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На основу чл. 39., чл.124а и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН III-6/19, дел.број 709 од 
28.08.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈН 
III-6/19, дел.број 710 од 28.08.2019.године, припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности 

 
- НАБАВКА РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ ПРИКЉУЧАКА НА ВОДОВОДНУ И 

КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ - 
бр. ЈН III-6/19 

 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

4-9 

III Техничка документација и планови  10 

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

11-16 

V Критеријуми за доделу уговора 17 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 18-34 

VII Модел уговора 35-41 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 42-51 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
 
1.1 Подаци о наручиоцу 

 
Наручилац: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј 
Адреса: Данила Киша 8/а, Бечеј 
Интернет страница: www.vodokanal-becej.rs 
 
 
1.2 Предмет јавне набавке (опис предмета набавке, назив и ознака 

из општег речника набавке) 
 

Предмет јавне набавке су радови – Набавка радова на извођењу 
прикључака на водоводну и канализациону мрежу, бр. ЈН III-6/19. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 45231300 - Радови на 
изградњи цевовода за водовод и канализацију.  
 
1.3 Партије 

 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
  
Напомене:  
-Врста поступка: Јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39. и 124а. 
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).  
-Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавноj 
набавци или оквирног споразума: Поступак се спроводи ради закључења 
уговора о јавној набавци. 
-Напомена укoлико је у питању резервисана јавна набавка: У 
предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка. 
 
 
1.4 Контакт (лице или служба):  
 
Службеник за јавне набавке: Данијела Mартинов, мастер економиста,  
e-mail адреса: danijela.martinov@vodokanal-becej.rs (мејлови примљени након 
истека радног времена сматраће се да су примљени првог наредног радног дана 
за наручиоца), 
број телефона: 062/8040779,  
радним даном (понедељак-петак) од 7:00 до 15:00 часова.    
 
 
  

http://www.vodokanal-becej.rs/
mailto:danijela.martinov@vodokanal-becej.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА: Процењена вредност јавне 
набавке је 4.000.000,00 динара без ПДВ-а. Уговор ће бити закључен у висини 
процењене вредности, према Плану јавних набавки ЈП “Водоканал” Бечеј за 
2019. годину. Уговарају се јединичне цене из техничке спецификације, док су 
количине унапред неодређене и зависи ће од потребе наручиоца. Наручилац 
није у обавези да реализује целокупни износ већ ће се исти реализовати у 
складу са стварним потребама за извођењем радова, сукцесивно по динамици и 
датим роковима које одреди Наручиоц радова, за сваки посао појединачно. 
 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА: Понуђач - извођач радова је дужан да радове изведе квалитетно, 
без прекорачења временских рокова и у свему према дефинисаним условима из 
техничке спецификације, правилима струке и важећим техничким нормативима 
и законским прописима за овакву врсту радова.  
 
РОК ЗА ПРИСТУПАЊЕ ИЗВРШЕЊУ РАДОВА: Извођач мора бити на 
располагању за отпочињање са извршењем радова у континуитету (изузев 
викенда, државних и верских празника) свакодневно у интервалу од 8 
радних сати. 
У случајевима непланираних (хаваријских) радова на свим објектима 
Наручиоца, водоводној и канализационој мрежи на целокупној територији коју 
покрива Наручилац, Извођач радова је дужан да се у року максимално од 
120 минута након позива наручиоца јави и приступи извођењу радова на 
дефинисаној локацији на подручју општине Бечеј. 
Грађевински радови ће се изводити сукцесивно, по динамици, количинама и 
датим роковима које одреди Наручилац, за сваки посао појединачно, односно 
потребе за количинама радова из позиција у конкурсној документацији биће 
требоване сукцесивно. 
Извођач радова се обавезује да у случају извођења планираних грађевинских 
радова у року од 24 сата од писменог позива Наручиоца радова приступи 
преузимању и обезбеђењу градилишта и отпочне са извођењем радова.  
 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА: Територија општине Бечеј (Бечеј, Бачко 
Петрово Село, Бачко Градиште, Милешево, Радичевић, Пољанице). 
 
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: Рок за извођење радова се утврђује за сваки 
посао - ангажовање појединачно.  
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ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ: У случају да се извођач радова не одазове 
на позив за обављање горе наведених радова, Наручилац радова може 
раскинути уговор, активирати средство финансијског обезбеђења и тражити 
надокнаду штете. Сви позиви ка Извођачу радова обављају се писменим путем- 
електронском поштом или телефоном. Извођач радова је у обавези да одговори 
на телефонски позив Наручиоца, односно да потврди пријем уколико је налог за 
рад послат писменим путем. Извођач радова је обавезан да по окончању свих 
радова, све јавне површине на којима је изводио радове доведе у првобитно 
стање. Извођач радова се обавезује да се у раду придржава одредаба Закона о 
планирању и изградњи. 
 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
 

R. BR. OPIS RADOVA JED. MERE 

1 2 3 

1 Iskolčenje trase vodovoda i kanalizacije predviđene za 

izgradnju. Obračun po m1 trase. 
m1 

2 Raščišćavanje terena od šiblja, žbunja i rastinja. 

Obračun po m2 površine. 
m2 

3 Vađenje drveća na trasi sa sečenjem, slaganjem na 
stranu i odvozom. Stablo prečnika do 50 cm. Obračun 

po komadu. 

kom 

4 Postavljanje i demontaža saobraćajne signalizacije i 
gradilišnih barijera na gradilištu u zoni saobraćajnice. 

Obračun po lokaciji gradilišta koje se obezbeđuje. kom 

5 Otkrivanje tačnog položaja podzemnih instalacija i 

kućnih priključaka postupkom šlicovanja. Šlicovanje 
se vrši na mestima očekivanih pozicija instalacija i 

kućnih priključaka iskopom u širini 0,5 m i prosečne 
dubine 1,5 m i dužine do 2,0 m. Obračun po komadu. 

kom 

6 
Ručni iskop zemlje II kategorije za rovove i radne 

jame prosečne dubine do 2 m. Humus i tvrdi materijal 

iz iskopa deponovati odvojeno od čiste zemlje. 
Obračun po m3. 

m3 

7 Mašinski iskop zemlje II kategorije prosečne dubine 

do 2 m. Humus i tvrde materijale iz iskopa deponovati 
odvojeno od čiste zemlje. Obračun po m3. 

m3 

8 Mašinski iskop zemlje II kategorije dubine preko 2 m. 
Humus i tvrde materijale iz iskopa deponovati 

odvojeno od čiste zemlje. Obračun po m3. 
m3 

9 Podgrađivanje bočnih strana rova, radnih jama, 
drvenom ili metalnom oplatom na srednji bočni 

pritisak. Obračun po m2 montirane i demontirane 

podgrade. 

m2 

10 Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj 

dubini. Obračun po m2 isplanirane površine. m2 
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11 Transport i ugradnja peska ispod i iznad cevi u sloju 
debljine 10 cm ispod i 30 cm iznad cevi sa nabijanjem 

do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 ugrađenog 

peska u zbijenom stanju. 

m3 

12 Transport i ugradnja prirodnog građevinskog šljunka. 
Prosečna daljina transporta 4 km. Obračun po m3. 

m3 

13 Transport i ugradnja separisanog građevinskog 

šljunka - iberlauf. Prosečna daljina transporta 4 km. 
Separacija zrna 4. Obračun po m3. 

m3 

14 Transport i ugradnja tucanika frakcije 0-31 mm u 

zbijenom stanju, u sloju do 25 cm, kao podloga za 
asfaltne i betonske površine. Prosečna daljina 

transporta 4 km. Obračun po m3 ugrađenog tucanika. 

m3 

15 Zatrpavanje rova probranom zemljom iz iskopa, sa 

nabijanjem u slojevima 20-30 cm, ručno ili mašinski 
do maksimalne zbijenosti. Obračun po m3. 

m3 

16 Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju. Jediničnom 
cenom obuhvatiti utovar, transport na srednju 

udaljenost od 5 km, istovar i planiranje zemlje na 

deponiji kao i troškove deponije. Obračun po m3. 

m3 

17 Ručno ili mašinsko podbušivanje ispod kolovoza i 

drugih izgrađenih površina, sledećih prečnika u dužini 

do 5 m. Obračun po m' podbušenja. 
  

