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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у 

даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 

86/2015), а у вези са Одлуком о покретању поступка број 014.2-4362 од 25.05.2018. године (ЈНОП 13/2018) 

Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад број 014.2-

4362/1 од 25.05.2018. године припремила је 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА  

редни број ЈНОП 13/2018 

 

Садржина конкурсне документације: 

1) општи подаци о јавној набавци: 
предмет јавне набавке; (1) 

(2) опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама;  
2)  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.;   
3) техничка документација и планови;  

4)  услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се  доказује 

испуњеност тих услова (обавезни и додатни услови); 

5) критеријуме за доделу уговора: 
(1) све елементе критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно 
изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума који ће омогућити 
накнадну објективну проверу оцењивања понуда; 
(2) елементе 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; 

6) обрасце који чине саставни део понуде; 
(1) образац понуде; 

(2) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни; 
(3) образац трошкова припреме понуде; 

(4) образац изјаве о независној понуди; 

(5) образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде; 

7) модел уговора;  

8) упутство понуђачима како да сачине понуду; 

9) други обрасци који су неопходни за припрему понуде. 

10) Предмер и предрачун радова 
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1)   ОПШTИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

(1) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови): 

Предмет јавне набавке су радови: ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА  

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на наводњавању, 45232120                                                                  

 

(2) опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама: 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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2)  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), 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.   

   

2.1)   Врста, техничке карактеристике  (спецификација): 

 

Булевар Европе, као део западне обилазнице око Новог Сада који спаја већа стамбена насеља, 

представља једну од најзначајнијих саобраћајница у граду. Хортикултурно уређење на Булевару Европе у 

зонама зелених површина подразумева умањење негативних ефеката саобраћаја што има позитиван 

утицај на квалитет услова за живот дуж саобраћајнице. За потребе одржавања и неговања заливних 

површина и дрвореда, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је предвидело изградњу аутоматског заливног 

система. 

Деоница Булевара Европе од Футошке улице до улице Корнелија Станковића је изграђена и 

хортикултурно уређена, а изграђен је и заливни систем за зелене површине. За разделну траку и десну 

страну (гледајући ка Руменачком путу) деонице од улице Корнелија Стнковића до Руменачког пута, 

изграђене су партерне површине са хортикултурно уређеним зеленим површинама. 

За заливање хортикултурно уређених површина на Булевару Европе од ул. Корнелија Станковића до 

Руменачког пута, урађена је током 2012. године од стране „Хидрозавод ДТД“ АД за студије, 

истраживања, пројектовање и инжењеринг са п.о., Нови Сад, пројектно-техничка документација под 

називом  

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА НА БУЛЕВАРУ ЕВРОПЕ (од улице Корнелија 

Станковића до Руменачког пута) у Новом Саду, и то: 

КЊИГА I – Хидротехничко решење, евиденциони број E 546/1, јун 2012. године 

Главни одговорни пројектант Иван Маринков, дипл.инж.пољ. 

КЊИГА II – Извориште, евиденциони број Е 393/2, јул 2012.године 

Главни одговорни пројектант Зоран Грегоровић, дипл.инж.грађ. 

 

Током 2018. године, Јавно комунално предузеће „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ као Инвеститор, започиње 

активности на припреми документације за изградњу друге фазе Заливног система на Булевару Европе (од 

улице Корнелија Станковића до Руменачког пута), с обзиром да су за деоницу од Футошке улице до 

кружног тока у улици Корнелија Станковића изграђена два независна заливна подсистема I и II са 

припадајућим извориштиа B1 и B2. Постојећа документација – ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАЛИВНОГ 

СИСТЕМА НА БУЛЕВАРУ ЕВРОПЕ (од улице Корнелија Станковића до Руменачког пута) допуњена је у 

складу са важећом регулативом. За потребе исходовања грађевинске дозволе, израђена је 0-Главна свеска. 

Пројекат за грађевинску дозволу заливног система се састоји из два дела: 

0 – Главна свеска,  

1 – Пројекат инжењерског објекта, који је по садржају ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАЛИВНОГ 

СИСТЕМА НА БУЛЕВАРУ ЕВРОПЕ (од улице Корнелија Станковића до Руменачког пута) у Новом 

Саду, израђен од стране „Хидрозавода ДТД“, потписан и оверен од стране представника Инвеститора ЈКП 

„Градско зеленило“. 

Предмет свеске 1 је поменути подсистем III, са припадајућим водозахватом B3. Подсистем III чине 

следећи елементи: 

 

- Водозахват 

- Укопани цевовод, 

- Опрема за наводњавање 
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Заливне површине представљају травнате површине са шибљем и дрворедима, између коловозних трака и 

бициклистичке стазе, између бициклистичке и пешачке стазе и у разделној траци између коловозних 

трака. 

 

- Водозахват (B3) 

 

Чини бушени бунар типа Norton. Лоциран је у зеленом појасу између коловоза и бициклистичке стазе. 

