

            

16 Набавка и монтажа пљоснатог засуна         
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Пљоснати засун према стандарду СРПС ЕН 1074-
1:2009 ,СРПС ЕН 1074-2:2009 и СРПС ЕН 12266-
1:2013.Тело и поклопац засуна из два дела . 
Уградбена мера кратка израда (Ф4) према СРПС 
ЕН 558:2012. Вентил са еластичним заптивањем 
без потребе периодичног чишћења 
унутрашњости, са прирубничким крајевима у 
складу са  СРПС ЕН 1092-2/1:2008. Потребан је 
пун проток по целој дужини  засуна.       

        

  

Материјал: тело и поклопац дуктил лив GGG-50 
по СРПС ЕН 1563:2013                                                            
- клин  од нодуларног лива у складу са СРПС ЕН 
1563:2013 стандардом са пластичним уметнутим 
вођицама у потпуности гумиран са ЕПДМ гумом у 
складу са СРПС ЕН 681-1:2007, погодан за питку 
воду; вретено од нерђајућег челика израђено 
техником ваљања са фиксираним челичним 
прстеном за ограничено кретање клина по 
вретену. Гумене заптивке по стандраду СРПС ЕН 
681-1:2007. Спољна и унутрашња епoксидна 
заштита у складу са  DIN 30677-2:1988 и DIN 
3476:1996 .             Медиум: Питка вода                                                                        
За радне температуре: до 70 С                             
Прирубнице: PN 10 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008                                             
Радни притисак: NP10 bara                   

        

  ДН 50 kom 3 
  

  ДН 80 kom 1 
  

  ДН 150 kom 3 
  

        
  

17 Набавка и монтажа Q комад-а      
  

  

Лук са прирубницама 90°, PN 10/16 испитано по 
захтевима СРПС ЕН 12266-1:2013 ,СРПС ЕН 
545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС 
ЕН 1563:2013, прирубницe разбушене по 
захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2/1:2008, 
погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да 
одговарају СРПС ЕН 1074-1:2009. Eпoкси заштита 
у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. За 
све производе приложити одговарајући атест са 
траженим стандардима. 

    
  

  ДН 50 kom 1 
  

 
  Ukupno (bez PDV): 

   PDV 20%: 

   Ukupno (sa PDV): 

 

 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ЗАСУНИ СА ЛЕТЕЋОМ ПРИРУБНИЦОМ 
 
- Засун са летећом прирубницом, према стандарду СРПС ЕН 558:2012, СРПС ЕН 545:2013, 
СРПС ЕН 1074-1:2009, СРПС ЕН 1074-2:2009 испитано према захтевима стандарда СРПС ЕН 
12266-1:2013. Тело и поклопац засуна из два дела. 
- Уградбена мера дуга израда (Ф5).    
- Једна прирубница летећа, друга фиксна.  
- Вентил са еластичним заптивањем са интегрисаним месинганим прстеном унутар клина за 
минимизацију вибрација, са прирубничким крајевима у складу са СРПС ЕН 1092-2/1:2008.                                                                             
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- Вретено фиксирано са интегрисаним челичним стоп прстеном без могућности вертикалног 
кретања. 
- Материјал: дуктил лив ГГГ50 према захтевима стандарда СРПС ЕН 1563:2013. 
- Гумене заптивке  ЕПДМ по СРПС ЕН 681-1:2007. 
- Потребан пун проток по целој дужини.                                                                                       
- Спољна и унутрашња епоксидна заштита у складу са  ДИН  30677-2:1988 и ДИН 3476:1996. 
- Медиум: Питка вода 
- За радне температуре: до 70 С. 
- Прирубнице: ПН 10/16 по СРПС ЕН 1092-2/1:2008. 
 
 
Напомена: 
- Радови подразумевају демонтажу и уклањање постојећих вентила, набавку, транспорт на 
локацију предметних шахтова по пројекту, монтажу и пуштање у рад нових вентила. 
 
- Изабрани понуђач ће бити у обавези пре почетка реализације уговора са представницима 
Наручиоца да утврди динамику и обим реализацијe.  
 
- Изабрани понуђач ће бити у обавези да примењује све нормативе и стандарде у вези 
безбедности и заштите на раду. 
 
- За све производе техничке спецификације на којој се наводе тражени стандарди 
приложити извештај o испитивању издат од стране акредитоване институције са траженим 
стандардима и каталог произвођач понуђеног материјала. 
 