17.1 Ø 50 mm m1 

17.2 Ø 80 mm m1 

17.3 Ø 100 mm m1 

17.4 Ø 125 mm m1 

17.5 Ø 150 mm m1 

17.6 Ø 180 mm m1 

17.7 Ø 200 mm m1 

17.8 Ø 250 mm m1 

18 Mašinsko podbušivanje ispod kolovoza i drugih 
izgrađenih površina, sledećih prečnika u dužini od 5 

do 20 m. Obračun po m' podbušenja. 
  

18.1 Ø 100 mm m1 

18.2 Ø 125 mm m1 

18.3 Ø 150 mm m1 

18.4 Ø 200 mm m1 

18.5 Ø 250 mm m1 

18.6 Ø 300 mm m1 

18.7 Ø 350 mm m1 

19 Mašinska ugradnja zaštitne čelične cevi ispod 
kolovoza utiskivanjem, sa izradom hidroizolacije i 

zaptivanjem krajeva. Obračun po m1 podbušenja za 

sledeće dimenzije nazivne prečnike (DN) čeličnih cevi: 

  

19.1 DN 100 mm m1 

19.2 DN 125 mm m1 

19.3 DN 150 mm m1 

19.4 DN 200 mm m1 

19.5 DN 250 mm m1 
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19.6 DN 300 mm m1 

19.7 DN 350 mm m1 

20 Spajanje PE-HD cevovoda sučeonim zavarivanjem. 

Obračun po komadu zavarenog spoja za sledeće 
prečnike: 

  

20.1 DN 63 mm kom 

20.2 DN 90 mm kom 

20.3 DN 110 mm kom 

20.4 DN 160 mm kom 

20.5 DN 180 mm kom 

20.6 DN 200 mm kom 

20.7 DN 225 mm kom 

20.8 DN 250 mm kom 

20.9 DN 280 mm kom 

21 DN 315 mm kom 

21.1 DN 355 mm kom 

21 Transport i ugradnja fazonskih komada od livenog 

gvožđa i zasuna sa zaptivnim i spojnim materijalom 
za PN 10 bara. Obračun je po komadu montiranog 

fazonskog komada i zasuna, za sledeće prečnike: 

  

21.1 DN 50 mm kom 

21.2 DN 80 mm kom 

21.3 DN 100 mm kom 

21.4 DN 125 mm kom 

21.5 DN 150 mm kom 

21.6 DN 200 mm kom 

21.7 DN 250 mm kom 

21.8 DN 300 mm kom 

21.9 DN 350 mm kom 

23 Transport i montaža PVC kanalizacionih cevi. Sečenje 
cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno. 

Obračun po m1 montirasnog cevovoda. Pre ugradnje 

svaka cev se vizuelno mora pregledati i utvrditi njeno 
eventualno oštećenje. Ugradnja cevi se kontroliše 

tehničkim nivelmanom. Jediničnom cenom je 
obuhvaćen sav potreban rad, transport na prosečnu 

udaljenost od oko 4 km i kontrola ugradnje cevi, za 

sledeće prečnike: 

  

23.1 DN 125 mm m1 

23.2 DN 160 mm m1 

23.3 DN 200 mm m1 

23.4 DN 250 mm m1 

23.5 DN 315 mm m1 

23.6 DN 400 mm m1 

24 Postavljanje i uklanjanje zaštitne ograde na gradilištu. 

Obračun po m1 postavljene ograde. 
m1 
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25 
Utovar šuta u teretno vozilo sa odvozom na deponiju. 

Prosečna udaljenost do deponije 5 km. U jediničnu 
cenu uračunati i troškove deponije. Obračun po m3 

utovarenog šuta. 

m3 

26 Rezanje asfaltnih i betonskih površina debljine do 10 

cm. Obračun po m' rezanja. 
m1 

27 Rezanje asfaltnih i betonskih površina debljine od 10 

do 20 cm. Obračun po m' rezanja. 
m1 

28 Rušenje asfaltnih ili betonskih površina prosečne 
debljine do 10 cm sa odvozom šuta i istovarom na 

deponiju srednje transportne udaljenosti do 5 km. 
Rušenje izvoditi po pravilima struke. Obračun po m2 

rušene površine. 

m2 

29 Rušenje asfaltnih ili betonskih površina prosečne 

debljine 10 do 20 cm sa odvozom šuta i istovarom na 

deponiju srednje transportne udaljenosti do 5 km. 
Rušenje izvoditi po pravilima struke. Obračun po m2 

rušene površine. 

m2 

30 Uklanjanje i ponovno vraćanje kolovoznih i trotoarskih 

betonskih ivičnjaka. Obračun po m' ivičnjaka. 
m1 

31 Rušenje i ponovno vraćanje površina od opeke, 
behaton kocki i drugih sličnih materijala u sloju peska 

od 10 cm, sa popunjavanjem fuga peskom i 

nabijanjem vibro pločama od 500 kg. Obračun po m2 
površine. 

m2 

32 
Izrada anker bloka od nabijenog betona MB 20, sa 

izradom potrebne oplate. Anker blokovi se izvode po 
projektu ili uputstvu nadzornog organa. Obračun po 

m3 stvarno ugrađenog betona. 

m3 

33 Izrada armirano betonskih ploča za okrugle ili ovalne 
kape i ispod hidranata izrađenih od betona klase MB 

30, u dimenzijama 80 x 80 x 15 cm. Obračun po 

komadu izrađene ploče. 

kom 

34 Izrada površina od nabijenog betona MB 30, debljine 

10 cm za trotoare i druge betonske površine. Obračun 
po m2. 

m2 

35 Izrada površina od nabijenog betona MB 30, debljine 

20 cm za trotoare i druge betonske površine. Obračun 

po m2. 

m2 

36 Izrada armirano betonskog šahta u klasi betona MB 
30, sa debljinom zidova, podne i gornje ploče od 20 

cm u dvostranoj oplati, sa pripadajućim razupiračima i 
podupiračima, penjalicama i sa izradom kinete. 