Капацитет бунара је Q=350 l/min, манометарска висина дизања износи H=6.2 bara. Одабрана је пумпа 

марке ESPA Saturn 6 360 5, инсталисане снаге мотора N=7.5 kW, или одговарајућа. 

 

- Укопани цевовод 

 

Напаја водом опрему за заливање. Пројектован је од полиетиленских цеви PE-100, за притисак од NP = 10 

bara. Састоји се од магистралног и радног цевовода. Магистрални је главни цевовод система који допрема 

воду од изворишта до заливних површина. Радни цевовод је секундарни, допрема воду од магистралног 

цевовода до потрошача (прскачи или латерали). Транзитни цевовод транспортује воду од бунара до 

електромагнетних вентила. 

 

Траса магистралног цевовода је приказана на Ситуацији. Крак 1 је од бунара Б3 ка Руменачком путу, крак 

К2 од бунара ка улици Корнелија Станковића и крак К3 од бунара ка разделној траци. Краци К3 и К2 

имају секундарне транзитне водове К3-1 и К2-1 којима се такође врши транспорт воде до вентила у 

разделној траци. 

 

Висински положај цевовода је дефинисан у односу на постојећи терен. Цевовод се поставља у ров ширине 

b=0.4 m, дубина полагања износи 0.5m +φ. Надслој од темена цеви износи око 50 cm. Спајање цевовода се 

врши фазонским комадима од полиетилена или електрофузиним фитинзима. 

Пројектовани цевовод се сезонски празни помоћу ваздушног компресора (по избору Инвеститора). Улогу 

ваздушних вентила за озрачивање цевовода имају прскачи. 

Укрштања пројектованог цевовода са постојећим инсталацијама – у свему према предпројектним 

условима власника инсталација. 

Укрштање са саобраћајницом подразумева уградњу заштитне челичне цеви у коју се увлачи радна 

полиетиленска цев. 

У пројекту је пројектовано и укрштање са железничком пругом (механичким подбушивањем – према 

условима надлежног предузећа). 

Укрштање са каналом S-800 – пројектована је заштитна PVC цев пречника DN 160 mm за постављање 

магистралног цевовода и сигналног кабла у дужини од L=10 m. 

 

Укрштање са пешачким и бициклистичким стазама – подбушивањем се врши бушаћом гарнитуром 

“кртица”. 

 

Пре почетка затрпавања се врши геодетско снимање трасе цевовода са уношењем података у катастар 

подземних инсталација, као и пробно испитивање цевовода према важећим прописима и упутству 

произвођача. 

 

Подземне воде – при ископу се не очекује појава подземних вода. Свакако се препоручује извођење 

радова у периоду ниских подземних вода. Уколико се ипак појаве подземне воде, препорука је да се 

снижење нивоа врши муљним пумпама из сабирне јаме. 

 

Радни цевовод - Допрема воду од магистралног цевовода до електромагнетних вентила и унутар сваке 

радне групе, до прскача или латерал за кап по кап. Цевовод је пројектован од полиетилена 
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(HDPE φ 110-φ 32mm) за радне притиске од NP = 10 bara. 

 

- Опрема за наводњавање 

 

Врста и положај опреме за наводњавање је одабрана у договору са Инвеститором, а у складу са пројектом 

хортикултурног уређења зелених површина на булевару. За заливање травнатих површина су предвиђени 

прскачи, за младе саднице је предвиђен сyстем “кап по кап”. 

 

Заливање прскачима – пројектовани су “pop up” прскачи. При укључивању (отварању) електромагнетног 

вентила сваке појединачне зоне, услед повећања притиска, долази до издизања прскача изнад површине 

терена. По завршетку заливања, прскачи се враћају у првобитан положај. Распршивање по површини 

терена се врши у виду вештачке кише. Правилним распоредом прскача добија се уједначеност заливања а 

време заливања се дефинише утврђивањем дневног дефицита влаге у земљишту. За заливни систем 

Булевара Европе је примењен комбиновани, односно троугаони и квадратни распоред прскача на 

тракастим површинама. 

 

Заливање младих садница – млади засади који се налазе на травнатим површинама се заливају прскачима. 

За то служе латералне цеви које се постављају око стабала. На овај начин је заливање локализовано и 

латерали не представљају сметњу кошењу траве. За потребе пројектовања, предвиђена дневна заливна 

норма за саднице је 10 mm/дан. 

 

Електромагнетни вентили – смештени су у пластичне шахтове који се налазе унутар заливних површина и 

пречника су 1”, 6/4“ или 3”. Пластични шахтови су укопани и полажу се са поклопцем у нивоу терена. 

Ови електромагнетни вентили се напајају струјом напона 24 V и повезан су са управљачком јединицом. 

На програматору управљачке јединице се регулише редослед и време рада електромагнетних вентила. 

Вентили имају могућност подешавања притиска а преко њих је могуће ваздушним компресором празнити 

цевовод на крају сезоне или по потреби. Пројектом су предвиђени PGV електроманетни вентили марке 

“HUNTER” различитих пречника. За повезивање електромагнетних вентила са главном јединицом 

предвиђени су сигнални водови, аутоматика је обрађена у електро делу Главног пројекта. 