 

Датум: ________________       Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

 
                                                                      М.П.   ___________________________ 
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Образац бр. 15.              ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 
 
 

Чвор Локација/Назив елемента ЈМ Кол 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Ш4 

Угао Вујица Живанчев – Лабуд Пејовић         

Т комад ДН 80/50 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 80 kom 2   

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 2   

Ш14 

Угао Потиска-Републиканска       

Т комад ДН 200/100 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 200 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 100 kom 1   

Ш18 

Улица Југ Богдана - ул.Косте Нађа       

Т комад ДН 50/50 kom 1   

Пљоснати засун ДН 50 kom 3   

Мулти јоинт тип Е ДН 50 kom 1   

X комад ДН 50/1" kom 2   

МС полуспојка 1" kom 2   

Ш20 

Угао Југ Богданове – З.Јовине       

Т комад ДН 80/80 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 80 kom 2   

ФФ комад ДН 80/200 kom 2   

Ш22 

Угао Соње Маринковић – Вук Караџић       

Засун са летећом прирубницом ДН 50 kom 1   

ФФ комад ДН 50/200 kom 1   

Ш23 

Угао Југ Богданове – Милана Топлице       

Засун са летећом прирубницом ДН 50 kom 1   

Фланш адаптер ДН 50/63 kom 1   

Ш24 

Угао Југ Богданове – Вука Караџића       

Засун са летећом прирубницом ДН 50 kom 1   

Фланш адаптер ДН 50/63 kom 2   

Ш29 

Угао С.Книћанин – Ј.Поповића       

Т комад ДН 50/50 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 50 kom 1   

Фланш адаптер ДН 50/63 kom 1   

Мулти јоинт тип Е ДН 50 kom 1   

X комад ДН 50 kom 1   

Ш31 

Угао С.Книћанина – Републиканска       

ТТ комад ДН 80/80 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 80 kom 3   

ФФР комад ДН 100/80 kom 1   

Ш32 

Угао С.Книћанина – Дожа Ђерђа       

Т комад ДН 50/50 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 50 kom 2   

Фланш адаптер ДН 50/63 kom 3   
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Ш33 

Угао Синђелићева – З.Јовина       

Т комад ДН 80/80 kom 2   

Засун са летећом прирубницом ДН 80 kom 3   

ФФ комад ДН 80/200 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Х комад ДН 80-3/4" kom 1   

Ш34 

Угао Синђелићева – Герберових       

ТТ комад ДН 80/80 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 80 kom 4   

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 2   

Ш35 

Угао Синђелићева-Жилински Ендре       

Т комад ДН 80/80 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 80 kom 2   

Ф комад ДН 80 kom 1   

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 2   

Мулти јоинт тип У ДН 80 kom 1   

Ш37 

Угао М. Црњанског - Чарнојевићева       

Т комад ДН 100/100 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 100 kom 3   

Ш38 

Угао П.Шандора - Зелена kom     

ТТ комад ДН 100/100 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 100 kom 4   

Мулти јоинт тип Е ДН 100 kom 2   

Ш41 

Угао Синђелићева – Дожа Ђерђа       

ТТ комад ДН 100/100 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 100 kom 2   

Фланш адаптер ДН 100/110 kom 2   

X комад ДН 100 kom 2   

Ш45 

Улица Омладинска - С.Дороњског       

Т комад ДН 80/80 kom 2   

Засун са летећом прирубницом ДН 80 kom 2   

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

X комад ДН 80 kom 1   

Пљоснати засун ДН 80 kom 1   

Ш48 

Улица Омладинска - М.Црњанског       

ТТ комад ДН 200/200 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 200 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 80 kom 2   

ФФР комад ДН 200/80 kom 2   

ФФ комад ДН 80/200 kom 1   

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Ш51 

Угао Милоша Црњанског – Љубе 
Дорословачког       

Т комад ДН 80/80 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 80 kom 2   

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 2   

Ш61 

Угао Милоша Црњанског – Јована 
Поповића       

ТТ комад ДН 80/80 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 80 kom 4   
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Мулти јоинт тип У ДН 80 kom 4   

Ф комад ДН 80 kom 4   

Ш63 
Угао Главна – Данила Киша - код киоска 

      

Засун са летећом прирубницом ДН 250 kom 1   

Ш64 

Угао Главна – Данила Киша /код Суда/ 
      

Т комад ДН 150/150 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 150 kom 2   