Obračun po m3 stvarno ugrađenog betona. 

m3 

37 Ugradnja okruglog poklopca prečnika 600 mm od 
duktilnog liva, nosivosti 250 i 400 kN. Obračun po 

komadu za: 
  

37.1 nosivost 250 kN kom 

37.2 nosivost 400 kN kom 

38 Zidanje zidova vodovodnih šahti punom opekom u 
produžnom malteru, sa malterisanjem unutrašnjih 

površina zidova. Obračun po m3 zida. 
m3 
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39 Izrada prodora prečnika do 160 mm - “kernovanje” u 

zidu od opeke debljine do 25 cm. Obračun po komadu 
izvedenog prodora. 

kom 

40 Izrada prodora prečnika do 160 mm - “kernovanje” u 

armiranobetonskom zidu debljine do 30 cm. Obračun 
po komadu izvedenog prodora. 

kom 

41 Izrada kanalizacionog šahta prečnika 1000 mm, od 

prefabrikovanih elemenata, prosečne dubine 2,00 m i 
sa izradom gornje ploče i ugradnjom poklopca. 

Obračun po komadu izvedenog šahta. 

kom 

42 Snižavanje nivoa podzemne vode muljnom pumpom 

za vreme iskopa, razupiranja rova, montaže cevi i 

zatrpavanja rova. Za vreme izvođenja navedenih 
pozicija, dno rova mora biti bez vode. U cenu 

uračunati montažu i demontažu kompletne opreme. 
Obračun po radnom satu. 

sat 

43 Rad bagera rovokopača. Obračun po radnom satu. sat 

44 Rad kompresora. Obračun po radnom satu. sat 

45 Rad hilti bušilice. Obračun po radnom satu. sat 

46 Rad agregata. Obračun po radnom satu. sat 

47 Rad NK radnika za nenormirane poslove. Obračun po 

radnom satu. 
sat 

48 Rad KV radnika. Obračun po radnom satu. sat 

49 
Rad vodoinstalatera - sitnije popravke u vodomernoj 

šahti (npr. zamena ventila). Obračun po radnom satu. 
sat 

50 Vodoinstalaterski radovi na zameni vodomera 

dimenzija od DN 20 mm do DN 50 mm u vodomernim 

šahtama. U cenu su uključeni rad na zameni, 
dotezanje gornjih delova ventila - pre i posle 

vodomera, popuna obrasca Potvrda/zapisnik o zameni 
vodomer, i potreban transport do lokacije. Obračun je 

po komadu zamenjenog vodomera. 

kom 

51 Transport cevi i vodovodnog materijala teretnim 

vozilom na gradilište. Obračun po pređenom km 
vozila. 

km 

 
 

 

Напомена: 

 - сав потребан материјал обезбеђује наручилац и налази се у пословним 
просторијама наручиоца (Магацин - Ботра бб, Бечеј), 

 - трошкови транспорта потребног материја од Магацина до градилишта 
падају на терет понуђача, 

 - саобраћајне сигнализације, градилишне баријере, заштитне ограде, 
оплате и сличну опрему обезбеђује понуђач, 

 - трошкове депоније приликом одлагања шута и вишка материјала на 
депонију сноси понуђач. 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
 
 

Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију нити 
планове. Угвоварају се јединичне цене за извођење радова, а динамику у 
количину радова одређује Наручилац по сопственим потребама. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на 
начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 

да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 

1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 
 
 

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); 

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); 

4. 

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

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом 
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конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује 
на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.б
р 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
НАЧИН 

ДОКАЗИВАЊА 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
ИЗЈАВА 

(Образац 5. у 
поглављу VI ове 

конкурсне 
документације), 
којом понуђач 

под пуном 
материјалном и 

кривичном 
одговорношћу 
потврђује да 

испуњава додатне 
услове за учешће 
у поступку јавне 

набавке из чл. 76. 
ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном 
документацијом. 

 

 
 
 

 
1.1.Да је Понуђач у последњих 6 месеци, пре 
објављивања позива за предметну јавну набавку, није 
био у блокади, дуже од 5 дана (не рачунајући месец у 
ком је објављен позив за подношење понуда); 
 
1.2. Да је Понуђач имао минимални годишњи приход у 
износу од 8.000.000,00 динара за претходне три 
обрачунске године. 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

 
2.1. Да је Понуђач у претходне 2 године од дана 
расписивања јавне набавке реализовао један или више 
уговора чији је предмет извођење радова на изградњи 
или одржавању водоводне/канализацине мреже или 
објектима на систему водовода/канализације већем од 
3.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
 
2.2. Да је претходне три години рачунајући од дана 
расписивања јавне набавке релизовао најмање један 
уговора, чији предмет су услуге подбушивања или 
утискивања цеви пречника DN 350 или већи; 
 
2.3. Да Понуђач поседује сертификат систем управљања 
менаџмента квалитета ISO 9001:2008, систем 
управљања заштите животне средине ISO 14001:2005, 
систем управљања безбедношћу и здрављем на раду 
ISO 45001. 

 
3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 
3.1. Понуђач је у обавези да на дан подношења понуда 
поседује у власништву, закупу или на лизинг: 
- комбинована машина ...................................... 1 ком 
- камион носивости 3,5 Т или већи .................... 1 ком 
- третно - доставно возило ................................ 1 ком  
- виброплоча......................................................  1 ком 
- агрегат за струју ……………………....................... 1 ком 
- машина за резање асфалта и бетона .............. 1 ком 
 - машина за подбушивање................................. 1 ком 
 - муљна пумпа .................................................. 1 ком 
 - саобраћајна сигнализација за обезбеђење градилишта 
(градилишне хоризонталне и вертикалне баријере, 
саобраћајни знаци, сигналне траке) 
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4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

 
4.1.  Да понуђач има следеће кадрове ангажоване по 
било ком основу у складу са Законом о раду: 
- 1 дипломирани инжењер са лиценцом ИКС бр. 410 или 
411 или 413 или 414; 
- укупно минимум 8 радника следећих профила: 
руковалац грађевинских машина, возач теретних 
возила, водоинсталатер, монтер-сервисер. 
 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под 
редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 
 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 6. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача.  
 

 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 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача.  

 
 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, 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 
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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.  
 
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
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 
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 
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кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
  

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1.) Финансијски капацитет, услов под редним бројем: 
 1.1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
- Као доказ потребно је доставити потврду НБС-одсек за 
принудну наплату; 
1.2. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
- доставити биланс стања и биланс успеха за претходне три 
обрачунске године или образац БОН-ЈН за претходне три 
године. 
 
2.) Пословни капацитет, услов под редним бројем:  
2.1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
- Потврда (Образац 7) и фотокопија Рачуна или Привремене 
ситуација или Окончане ситуације; 
2.2. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
- фотокопију уговора и потврда на меморандуму наручиоца; 
2.3. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
- фотокопију сертификата. 
 
3.) Технички капацитет, услов под редним бројем: 
3.1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
- Као доказ је неопходно доставити инвентарску листу, односно 
пописну листу, ишчитану саобраћајну дозволу, полису 
осигурања за возила, уколико возила нису у власништву 
неопходно је доставити и уговор о закупу или лизингу. 
За сваку ставку у техничком капацитету, довољно је доставити 
један од наведених докумената, као доказ о поседовању 
техничког капацитета, а не за сваку ставку све од наведених 
доказа. 
 
4.) Кадровски капацитет, услов под редним бројем: 
4.1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
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- доставити фотокопију уговора о раду или радном ангажовању 
и одговарајући М образац, за инжењере фотокопија лиценце и 
потврда инжењерске коморе Србије о важењу лиценце.  
 
 

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. 
 