 

Предмет свеске 2 је извориште. С обзиром да је бушење бунара изведено, овом свеском је обрађена 

изградња бунарског шахта, хидромашинско опремање бунара, електро опремање бунара и управљање. 

 

- Бунарски шахт 

Пројектован је као типски објекат, потпуно укопан у тло, унутрашњих димензија L x B x H = 245x140x190 

cm. Изводи се од армираног водонепропусног бетона. Машински ископ је предвиђен са нагибом косина 

1:1 и одбацивањем материјала у страну. Затрпавање је материјалом из ископа, механичким путем у 

слојевима дебљине 20-30 cm. Фундирање је преко темељне плоче дебљине 20 cm, тампон слој од бетона 

MB 10 дебљине 5 cm и слоја збијеног шљунка d=10 cm. Дебљина зидова је d=15 cm, горње плоче 10 cm. 

Поклопац је од ребрастог лима дебљине 4 mm, који се ослања на зидове бунарског шахта и само једном 

својом страном на конзолни испуст горње плоче. По ободу је предвиђено ободно ојачање угаоним 

профилима L 45x45x5 mm у завареној изради са угаоним шавовима. 

 

Квалитет бетона је MB 30 класе водонепропусности V-6. Приликом бетонирања потребно је спроводити 

све техничке мере предвиђене за производњу, уградњу и накнадно неговање бетона. Арматура је ребраста 

RA 400/500, величина заштитног слоја 3.0 cm, осно у односу на арматуре у свим случајевима. Вентилација 

је помоћу челичних вентилационих цеви φ 100 mm. Силаз у објекат је предвиђен мердевинама израђеним 

од арматуре RA400/500 φ 19, dužine L=1.70 m. 
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Хидромашинско опремање бунара  

Бунар B3 је већ изведен и испитивања су показала оптималну издашност од Q=8.0 l/s. Динамички ниво је 

на h=-9m, статички на h=-2 m. Дубина бунара износи h=20 m. Превиђено је да се пумпа стави на h=10 m 

од коте терена. Пречник експлоатационе колоне је 225 mm. 

 

Хидрауличким прорачуном је добијено да условима у систему одговара уградња бунарске пумпе ESPA 

ознаке Saturn 6 360 5. Карактеристике пумпе су Q=6 l/min, висина дизања H=60 m, снага електро мотора је 

N=7.5 kW. 

 

Потисни цевовод, фазонски комади и арматуре које се уграђују у бунар су пречника φ 80 mm. Потисни 

цевовод је од челичих цеви са навојем, дебљина зида 4.5 mm. Бунарска глава има на горњем крају 

прирубницу која омогућује да се надовеже лук 90°, на који се наставља FF комад дужине L=40 cm. Затим 

се поставља водомер, повратна клапна и FF комад дужине L=30 cm. На крају F комада се радионички 

монтира манометер и славина за узорковање. Поставља се монтажно-демонтажни комад а затим и 

пљоснати затварач са точкићем. Кроз зид шахта пролази FF комад дужине L=50 cm, на који се наставља 

редукција FFR 100/80, а затим туљак са летећом прирубницом, Т комад, магистрални полиетиленски 

цевоводи φ 110 mm. 

 

Управљање црпним агрегатима предвиђено је аутоматски, у зависности од притиска у магистралном 

цевоводу заливног система. Предвиђена је и могућност ручног управљања у случају потребе уходавања 

система. Рад пумпе регулише се фреквентним регулатором. 

 

Електро опремање бунара 

Напајање електричном енергијом бунара са заливним системима је из НН дистрибутивне мреже. Место 

прикључка је гвоздено-решетксати стуб надземне НН мреже, на углу Авијатичарске и Веселина Маслеше. 

На месту прикључка поставиће се орман мерног места. Напојни кабл ће се положити од ОММ до главног 

разводног ормана новоизграђеног бунара B-3. 

 

Енергетска опрема, као и опрема за управљање и заштиту електромотора пумпе бунара B-3 смештена је у 

управљачко напојном орману RO-3. Орман је постављен на горњу плочу бунарског шахта. 

 

Опрема за управљање системом за заливање смештена је у орману који се налази у бунарском шахту. 

 

Заштита од напона индиректног додира изведена је аутоматским искључењем напајања места квара у 

систему ТТ. Као допунска заштитна мера је предвиђено изједначавање потенцијала у бунарима. 

 

Напојни НН кабловски вод 

 

Радове прикључења на НН мрежу до новог ормана мерног места, као и ОММ, изводи 

Електродистрибуција. ОММ је лоциран поред челично-решеткастог стуба на углу Авијатичарске и 

Веселина Маслеше. 

OMM је типа POMM-“/X, поставља се на слободностојеће постоље SABP-600, укупних димензија 

700x1740x220. 