Мулти јоинт тип Е ДН 150 kom 2   

ФФР комад ДН 150/80 kom 1   

Ш65 

Угао Главна - З.Чуке       

Пљоснати засун ДН 150 kom 3   

Засун са летећом прирубницом ДН 150 kom 2   

Ш66 

Угао Главна – Чарнојевићева       

Засун са летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Ф комад ДН 80 kom 1   

ФФ комад ДН 80/300 kom 1   

Мулти јоинт тип У ДН 80 kom 1   

Ш67 

Угао Главна – Јована Поповића       

Т комад ДН 200/100 kom 1   

Мулти јоинт тип Е ДН 200 kom 2   

Засун са летећом прирубницом ДН 100 kom 1   

Фланш адаптер ДН 100/110 kom 1   

Ш68 

Угао Главна – Републиканска       

ТТ комад ДН 100/100 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 100 kom 2   

ФФР комад ДН 100/50 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 50 kom 1   

Мулти јоинт тип Е ДН 50 kom 1   

Ш72 

Угао Главна – Петровоселски пут       

Засун са летећом прирубницом ДН 150 kom 3   

ФФ комад ДН 150/100 kom 1   

Ш76 

Улица Змај Јовина бр 108       

Засун са летећом прирубницом ДН 250 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Ш77 

Улица Змај Јовина бр 112       

Засун са летећом прирубницом ДН 250 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Ш79 

Улица Уроша Предића бр 2       

Т комад ДН 100/50 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 100 kom 1   

ФФ комад ДН 100/100 kom 1   

ФФ комад ДН 50/200 kom 1   

Q комад ДН 50/90 kom 1   

Засун са летећом прирубницом ДН 50 kom 1   

Мулти јоинт тип Е ДН 50 kom 1   

Ш87 
Угао Зелена – Републиканска       

ТТ комад ДН 80/80 kom 1   
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Засун са летећом прирубницом ДН 80 kom 4   

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 2   

Ш94 
П.Шандора - С.Марковића       

Засун са летећом прирубницом ДН 300 kom 3   

НХ 1 

Угао Потиска - Петровоселски пут (Млин 
1.Мај)       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 2 

испред куће Потиска (Тиса-Четкара)       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 3 

Испред куће Потиска 196       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 4 

Испред куће Потиска 170       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 5 

Испред куће Потиска 148       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 6 

Испред куће Потиска 130       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 7 

Испред куће Потиска 114       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   
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Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 8 

Испред куће Потиска 102       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 9 

Угао Потиска - Герберова (преко пута 
пиваре)       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 10 

Испред куће Герберова 71       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 11 

Испред куће Герберова 53       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 12 

Угао Лењинова-Југ Богдана (испред МЗ)       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 13 

Угао Југ Богдан - Милан Топлица       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 14 

Испред куће Југ Богдана 37       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   
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Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 15 

Испред куће Југ Богдана 61       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 16 

Испред куће Југ Богдана 73       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 17 

Испред куће Стевана Дороњског пре броја 
2       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 18 

Иза зграде Стевана Дороњског 33       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 19 

Иза зграде Стевана Дороњског 37       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 20 

Иза куће Стевана Дороњског бр 57 (црпна 
станица)       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 21 

Иза зграде Стевана Дороњског 36       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   
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Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 22 

Аутобуска станица - иза тржног центра       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 53 

Хотел Бела Лађа код улаза 
      

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 54 

Хотел Бела Лађа са стране       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

НХ 55 

Хотел Бела Лађа код парка       

Мулти јоинт тип Е ДН 80 kom 1   

Засун за летећом прирубницом ДН 80 kom 1   

Н комад ДН 80 kom 1   

Надземни хидрант ДН 80 kom 1   

Уградбена гарнитура ДН 80 kom 1   

Улична капа 7 кг kom 1   

  Укупно без ПДВ-а:       
   ПДВ 20%:       
   Укупно са ПДВ:       
  

 
 
 
Датум: ________________ 

 
                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
                                                                      М.П.   ___________________________ 
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Образац бр. 16. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  
   ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

 

1                          ПОНУЂАЧА  

2                          ПОДИЗВОЂАЧА  

3                          ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

                                                   (означити) 

 
 
 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 

све потребне услове из члана 75., став 1., тачка 1)-4), Закона о јавним набавкама („Сл 

гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за учешће у јавној набавци радова – 

Набавка радова на замени водоводних делова у шахтовима водоводне мреже у 

Бечеју - III фаза, бр. ЈН III-4/20. 

 

 
Датум: ________________ 

 
                                                                             Потпис овлашћеног лица  

 
                                                                      М.П.   ___________________________ 

 
 
 

 

Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака. 

 