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, „извод из регистра 
Агенције за привредне регистре“, понуђачи који су регистровани у 
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе, јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за 
привредне регистре -   www.apr.gov.rs. 

 доказ из члана 76., ЗЈН, додатни услов за финансијски капацитет, 
под тачком 1.1, понуђачи не морају да доставе јер је јавно 
доступан на интернет страници Народне банке Србије - www.nbs.rs. 

 
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. 

 
 

  

http://www.apr.gov.rs/
http://www.nbs.rs/
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V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
У предметном поступку јавне набавке критеријум за оцењивање понуде је 
најнижа понуђена цена (збир јединичних цена), у складу са чл. 85., ЗЈН. 
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена као 
збир јединичних цена без пореза на додату вредност. 
 
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће 
наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или 
више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гарантни рок за изведене радове.  
 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити 
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење 
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само 
један папир. 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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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 6) – опционо; 

7) Модел уговора; 

8) Споразум о заједничкој понуди – опционо; 

9) Образац референтне листе (Образац 7); 

10) Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе  из чл. 75., ст. 2, 

ЗЈН (Образац 8) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр. _______________ од _________________ године, за јавну набавку 
радова - Набавка радова на извођењу прикључака на водоводну и 
канализациону мрежу, бр. ЈН III-6/19.  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког подизвођача. 

 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
  
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 
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Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 

 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка радова на извођењу прикључака на 
водоводну и канализациону мрежу, бр. ЈН III-6/19.. 
 

 
Збир јединичних цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Збир јединичних цена са ПДВ-ом 
 

 

 У року од 45 дана од дана пријема 
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Рок и начин плаћања 
 

исправне фактуре 

 
Рок важења понуде 
 

____ дана од дана јавног 
отварања понуда (мин 30 дана)  

 
Гарантни рок за изведене радове 
 

________ (мин 12) месеца од дана 
извршених радова 

 
Место извођења радова 
 

Територија општине Бечеј 

Рок за извођење радова 
Рок за извођење радова се 
утврђује за сваки посао – 
ангажовање, појединачно. 

 
 
Датум:         Потпис понуђача 

      
________________________ М.П.  ________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 

R. 
BR. 

OPIS RADOVA J. M. 

 

JEDINIČNA 
CENA 

(RSD)  

 PDV 20% 
(RSD)  

 JEDINIČNA 

CENA SA PDV-

OM (RSD)  

1 2 3 4 5 6 

1 Iskolčenje trase vodovoda i kanalizacije 

predviđene za izgradnju. Obračun po m1 
trase. 

m1   
  

2 Raščišćavanje terena od šiblja, žbunja i 
rastinja. Obračun po m2 površine. 

m2 
  

  

3 Vađenje drveća na trasi sa sečenjem, 

slaganjem na stranu i odvozom. Stablo 
prečnika do 50 cm. Obračun po komadu. 

kom 

  

  

4 Postavljanje i demontaža saobraćajne 

signalizacije i gradilišnih barijera na 
gradilištu u zoni saobraćajnice. Obračun 

po lokaciji gradilišta koje se obezbeđuje. 

kom 

  

  

5 Otkrivanje tačnog položaja podzemnih 

instalacija i kućnih priključaka 
postupkom šlicovanja. Šlicovanje se vrši 

na mestima očekivanih pozicija 

instalacija i kućnih priključaka iskopom u 
širini 0,5 m i prosečne dubine 1,5 m i 

dužine do 2,0 m. Obračun po komadu. 

kom 

  

  

6 Ručni iskop zemlje II kategorije za 

rovove i radne jame prosečne dubine do 

2 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa 
deponovati odvojeno od čiste zemlje. 

Obračun po m3. 

m3 

  

  

7 Mašinski iskop zemlje II kategorije 

prosečne dubine do 2 m. Humus i tvrde 

materijale iz iskopa deponovati odvojeno 
od čiste zemlje. Obračun po m3. 

m3 

  

  

8 Mašinski iskop zemlje II kategorije 

dubine preko 2 m. Humus i tvrde 
materijale iz iskopa deponovati odvojeno 

od čiste zemlje. Obračun po m3. 

m3 

  

  

9 Podgrađivanje bočnih strana rova, 

radnih jama, drvenom ili metalnom 

oplatom na srednji bočni pritisak. 
Obračun po m2 montirane i demontirane 

podgrade. 

m2 

  

  

10 Fino planiranje dna iskopanog rova po 
projektovanoj dubini. Obračun po m2 

isplanirane površine. 

m2 
  

  

11 Transport i ugradnja peska ispod i iznad 
cevi u sloju debljine 10 cm ispod i 30 cm 

iznad cevi sa nabijanjem do potrebne 
zbijenosti. Obračun po m3 ugrađenog 

peska u zbijenom stanju. 

m3 
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12 Transport i ugradnja prirodnog 
građevinskog šljunka. Prosečna daljina 

transporta 4 km. Obračun po m3. 

m3 
  

  

13 Transport i ugradnja separisanog 
građevinskog šljunka - iberlauf. 

Prosečna daljina transporta 4 km. 

Separacija zrna 4. Obračun po m3. 

m3 

  

  

14 Transport i ugradnja tucanika frakcije 0-

31 mm u zbijenom stanju, u sloju do 25 
cm, kao podloga za asfaltne i betonske 

površine. Prosečna daljina transporta 4 

km. Obračun po m3 ugrađenog 
tucanika. 

m3 

  

  

15 Zatrpavanje rova probranom zemljom iz 

iskopa, sa nabijanjem u slojevima 20-30 
cm, ručno ili mašinski do maksimalne 

zbijenosti. Obračun po m3. 

m3 

  

  

16 Odvoz viška zemlje iz iskopa na 

deponiju. Jediničnom cenom obuhvatiti 

utovar, transport na srednju udaljenost 
od 5 km, istovar i planiranje zemlje na 

deponiji kao i troškove deponije. 
Obračun po m3. 

m3 

  

  

17 Ručno ili mašinsko podbušivanje ispod 

kolovoza i drugih izgrađenih površina, 
sledećih prečnika u dužini do 5 m. 

Obračun po m' podbušenja. 

  

  

  

17.1 Ø 50 mm m1   
  

17.2 Ø 80 mm m1   
  

17.3 Ø 100 mm m1   
  

17.4 Ø 125 mm m1   
  

17.5 Ø 150 mm m1   
  

17.6 Ø 180 mm m1   
  

17.7 Ø 200 mm m1   
  

17.8 Ø 250 mm m1   
  

18 Mašinsko podbušivanje ispod kolovoza i 

drugih izgrađenih površina, sledećih 
prečnika u dužini od 5 do 20 m. Obračun 

po m' podbušenja. 