 

Од ОММ до главног разводног ормана RO-3, бунара B3, предвиђа се напојни кабл PPOO-a 4x25 mm2, 

1kV, дужине cca 200m. Кабел се полаже у кабловски ров ширине b=0.4 m, дубине h=0.8 m. У исти ров се 

полаже изнад кабела гал штитник и црвена PVC упозоравајућа трака. Испод коловоза се кабл поставља у 

заштитну цев, подбушивањем испод пута. 
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Аутоматско управљање бунаром 

 

Систем аутоматског управљања радом бунара је на бази притиска у цевима за наводњавање. 

 

Систем за рад обезбеђује: 

1. максималну заштиту бунарске пумпе, 

2. повезивање са системом за заливање 

3. могућност локаног управљања и задавања параметара 

Погон бунарске пумпе је предвиђен трофазним краткоспојним асинхроним електромотором снаге N=7.5 

kW, 400V, помоћу фревентног регулатора. Управљање црпком је ручно и аутоматски. Основни режим 

рада је аутоматски. За избор начина рада предвиђена је троположајна преклопка (R-ручно, 0-искључено, 

A-аутоматски). Притисак у мрежи је на 5.0 bara. 

 

За црпни агрегат и сву осталу опрему и уређаје, предвиђена је 

-заштита од кратког споја 

-заштита електромотора од преоптерећења. 

 

Понуђачима се препоручује обилазак терена. Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид на 

локацију, сваког радног дана у периоду од 10 до 12 часова, уз претходну најаву минимум 1 дан 

раније, док тече рок за подношење понуда, а најкасније 3 дана пре јавног отварања понуда. Захтев 

за увид локације се подноси електронски на е-mail: javne.nabavke@zelenilo.com. Трошкове обиласка 

терена сноси понуђач.  

 

НАПОМЕНА: 

У конкурсној документацији је дат детаљан предмер и предрачун којим су дефинисани радови и 

опрема која се уграђује у заливни систем. За сваку ставку где то није наведено подразумева се 

набавка, испорука и уградња. 

 

Пошто се инсистира на уградњи првокласне опреме, препорука је да специфициране компоненте 

буду из асортимана „HUNTER“, „RAIN BIRD“ или „TORO“. Напомиње се да су сви заливни 

системи у Новом Саду изведени компонентама произвођача „HUNTER“.  

Спојни елементи за цеви треба да буду компресиони фитинг и да поседују сертификат DVGW.  

Цеви и каблови такође треба да поседују атесте о квалитету производа.  

 
2.2)  Рок извршења радова: 

Рок извршења радова је максимално 60 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

2.3)  Место извршења радова: 

Место извршења радова је Нови Сад, Булевар Европе. 

 

2.4) Гарантни рок за изведене радове:  

Гарантни рок за изведене радове је минимално 36 месеци почев од примопредаје система. За опрему и 

материјале које Добављач уграђује у предметни систем, важи гарантни рок оригиналног произвођача 

опреме и тече од дана примопредаје заливног система. 

 

2.5)  Напомена: Измене током трајања уговора 

Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН, током трајања Уговора, повећати обим предмета 

набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 

динара. 

mailto:javne.nabavke@zelenilo.com
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Понуђачима ће бити омогућен увид у техничку документацију за изградњу заливног система, која ће бити 

доступна у просторијама ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад у Новом Саду, Сутјеска број 2 сваког радног 

дана у временском периоду од 10 до 14 часова, уз претходну најаву минимум 1 дан раније, док тече рок за 

подношење понуда, а најкасније 3 дана пре јавног отварања понуда.  

 

Захтев за увид у техничку документацију се подноси електронски на е-mail: javne.nabavke@zelenilo.com,. 

Захтев за увид доставити на меморандуму понуђача који треба да садржи податке овлашћеног лица 

понуђача које ће извршити увид (са именом и презименом, бројем личне карте и од кога је издата). 

 

 

3)   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

mailto:javne.nabavke@zelenilo.com
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4)  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

4.1.  Услови које  ПОНУЂАЧ  мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 

број 

4.1.1.  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

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. 

3 / 

4 
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. 

5 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: / 

6 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе 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). 

 4.1.2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 
финансијски 

капацитет: 
/ 

2 
пословни 

капацитет: 

2.1. да је понуђач у претходне 3 (три) године (2015., 2016. и 2017.) и у 2018. години 

до рока за подношење понуда изградио минимум 3 бунара са хидромашинским и 

електро опремањем, минималног пречника бунарске конструкције 225 мм и 

минималне дубине уградње 20 м, директном методом бушења, са не мањим 

карактеристикама бунара. Под не мањим карактеристикма подразумевају се 

избушени бунари са највећом вредности добијеног специфичног протицаја q 

(1/s/m). Услов за успешну оцену квалитета бушења бунара је C > 5,0 1/s/m.Средња 

вредност специфичног протицаја бунара се израчунава према формули: C=∑ 

(1/s/m)/4.  
2.2. да је понуђач у претходне три године (2015., 2016. и 2017.) и у 2018. години до 

рока за подношење понуда изградио минимум 3 заливна система вредности преко 

1.000.000,00 динара без ПДВ-а сваке године у претходних три године,  

2.3. да је понуђач остварио промет у последње три године (2015., 2016. и 2017.) и у 

2018. години до рока за подношење понуда на компонентама заливног система (без 

цевних инсталација) минимум 8.000.000,00 динара без ПДВ-а 

2.4. Да поседује неопходне стандарде: 

- систем квалитета SRPS ISO 9001 

- систем заштите животне средине SRPS ISO 14001  

- систем заштите на раду SRPS OHSAS 18001 

 

НАПОМЕНА: Извођење радова може бити започето и раније али окончање радова 

мора бити најраније у 2015. години, а најкасније у 2018. години до рока за 

подношење понуда. 
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3 
технички 

капацитет: 

Понуђач мора располагати (имати у власништву, закупу или лизингу): 

3.1. минимум 1 (једну) бушаћу гарнитуру за директно бушење, до дубине од 

минимум 50 метара, пречник бушења минимално 450 мм, 

3.2. минимум 1 (једну) опрему за разраду и испирање бунарске конструкције 

(компресор притиска минимално 10 бара) 

3.3. минимум 1 (један)  мини багер минималне снаге 14 kW  

3.4. минимално 1 (једно) теретно возило, носивости минимум 10 т  

3.5. минимум 1 (један)  агрегат минималне снаге 50 kW 

4 
кадровски 

капацитет: 

Да понуђач има минимум 15 радника која ће учествовати на предметним радовима, 

од којих су минимум: 

4.1. минимум 2 (два) дипломирана инжењера геологије за хидрогеологију са 

важећом лиценцом ИКС број 492, који су учествовали на изградњи минимум 3 

бунара 

4.2. минимум 1 (један) дипломирани инжењер грађевине са важећом лиценцом 

ИКС број 414 

4.3. минимум 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике са важећом 

лиценцом ИКС број 450 

4.4. минимум 1 (један) дипломирани инжењер пољопривреде са важећом лиценцом 

ИКС број 476 

4.5. минимум 1 (једно) лице за обављање послова безбедности здравља на раду које 

има положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање наведених 

послова у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду 
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4.2.  Услови које  ПОДИЗВОЂАЧ  мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да 

учествује у поступку јавне набавке: 

Ред. 

број 

4.2.1.  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

1 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

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. 

3 / 

4 
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. 

5 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом:  

5.1. Важећа дозвола надлежног органа за вршење геодетских услуга 

6 / 

------- 
4.2.2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

1 
финансијски 

капацитет: 
/ 

2 
пословни 

капацитет: 
/ 

3 
технички 

капацитет: 
/ 

4 
кадровски 

капацитет: 
/ 

 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН (услови под редни бројем 1, 2 и 4 дела 4.2.1. ове Конкурсне документације), а за 
доказ из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН (услов под редним бројем 5 дела 4.2.1. ове Конкурсне документације) 
за део набавке који ће извршити преко подизвођача.     

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке 
потребно испунити обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог 
услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем за подизвођача не доставља доказе о 

испуњености додатних услова. 
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4.3.  Услови које мора да испуни  СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у складу са 

чланом 81. ЗЈН,  да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

Ред. 

број 

4.3.1.  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

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. 

3 / 

4 
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. 

5 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом:  

5.1. Важећа дозвола надлежног органа за вршење геодетских услуга 

6 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе 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). 

------ 
4.3.2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 
финансијски 

капацитет 
/ 

2 
пословни 

капацитет: 

2.1. да је понуђач у претходне 3 (три) године (2015., 2016. и 2017.) и у 2018. 

години до рока за подношење понуда изградио минимум 3 бунара са 

хидромашинским и електро опремањем, минималног пречника бунарске 

конструкције 225 мм и минималне дубине уградње 20 м, директном методом 

бушења, са не мањим карактеристикама бунара. Под не мањим карактеристикма 

подразумевају се избушени бунари са највећом вредности добијеног 

специфичног протицаја q (1/s/m). Услов за успешну оцену квалитета бушења 

бунара је C > 5,0 1/s/m.Средња вредност специфичног протицаја бунара се 

израчунава према формули: C=∑ (1/s/m)/4.  