  

  

  

18.1 Ø 100 mm m1   
  

18.2 Ø 125 mm m1   
  

18.3 Ø 150 mm m1   
  

18.4 Ø 200 mm m1   
  

18.5 Ø 250 mm m1   
  

18.6 Ø 300 mm m1   
  

18.7 Ø 350 mm m1   
  

19 Mašinska ugradnja zaštitne čelične cevi 
ispod kolovoza utiskivanjem, sa izradom 

hidroizolacije i zaptivanjem krajeva. 
Obračun po m1 podbušenja za sledeće 

dimenzije nazivne prečnike (DN) čeličnih 

cevi: 

  

  

  

19.1 DN 100 mm m1   
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19.2 DN 125 mm m1   
  

19.3 DN 150 mm m1   
  

19.4 DN 200 mm m1   
  

19.5 DN 250 mm m1   
  

19.6 DN 300 mm m1   
  

19.7 DN 350 mm m1   
  

20 Spajanje PE-HD cevovoda sučeonim 
zavarivanjem. 

Obračun po komadu zavarenog spoja za 

sledeće prečnike: 

  

  

  

20.1 DN 63 mm kom   
  

20.2 DN 90 mm kom   
  

20.3 DN 110 mm kom   
  

20.4 DN 160 mm kom   
  

20.5 DN 180 mm kom   
  

20.6 DN 200 mm kom   
  

20.7 DN 225 mm kom   
  

20.8 DN 250 mm kom   
  

20.9 DN 280 mm kom   
  

21 DN 315 mm kom   
  

21.1 DN 355 mm kom   
  

21 Transport i ugradnja fazonskih komada 

od livenog gvožđa i zasuna sa zaptivnim 
i spojnim materijalom za PN 10 bara. 

Obračun je po komadu montiranog 

fazonskog komada i zasuna, za sledeće 
prečnike: 

  

  

  

21.1 DN 50 mm kom   
  

21.2 DN 80 mm kom   
  

21.3 DN 100 mm kom   
  

21.4 DN 125 mm kom   
  

21.5 DN 150 mm kom   
  

21.6 DN 200 mm kom   
  

21.7 DN 250 mm kom   
  

21.8 DN 300 mm kom   
  

21.9 DN 350 mm kom   
  

23 Transport i montaža PVC kanalizacionih 

cevi. Sečenje cevi i otpadni materijal se 

ne plaćaju posebno. Obračun po m1 
montirasnog cevovoda. Pre ugradnje 

svaka cev se vizuelno mora pregledati i 
utvrditi njeno eventualno oštećenje. 

Ugradnja cevi se kontroliše tehničkim 
nivelmanom. Jediničnom cenom je 

obuhvaćen sav potreban rad, transport 

na prosečnu udaljenost od oko 4 km i 
kontrola ugradnje cevi, za sledeće 

prečnike: 

  

  

  

23.1 DN 125 mm m1   
  

23.2 DN 160 mm m1   
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23.3 DN 200 mm m1   
  

23.4 DN 250 mm m1   
  

23.5 DN 315 mm m1   
  

23.6 DN 400 mm m1   
  

24 Postavljanje i uklanjanje zaštitne ograde 

na gradilištu. Obračun po m1 postavljene 

ograde. 

m1 

  

  

25 Utovar šuta u teretno vozilo sa odvozom 

na deponiju. Prosečna udaljenost do 

deponije 5 km. U jediničnu cenu 
uračunati i troškove deponije. Obračun 

po m3 utovarenog šuta. 

m3 

  

  

26 Rezanje asfaltnih i betonskih površina 
debljine do 10 cm. Obračun po m' 

rezanja. 

m1 
  

  

27 Rezanje asfaltnih i betonskih površina 

debljine od 10 do 20 cm. Obračun po m' 

rezanja. 

m1 

  

  

28 Rušenje asfaltnih ili betonskih površina 

prosečne debljine do 10 cm sa odvozom 

šuta i istovarom na deponiju srednje 
transportne udaljenosti do 5 km. 

Rušenje izvoditi po pravilima struke. 
Obračun po m2 rušene površine. 

m2 

  

  

29 Rušenje asfaltnih ili betonskih površina 

prosečne debljine 10 do 20 cm sa 
odvozom šuta i istovarom na deponiju 

srednje transportne udaljenosti do 5 km. 
Rušenje izvoditi po pravilima struke. 

Obračun po m2 rušene površine. 

m2 

  

  

30 Uklanjanje i ponovno vraćanje 
kolovoznih i trotoarskih betonskih 

ivičnjaka. Obračun po m' ivičnjaka. 
m1 

  

  

31 Rušenje i ponovno vraćanje površina od 
opeke, behaton kocki i drugih sličnih 

materijala u sloju peska od 10 cm, sa 
popunjavanjem fuga peskom i 

nabijanjem vibro pločama od 500 kg. 

Obračun po m2 površine. 

m2 

  

  

32 Izrada anker bloka od nabijenog betona 

MB 20, sa izradom potrebne oplate. 

Anker blokovi se izvode po projektu ili 
uputstvu nadzornog organa. Obračun po 

m3 stvarno ugrađenog betona. 

m3 

  

  

33 Izrada armirano betonskih ploča za 

okrugle ili ovalne kape i ispod hidranata 

izrađenih od betona klase MB 30, u 
dimenzijama 80 x 80 x 15 cm. Obračun 

po komadu izrađene ploče. 

kom 

  

  

34 Izrada površina od nabijenog betona MB 
30, debljine 10 cm za trotoare i druge 

betonske površine. Obračun po m2. 

m2 

  

  

35 Izrada površina od nabijenog betona MB 

30, debljine 20 cm za trotoare i druge 
betonske površine. Obračun po m2. 

m2 
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36 Izrada armirano betonskog šahta u klasi 
betona MB 30, sa debljinom zidova, 

podne i gornje ploče od 20 cm u 

dvostranoj oplati, sa pripadajućim 
razupiračima i podupiračima, 

penjalicama i sa izradom kinete. 
Obračun po m3 stvarno ugrađenog 

betona. 

m3 

  

  

37 Ugradnja okruglog poklopca prečnika 
600 mm od duktilnog liva, nosivosti 250 

i 400 kN. Obračun po komadu za: 

  
  

  

37.1 nosivost 250 kN kom   
  

37.2 nosivost 400 kN kom   
  

38 Zidanje zidova vodovodnih šahti punom 

opekom u produžnom malteru, sa 
malterisanjem unutrašnjih površina 

zidova. Obračun po m3 zida. 

m3 

  

  

39 Izrada prodora prečnika do 160 mm - 

“kernovanje” u zidu od opeke debljine 

do 25 cm. Obračun po komadu 
izvedenog prodora. 

kom 

  

  

40 Izrada prodora prečnika do 160 mm - 

“kernovanje” u armiranobetonskom zidu 
debljine do 30 cm. Obračun po komadu 

izvedenog prodora. 

kom 

  

  

41 Izrada kanalizacionog šahta prečnika 

1000 mm, od prefabrikovanih 

elemenata, prosečne dubine 2,00 m i sa 
izradom gornje ploče i ugradnjom 

poklopca. Obračun po komadu 
izvedenog šahta. 

kom 

  

  

42 Snižavanje nivoa podzemne vode 

muljnom pumpom za vreme iskopa, 
razupiranja rova, montaže cevi i 

zatrpavanja rova. Za vreme izvođenja 

navedenih pozicija, dno rova mora biti 
bez vode. U cenu uračunati montažu i 

demontažu kompletne opreme. Obračun 
po radnom satu. 

sat 

  

  

43 Rad bagera rovokopača. Obračun po 

radnom satu. 
sat 

  

  

44 Rad kompresora. Obračun po radnom 

satu. 
sat 

  

  

45 Rad hilti bušilice. Obračun po radnom 
satu. 

sat 
  

  

46 Rad agregata. Obračun po radnom satu. sat   
  

47 Rad NK radnika za nenormirane poslove. 
Obračun po radnom satu. 

sat 
  

  