2.2. да је понуђач у претходне три године (2015., 2016. и 2017.) и у 2018. години 

до рока за подношење понуда изградио минимум 3 заливна система вредности 

преко 1.000.000,00 динара без ПДВ-а сваке године у претходних три године,  

2.3. да је понуђач остварио промет у последње три године (2015., 2016. и 2017.) и 

у 2018. години до рока за подношење понуда на компонентама заливног система 

(без цевних инсталација) минимум 8.000.000,00 динара без ПДВ-а 

2.4. Да поседује неопходне стандарде: 

- систем квалитета SRPS ISO 9001 

- систем заштите животне средине SRPS ISO 14001  

- систем заштите на раду SRPS OHSAS 18001 

 

НАПОМЕНА: Извођење радова може бити започето и раније али окончање 

радова мора бити најраније у 2015. години, а најкасније у 2018. години до рока за 

подношење понуда. 
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3 
технички 

капацитет: 

Понуђач мора располагати (имати у власништву, закупу или лизингу): 

3.1. минимум 1 (једну) бушаћу гарнитуру за директно бушење, до дубине од 

минимум 50 метара, пречник бушења минимално 450 мм, 

3.2. минимум 1 (једну) опрему за разраду и испирање бунарске конструкције 

(компресор притиска минимално 10 бара) 

3.3. минимум 1 (један)  мини багер минималне снаге 14 kW  

3.4. минимално 1 (једно) теретно возило, носивости минимум 10 т  

3.5. минимум 1 (један)  агрегат минималне снаге 50 kW 

4 
кадровски 

капацитет: 

Да понуђач има минимум 15 радника која ће учествовати на предметним 

радовима, од којих су минимум: 

4.1. минимум 2 (два) дипломирана инжењера геологије за хидрогеологију са 

важећом лиценцом ИКС број 492, који су учествовали на изградњи минимум 3 

бунара 

4.2. минимум 1 (један) дипломирани инжењер грађевине са важећом лиценцом 

ИКС број 414 

4.3. минимум 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике са важећом 

лиценцом ИКС број 450 

4.4. минимум 1 (један) дипломирани инжењер пољопривреде са важећом 

лиценцом ИКС број 476 

4.5. минимум 1 (једно) лице за обављање послова безбедности здравља на раду 

које има положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање 

наведених послова у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду 

      Сваки понуђач из групе понуђача самостално мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4)  и члана 75. став 2. ЗЈН (услови под редни бројем 1, 2, 4 и 6 дела 4.3.1. ове Конкурсне 

документације), као и додатни услов за финансијски капацитет, 1.1. да у задњих 36 месеци који претходе 

месецу објављивања позива за подношење понуда није био у блокади. 

Остале додатне услове група понуђача испуњава заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН (услов под редним бројем 5 дела 4.3.1. ове Конкурсне 

документације) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно. 
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4.4.  УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

1) прецизно навођење једног или више доказа одређених ЗЈН и Правилником за сваки од 

предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање: 

Ред. 

број 

4.4.1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1 

ДОКАЗ: ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

ПРАВНО ЛИЦЕ:  
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда 

ПРЕДУЗЕТНИК:  
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: / 

 

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ: 

- Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)  
- Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган) 

2 

ДОКАЗ: ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а  
Напомена:  

 доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда   
 уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког 

законског заступника 

 

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
Извод из казнене евиденције:  
1) правно лице - уверење надлежног суда  

2) законски заступник - уверење надлежне полицијске управе МУПа  

да правно лице 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 

 

ПРЕДУЗЕТНИК: 
Извод из казнене евиденције:  
уверење надлежне полицијске управе МУПа да предузетник 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 

 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
Извод из казнене евиденције: 

 уверење надлежне полицијске управе МУПа да физичко лице 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 

 

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ: 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:   
- извод из казнене евиденције основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју 
је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица.  
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-  извод из казнене евиденције  Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 

Београду http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.htm 

 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа за законског заступника 
(захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). 
 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:   
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа (захтев се може поднети 
према месту рођења, али и према месту пребивалишта). 

3 / 

4 

ДОКАЗ:  ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ 

ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

 

Напомена: 
• не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда  

 

ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  
- уверење Пореске управе - Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе  и  

- уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода 

 

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ: 
• Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар   

• ___________ Филијала/експозитура - ___________ према месту седишта пореског обвезника правног 
лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање 
и наплату одређене врсте јавног прихода.  

 

• Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског 
обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 
надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.  
Напомена:   
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене 

изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа 

понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних 

органа/организација/установа. 

5 

 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако 
је таква дозвола предвиђена посебним прописом: 
ДОКАЗ: / 

6 

ДОКАЗ:  Потписан и оверен  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН.  

Образац изјаве је саставни део Конкурсне документације.  

 Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 

понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 

2. ЗЈН). 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.htm
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4.4.2.  ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ  ДОДАТНИХ УСЛОВА  ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

финансијски капацитет 

/ 

пословни капацитет 

2.1. да је понуђач у претходне 3 (три) године (2015., 2016. и 2017.) и у 2018. години до рока за подношење 

понуда изградио минимум 3 бунара са хидромашинским и електро опремањем, минималног пречника 

бунарске конструкције 225 мм и минималне дубине уградње 20 м, директном методом бушења, са не мањим 

карактеристикама бунара. Под не мањим карактеристикма подразумевају се избушени бунари са највећом 

вредности добијеног специфичног протицаја q (1/s/m). Услов за успешну оцену квалитета бушења бунара је 

C > 5,0 1/s/m. Средња вредност специфичног протицаја бунара се израчунава према формули: C=∑ 

(1/s/m)/4.  