48 Rad KV radnika. Obračun po radnom 

satu. 
sat 

  

  

49 Rad vodoinstalatera - sitnije popravke u 
vodomernoj šahti (npr. zamena ventila). 

Obračun po radnom satu. 

sat 
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50 Vodoinstalaterski radovi na zameni 
vodomera dimenzija od DN 20 mm do 

DN 50 mm u vodomernim šahtama. U 

cenu su uključeni rad na zameni, 
dotezanje gornjih delova ventila - pre i 

posle vodomera, popuna obrasca 
Potvrda/zapisnik o zameni vodomer, i 
potreban transport do lokacije. Obračun 

je po komadu zamenjenog vodomera. 

kom 

  

  

51 Transport cevi i vodovodnog materijala 
teretnim vozilom na gradilište. Obračun 

po pređenom km vozila. 

km 

  

  

52 UKUPNO                          

 

  

 
Напомена: 

 - сав потребан материјал обезбеђује наручилац и налази се у пословним 
просторијама наручиоца (Магацин - Ботра бб, Бечеј), 
 - трошкови транспорта потребног материја од Магацина до градилишта падају 
на терет понуђача, 
 - саобраћајне сигнализације, градилишне баријере, заштитне ограде, оплате и 
сличну опрему обезбеђује понуђач, 
 - трошкове депоније приликом одлагања шута и вишка материјала на депонију 
сноси понуђач. 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку 

тражену позицију из предмера јавне набавке; 
 у колони 5. уписати колико износи ПДВ, за сваку тражену позицију из 

предмера јавне набавке; 
 у колони 6. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваку тражену позицију 

предмера јавне набавке и то тако што ће се сабрати јединична цена без 
ПДВ-а (наведена у колони 4.) са износом ПДВ-а (наведен у колони 5.);  

 у ред 52. уписати збир јединичних цена у колону 4., збир износа ПДВ-а у 
колону 5. и збир једничних цена са ПДВ-ом у колону 6.  
 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

 м.п.  
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке - Набавка радова на извођењу прикључака на 
водоводну и канализациону мрежу, бр. ЈН III-6/19, поднео независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________ [навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке - Набавка радова на извођењу 
прикључака на водоводну и канализациону мрежу, бр. ЈН III-6/19, 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку. 
 

 
 

 
Место:_____________                                                         Потпис понуђача 
 
Датум:_____________                                                 _____________________                                                         
 

 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________ [навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке - Набавка радова на извођењу 
прикључака на водоводну и канализациону мрежу, бр. ЈН III-6/19, 
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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); 

3) Подизвођач 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); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
 

 
 

 
Место:_____________                                                      Потпис подизвођача 
Датум:_____________                                                 _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 
ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

 

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 124/12,14/15 и 68/15) 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 извођењу прикључака на водоводну и 

канализациону мрежу, бр. ЈН III-6/19, у поступку јавне набавке мале 

вредности и у друге сврхе се не може користити. 

Контакт особа наручиоца ______________________ и телефон _____________. 

Прилог: 
- Фотокопија уговора на које се потврда односи 
- Фотокопија Привременe/Окончанe ситуацијe 
 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

                                                             М.П.        ______________________________  

                                                                          (потпис овлашћеног лица Наручиоца)  

Датум: ____.____.2019.године 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. Потврде Наручилаца о 

реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу бр. 7 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 8) 

 

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 извођењу прикључака на водоводну 
и канализациону мрежу, бр. ЈН III-6/19, 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: ____.____.2019.године              М.П.                    Потпис одговорног лица 
 
                                                                                    
_________________________ 
  
 
 
 
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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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 
Набавка радова на извођењу прикључака на водоводну и канализациону 

мрежу, бр. ЈН III-6/19 
 
 
Закључен између: 
Наручиоца, јавно предузеће “Водоканал“ Бечеј са седиштем у Бечеју,  
Улица: Данила Киша бр.8а, ПИБ:101981142, Матични број:08069921, 
Број рачуна: 160-80113-06, Назив банке: банка Интеса, 
Телефон: 021/6912-930, Телефакс: 021/6912-931 
кога заступа: директор Зоран Грбић  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
................................................................................................(назив 
понуђача) 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.........................., Матични број: ........................................, 
Број рачуна: ............................................, Назив 
банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс:..........................................., 
кога заступа...................................................................,  
(у даљем тексту: Извођач), 
 
и остали понуђачи из групе понуђача (опционо) : 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...................... 
 
 
Основ уговора: 
Број и датум одлуке о покретању поступка јавне набавке - Набавка радова на 
извођењу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, бр. ЈН III-6/19, 
дел. број 696/19 од  27.08.2019. године. 
Број и датум одлуке о додели уговора:*********** 
Понуда изабраног понуђача бр. .......................од............................... 
 
 

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 
Предмет овог уговора је Набавка радова на извођењу прикључака на 
водоводну и канализациону мрежу, у складу са спроведеним поступком 
јавне набавке мале вредности, бр. ЈН III-6/19, према Понуди Извођача 
радова број    ______/19 од ____.09.2019. године. 
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Количина радова у техничкој спецификацији није одређена, а реализоваће се 
у складу са стварним потребама за извођењем радова, за све време важења 
овог уговора. 

Понуда Извођача радова из става 1. овог члана, као и Споразум којим се 
понуђачи обавезују на извршење јавне набавке бр. ЈН III-6/19 
су саставни део овог уговора (опционо). 

 
II ЦЕНА 

 
Члан 2. 

 
Вредност уговора износу 4.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 
4.800.000,00 динара са ПДВ-ом, и то под условима утврђеним чланом 8. 
Уговора. 

Јединичне цене радова без ПДВ-а, као и са ПДВ-ом исказане су у Обрасцу 
структуре цене са упутством како да се попуни (Образац бр 2). 

У јединичним ценама радова која су предмет ове јавне набавке су урачунати 
сви трошкови које Извођач радова буде имао у реализацији предметне јавне 
набавке, и они се не могу посебно исказивати ван понуђене цене, 
фактурисати нити наплаћивати. 

Јединичне цене из Обрасца структуре цене који је саставни део овог уговора 
Извођач радова нема права да повећава за време извршења овог уговора. 

Наручилац радова није у обавези да реализује целокупни уговорени износ из 
става 1. овог члана, већ ће исти реализовати у складу са стварним потребама 
за извођењем радова, а све до максималне уговорене вредности из става 1. 
овог члана. 

У цену су укључени цена извођења радова, радна снага и све друго што је 
неопходно за реализацију предмета јавне набавке, а сходно Обрасцу бр. 2 
конкурсне документације. Материјал за уградњу обезбеђује Наручилац. 

Наручилац може у оправданим ситуацијама и по потреби након закључења 
овог уговора повећати обим предмета набавке без спровођења поступка јавне 
набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од 
укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност 
повећања Уговора не може да буде већа од вредности из члана 124а ЗЈН-а. 

 
III МЕСТО, РОК И УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
Члан 3. 

 
Уговорне стране сагласно констатују да је место извођења предметних радова у 
свим насељима на територији општине Бечеј. 

Извођач радова се обавезује да у случају извођења планираних грађевинских 
радова у року од 24 сата од писменог позива Наручиоца радова приступи 
преузимању и обезбеђењу градилишта и отпочне са извођењем радова. 
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Извођач радова мора бити на располагању за отпочињање са извршењем 
радова у континуитету (изузев викенда, државних и верских празника) 
свакодневно у интервалу од 8 радних сати. 