ДОКАЗ: 
• Референтна листа - списак изведених радова, којима понуђач доказује тражени услов за испуњење 

пословног капацитета под редним бројем 2.1. Списак се доставља на обрасцу 9.2) који је саставни део 

Конкурсне документације и 

• Потврда наручилаца о реализацији закључених уговора. Потврде се дају на обрасцу 9.3) који је саставни 

део Конкурсне документације  

• Извештај изведеног стања радова на бушењу бунара, којим се недвосмислено потврђује специфични 

протицај бунара. Извештај мора бити оверен од стране лиценцираног инжењера геологије – смер 

хидрогеологија са стручном лиценцом број ИКС 492 и 

• Фотокопија фактуре или окончане ситуације 

 

2.2. да је понуђач у претходне три године (2015., 2016. и 2017.) и у 2018. години до рока за подношење 

понуда изградио минимум 3 заливна система вредности преко 1.000.000,00 динара без ПДВ-а сваке године у 

претходних три године,  

ДОКАЗ: 
• Списак најважнијих изведених радова, са наведеним заливним системима којима понуђач доказује 

тражени услов за испуњење пословног капацитета под редним бројем 2.2. Списак се доставља на обрасцу 

9.4) који је саставни део Конкурсне документације и 

• Потврда наручилаца о реализацији закључених уговора. Потврде се дају на обрасцу 9.5) који је саставни 

део Конкурсне документације и 

• Фотокопија фактуре и 

• Прва и последња страна (рекапитулација) окончане ситуације 

 

2.3. да је понуђач остварио промет у последње три године (2015., 2016. и 2017.) и у 2018. години до рока за 

подношење понуда  на компонентама заливног система (без цевних инсталација) минимум 8.000.000,00 

динара без ПДВ-а 

ДОКАЗ: 
• Остварени промет на компонентама заливног система (без цевних инсталација), са којим понуђач 

доказује тражени услов за испуњење пословног капацитета под редним бројем 2.3. Списак се доставља на 

обрасцу 9.6) који је саставни део Конкурсне документације и 

• Потврда наручилаца о реализацији закључених уговора/фактура. Потврде се дају на обрасцу 9.7) који је 

саставни део Конкурсне документације 

• Фотокопија уговора/фактура 

 

2.4. Да поседује неопходне стандарде: 

- систем квалитета SRPS ISO 9001 

- систем заштите животне средине SRPS ISO 14001  

- систем заштите на раду SRPS OHSAS 18001 

ДОКАЗ: 
• Важећи сертификат ISO 9001:2008 и 

• Важећи сертификат ISO 14001 и 

• Важећи сертификат OHSAS 18001  
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технички капацитет 

Понуђач мора располагати (имати у власништву, закупу или лизингу): 

3.1. минимум 1 (једну) бушаћу гарнитуру за директно бушење, до дубине од минимум 50 метара, пречник 

бушења минимално 450 мм, 

3.2. минимум 1 (једну) опрему за разраду и испирање бунарске конструкције (компресор притиска 

минимално 10 бара) 

3.3. минимум 1 (један)  мини багер минималне снаге 14 kW  

3.4. минимално 1 (једно) теретно возило, носивости минимум 10 т  

3.5. минимум 1 (један)  агрегат минималне снаге 50 Kw 

ДОКАЗ: 

• За сву опрему и механизацију доставити потписану и оверену изјаву понуђача да је сва опрема и 

механизација у технички исправном стању и функцији, Изјава о техничком капацитету, Образац 9.8)  

Конкурсне документације и 

• Пописне листе на дан 31.12.2017. године да је понуђач власник основних средстава тражених у оквиру 

довољног техничког капацитета (понуђач је дужан да на пописним листама јасно обележи -маркира 

опрему/механизацију која је неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) или други доказ да 

понуђач има на располагању тражени технички капацитет (Уговор о закупу, Уговор о лизингу или уговор о 

пословно техничкој сарадњи и слично). У случају да је понуђач постао власник основних средстава 

тражених у оквиру довољног техничког капацитета после 31.12.2017. године, уместо пописне листе може 

доставити други доказ из којег се јасно види да је власник траженог основног средства (саобраћајну 

дозволу, рачун или купопродајни уговор и др.). 

• Уколико се из достављених пописних листа не може утврдити дубина бушења, или пречник бушења,  или 

притисак, или носивост, или снага, захтеване опреме и механизације у оквиру техничког капацитета 

потребно је доставити и други доказ да наведена опрема и механизација испуњава тражене захтеве. (нпр. 