У случајевима непланираних (хаваријских) радова на свим објектима Наручиоца 
радова, водоводној и канализационој мрежи на целокупној територији коју 
покрива Наручилац радова, Извођач радова је дужан да се у року од 
максимално 120 минута након позива наручиоца радова јави и приступи 
извођењу радова на дефинисаној локацији на територији општине Бечеј. 

У случају да се Извођач радова не одазове на позив за обављање грађевинских 
радова. Наручилац радова може раскинути овај Уговор, активирати средство 
финансијског обезбеђења и захтевати накнаду штете. 

Сви позиви ка Извођачу радова обављају се писменим путем- електронском 
поштом или телефоном. Извођач радова је у обавези да одговори на 
телефонски позив Наручиоца радова, односно да потврди пријем уколико је 
налог за рад послат писменим путем. 

Извођач радова је обавезан да по окончању свих радова из члана 1. овог 
Уговора, све јавне површине на којима је изводио радове доведе у првобитно 
стање. 

Извођач радова се обавезује да се у раду придржава одредаба Закона о 
планирању и изградњи. 

Извођач радова је дужан да се приликом реализације овог уговора у свему 
придржава одредаба Закона о безбедности и здравља на раду и свих законских 
прописа који регулишу ову област. 

Радови из позиција дефинисаних техничком спецификацијом која је саставни 
део овог Уговора, изводиће се сукцесивно, по динамици, количинама и датим 
роковима које одреди Наручилац радова, за сваки планирани посао 
појединачно. 

Наручиоц радова је дужан да приликом предаје градилишта за почетак радова 
Извођачу радова преда потребну техничку документацију, скице или усмена 
упутства. (усмена упутства ће се давати само у случају непланираних - 
хаваријских радова). 

 
Члан 4. 

 
Потписивањем овог уговора, Извођач прихвата све услове под којим ће се 
изводити радови, као што су локација, приступ локацији, могућност нормалног 
извођења радова и по том основу не може тражити било какве промене 
Уговора. 

 

IV ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ 
 

Члан 5. 
 

Гаранција за квалитет радова износи _______ (мин 12) месеци од дана 
извршених радова, што ће се констатовати записником. 
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Као дан примопредаје предметних радова сматра дан потписивања записника о 
примопредаји који потписују овлашћени представници уговорних страна. 

Извођач је дужан да у гарантном року на позив Наручиоца отклони све 
евентуалне недостатке о свом трошку, уколико до тога дође његовом кривицом, 
и то у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива. 

Уколико Извођач у року предвиђеном претходним ставом овог члана не 
приступи отклањању недостатака, Наручилац има право да све недостатке 
отклони путем трећег лица, а на терет Извођача радова. 

 

V ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 
 

Члан 6. 
Остале обавезе Наручиоца су да: 

1. пре почетка извођења радова обезбеди несметан улаз возилима са прибором 
и материјалом на место извођења радова; 

2. пре почетка извођења радова благовремено достави Извођачу радова на 
располагање потребну пројектно–техничку документацију и прибави потребне 
дозволе и сагласности неопходне за реализацију радова предвиђених овим 
уговором; 

3. обезбеди неопходан материјал (грађевински материјал, материјал за водовод 
и канализацију, фазонски комади, вентили... итд). 

 

Члан 7. 

Остале обавезе Извођача радова су да: 

1. све радове из Уговора изведе савесно и квалитетно, у складу са правилима 
струке, а према постојећој документацији, датим техничким условима, према 
обострано прихваћеним техничким условима из понуде из члана 1. став 1. 
Уговора, као и важећим прописима за коришћену врсту опреме и радова; 

2. приликом извођења радова, у складу са законским прописима, изврши 
обезбеђење локације извођења радова спровођењем свих прописаних мера 
заштите на раду; 

3. благовремено и целовито предузима мере за безбедност грађана суседних 
објеката и трећих лица, материјала, саобраћаја, околине као и мере за заштиту 
животне средине. 

Уколико Извођач не изврши обавезе из става 1. овог члана, одговоран је и 
сноси сву насталу штету. 

 

VI УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 8. 
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Износ из члана 2. став 1. Уговора Наручилац ће уплаћивати Извођачу радова на 
текући рачун, број _________________________, код пословне банке 
________________________. 

Износ из претходног става се уплаћује у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана 
испостављеног и овереног Рачуна/Фактуре од стране надзора и извођача 
радова. 

Oбaвeзe кoje дoспeвajу у нaрeдноj буџeтскoj 2020. гoдини бићe рeaлизoвaнe 
нajвишe дo изнoсa срeдстaвa кoja ћe зa ту нaмeну бити oдoбрeнa у тoj буџeтскoj  
гoдини. 

 

VII ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 9. 
Уговорне стране констатују да је Извођач доставио једну бланко сопствену 
меницу, серије _____________________ , регистровану у Регистру меница 
Народне банке Србије, са меничним овлашћењем и овереном копијом картона 
депонованих потписа, као средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде, у износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, 
у корист Наручиоца, са роком важења најмање 30 дана дужим од дана 
отварања понуде.  

 
Извођач се обавезује да ће одмах, а најдаље у року од 15 дана од дана 
закључења овог уговора, Наручиоцу предати једну бланко сопствену меницу, 
регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, оверену печатом и 
потписаном од стране лица овлашћеног за заступање, попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од 
истека рока за извршење посла, као средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла, и картон депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Меница за добро извршење посла ће се уновчити у случају да Извођач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Наручилац се обавезује вратити менице Извођачу радова по истеку њихове 
важности. 

 

VIII НАДЗОР 

Члан 10. 
 
Надзор над извођењем уговорених радова, врши Наручилац путем лица којег 
одреди за Надзорни орган. 

Наручилац ће Извођачу радова благовремено писaно саопштити које је лице 
одредио за Надзорни орган. 

Наручилац је овлашћен да по сопственом нахођењу врши промену лица које 
одреди за Надзорни орган. 
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Надзорни орган је овлашћен да заустави извођење радова уколико се не изводе 
по очекиваном квалитету. 

Извођач се обавезује да Надзорном органу омогући несметано вршење надзора 
у току извођења радова. 

 

IX РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 11. 

 
Уговор се раскида писaном изјавом Наручиоца која се доставља другој 
уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писaне изјаве. 

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида, и то: 

1. ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком 
документацијом за извођење радова; 

2. ако Извођач изводи радове неквалитетно; 

3. ако Извођач не изврши радове у уговором предвиђеном року; 

4. ако Извођач не поступа по налозима Надзорног органа; 

5. ако Извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или 
одустане од даљег рада; 

У случају раскида уговора из става 2. овог члана кривицом Извођача радова, 
Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења предвиђено 
чланом 9. став 1. овог уговора. Наручилац може једнострано раскинути уговор и 
у следећим случајевима: 

1. ако Надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова; 

2. ако Наручилац дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе 
према уговору.  

Извођач може раскинути уговор: 

1. ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе; 

2. ако Извођач без своје кривице дође у ситуацију да не може да изврши 
уговорене радове. Уговор се може раскинути и због немогућности испуњења 
као и закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе 
уговорне стране. 

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она 
уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида 
уговора. 

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручиоца и 
Извођача радова. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и 
сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат и пресек изведених 
радова до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је 
одговорна за раскид уговора. 
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X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

Евентуалне спорове из или поводом овог уговора уговорне стране ће решавати 
мирним путем споразумевањем, преко одговорних и овлашћених представника. 

Уколико спор није могуће решити мирним путем утврђује се надлежност 
стварно и месно надлежног суда према седишту Наручиоца. 

 

Члан 13. 

На све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе 
Закона о облигационим односима и осталих позитивних прописа. 

 

Члан 14. 

Овај уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи годину дана 
од дана потписивања односно до финансијске реализације износа дефинисаног 
у члану 2. овог Уговора.  

Члан 15. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

Члан 16. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, протумачиле и у 
целости разумеле, те да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове 
стварне воље. 

 
                   

За Наручиоца За Извођача 

***************************************

******* 

___________________________

_____ 

Зоран Грбић, директор (име,презиме, функција) 

 

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 
са изабраним понуђачем. Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и 
потпише сваку страну, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
Ако изабрани понуђач из неоправданим разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци након што му је уговор додељен исто представља негативну референцу према 
чл.82., ст.1., тачка 3) ЗЈН. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 
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. 
Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, ул.Данила 
Киша бр.8/а, 21220 Бечеј, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –  
Набавка радова на извођењу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, 
бр. ЈН III-6/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико 
је примљена од стране наручиоца до 17.09.2019. 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.  
 
Понуда мора да садржи потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 Модел уговора; 

 Споразум о заједничкој понуди – опционо; 
 Образац референтне листе (Образац 7); 
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 Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из чл. 75., ст. 2, 

ЗЈН (Образац 8); 

 
Јавно отварање понуда одржаће се 17.09.2019.године у 10:30 часова, у 
пословним просторијама наручиоца, на адреси ул.Данила Киша бр.8, 21220 
Бечеј. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, 
који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу 
предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће 
у поступку јавног отварања понуда. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87., 
СТАВ 6., ЗЈН  
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: јавно 
предузеће „Водоканал“ Бечеј, Данила Киша 8/а, 21220 Бечеј, или на 
имејл:danijela.martinov@vodokanal-becej.rs,  са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку радова – Набавка радова на извођењу 
прикључака на водоводну и канализациону мрежу, бр. ЈН III-6/19 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова на извођењу 
прикључака на водоводну и канализациону мрежу, бр. ЈН III-6/19  - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Набавка радова на извођењу 
прикључака на водоводну и канализациону мрежу, бр. ЈН III-6/19  - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова на 
извођењу прикључака на водоводну и канализациону мрежу, бр. ЈН III-6/19 - 
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. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 
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. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде 
мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 
податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 
уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна а којим је 
потврђено извођење радова. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок износи минимум 12 месеци, рачунајући од дана извршене 
примопредаје изведених радова. 
 
9.3. Захтев у погледу рока за извођење радова 
Рок за извођење радова се утврђује за сваки посао - ангажовање 

појединачно.  

Место извођења радова је у свим насељима општине Бечеј. 

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. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
 
9.5. Други захтеви  
9.5.1. Рок за приступање извођењу радова - У континуитету (изузев викенда, 
државних и верских празника) свакодневно, у интервалу од 8 радних сати. 
У случајевима непланираних (хаваријских) радова на свим објектима 
Наручиоца, водоводној и канализационој мрежи на целокупној територији коју 
покрива Наручилац, Извођач радова је дужан да се у року максимално од 120 
минута након позива наручиоца јави и приступи извођењу радова на 
дефинисаној локацији на подручју општине Бечеј. 
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9.5.2. Oбaвeзe кoje дoспeвajу у нaрeдноj буџeтскoj 2020. гoдини бићe 
рeaлизoвaнe нajвишe дo изнoсa срeдстaвa кoja ћe зa ту нaмeну бити oдoбрeнa у 
тoj буџeтскoj  гoдини. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату 
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 
укупна понуђена цена као збир јединичних цена без пореза на додату 
вредност. 
 
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 
11.1. Понуђач је дужан да, уз понуду, достави: 
  
1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – Понуђач 

је обавезан да, достави једну бланко сопствену 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 износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, у корист 

Наручиоца, са роком важења најмање 30 дана дужим од дана отварања понуде. 

Овера депонованих потписа од стране пословне банке не може бити старија 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, бр. 80/15, бр. 

76/16 и бр. 82/17) 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. 

11.2. Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да одмах, а 

најдаље у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави: 
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1) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – 
Понуђач је обавезан да достави једну бланко сопствену меницу са пратећим 
меничним овлашћењем за њено попуњавање и овереном копијом (од стране 
пословне банке) картона депонованих потписа, на име гаранције за добро 
извршење посла, у износу од 10% уговорене вредности без пдв-а, у користи 
Наручиоца, са роком важења најмање 30 дана дужи од истека рока за 
извршење посла. 
Овера депонованих потписа од стране пословне банке не може бити старија 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, бр. 80/15, бр. 
76/16 и бр. 82/17) Народне Банке Србије. 
НАПОМЕНА: 

-Наручилац може уновчити средство финансијског обезбеђења, дату уз понуду, 
у следећим случајевима: 
1.уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења 
своју понуду, 
2.уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да потпише 
или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац, 
3.уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
 
-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 понуђачу одмах 
након достављања менице за добро извршење посла и ступања на снагу 
уговора. 
 
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. 

 
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
 
Предметна јавна набавка не садржи техничке документације ни планове. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 
- ЈП Водоканал Бечеј, ул.Данила Киша 8а, Бечеј, електронске поште на e-mail – 
danijela.martinov@vodokanal-becej.rs, 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-6/19”. 
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. 
 
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, у складу са чланом 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.  
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. 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. 
 
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: danijela.martinov@vodokanal-
becej.rs, факсом на број 021/6912-931 или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца: ЈП „Водоканал“ Бечеј, Данила Киша 8/а, 
21220 Бечеј.  
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у 
року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 
63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 
истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели 
уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 
109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 
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бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у 
поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати 
таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, 
објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) 
ЗЈН, је:  
1.Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
   (1) да буде издата 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 – 60.000,00 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-
6/19; 
   (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  
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 
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(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. 
 
18. ОБАВЕШТЕЊЕ О УПОТРЕБИ ПЕЧАТА 
 
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.  
 
19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ДОСТАВА ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА 
 
Наручилац доставља уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева 
за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. У случају пријема Захтева за заштиту 
права понуђача од неког учесника у поступку јавне набавке, потписивање 
уговора ће се обавити након добијања правоснажног решења по захтеву.  
 
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити уговор о јавној набавци, уколико су испуњени услови из члана 
112., став 2., тачка 5, ЗЈН. 
 
Понуђач је обавезан да у року од 7 дана од дана пријема уговора, 
уговор достави наручиоцу и то потписан и оверен од стране овлашћеног 
лица понуђача.  
 
20. ИЗМЕНЕ УГОВОРА 
 
У склaду сa члaнoм 115., стaв 1., ЗЈН, 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, ЗJН, односно чланом 115., став 
5., ЗЈН. 
Нeћe сe смaтрaти измeнoм угoвoрa испрaвкa рaчунских и других тeхничких 
грeшaкa у угoвoру. 

 

 