очитана саобраћајна дозвола)  

Напомена: Уколико понуђач није власник побројаних машина у оквиру траженог техничког капацитета, 

него их има само на располагању/коришћењу, потребно је да уз Уговор о закупу, Уговор о лизингу или 

Уговор о пословно техничкој сарадњи, достави доказ да је та друга уговорна страна власник траженог 

техничког капацитета, односно пописне листе на дан 31.12.2017. године којима доказује да је та друга 

уговорна страна власник основних средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета (понуђач је 

дужан да на пописним листама јасно обележи -маркира опрему/механизацију која је неопходна у оквиру 

траженог техничког капацитета). У случају да је та друга уговорна страна постала власник основних 

средстава побројаних у оквиру траженог техничког капацитета после 31.12.2017. године, уместо пописне 

листе може доставити саобраћајне дозволе о регистрованој механизацији у МУП-у РС, купопродајни уговор 

и рачун.  

Осим наведеног, уколико понуђач није власник побројаних машина у оквиру траженог техничког 

капацитета, него их има само на располагању/коришћењу, наводећи да има закључен уговор о пословно 

техничкој сарадњи, та друга уговорна страна мора у понуди бити наведена као подизвођач или члан групе 

понуђача.  

кадровски капацитет 

Да понуђач има минимум 15 радника која ће учествовати на предметним радовима, од којих су минимум: 

4.1. минимум 2 (два) дипломирана инжењера геологије за хидрогеологију са важећом лиценцом ИКС број 

492, који су учествовали на изградњи минимум 3 бунара 

4.2. минимум 1 (један) дипломирани инжењер грађевине са важећом лиценцом ИКС број 414 

4.3. минимум 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике са важећом лиценцом ИКС број 450 

4.4. минимум 1 (један) дипломирани инжењер пољопривреде са важећом лиценцом ИКС број 476 

4.5. минимум 1 (једно) лице за обављање послова безбедности здравља на раду које има положен стручни 

испит о практичној оспособљености за обављање наведених послова у складу са Законом о безбедности и 

здрављу на раду 

ДОКАЗ 

• За све  раднике доставити обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговоре о обављању 

привремених и повремених послова или уговоре о делу или о допунском раду, зависно од начина 

ангажовања; 

• Образац изјаве о кадровском капацитету, Образац 9.9) Конкурсне документације и: 

4.1. фотокпија лиценце 492 и потврду (фотокопију) о важењу исте, коју издаје Инжењерска комора Србије и 
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фотокопија решења о именовању одговорног извођача и оверена окончана ситуација са потписом 

одговорног извођача радова на изградњи минимум 3 бунара 

4.2. фотокопија лиценце 414 и потврду (фотокопију) о важењу исте, коју издаје Инжењерска комора Србије 

4.3. фотокопија лиценце 450 и потврду (фотокопију) о важењу исте, коју издаје Инжењерска комора Србије 

4.4. фотокопија лиценце 476 и потврду (фотокопију) о важењу исте, коју издаје Инжењерска комора Србије 

4.5. фотокопија сертификата о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности здравља на 

раду 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за 
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа.  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави 
доказе из члана 79. став 1. и 2. ЗЈН, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Напомена: на основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није 
дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно Наручилац не може 
одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи даказе одређене ЗЈН или Конкурсном 
документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, 

уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.   
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.  
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што 

она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има 
седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да 
накнадно достави тражена документа у примереном року.  

На основу члана 79. став 10. ЗЈН ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из 
члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. Образац изјаве чини саставни део ове Конкурсне документације и дат је у 
делу 9) Конкурсне документације. 

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

приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  
Регистар понуђача је доступан на интернет страници, коју је понуђач дужан да наведе у 

понуди, ако тако доказује неки од испуњености обавезних услова. 
2) образац изјаве - уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4. ЗЈН: 

Наручилац у Конкурсној документацији није навео као могућност да се испуњеност свих или појединих 

услова, осим услова изи члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, доказује достављањем изјаве којом понуђач под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. 

3) прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на начин прописан 
чланом 77. став 5. ЗЈН: с обзиром на то да се не ради о спровођењу поступка из члана 36. став 1. тач. 4) до 
7) ЗЈН – додатне испоруке добара, додатне услуге или радови, понуђачи у ликвидацији и набавке на робним 
берзама, Наручилац није у обавези да прецизно наведе доказе у случају доказивања испуњености услова на 

начин прописан чланом 77. став 5. ЗЈН. 

4) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: На основу члана 78. став 5. и члана 79. 

став 6. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као 

неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је 

понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има 

обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да 

докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. 

5) обавештење да ће Наручилац у случају када се испуњеност услова доказује изјавом из 

члана 77. став 4. ЗЈН, поступити у складу са чланом 79. став 2. и 3. ЗЈН: Ако је понуђач доставио изјаву 

из члана 77. став 4. ЗЈН, 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 
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може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе 

може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих 

или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних 

набавки код тог наручиоца.  

Наручилац није дужан да поступи на начин из става 1. ове тачке у случају поступка јавне набавке 

мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) ЗЈН чија је процењена вредност 

мања од износа из члана 39. став 1. ЗЈН. 

 



 Конкурсна документација за отворени поступак ЈНОП 13/2018                                                       21 / 84 

 

 

  5)   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

 

5.1) Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани 

и вредносно изражени, као и методологија за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће 

омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 

 Критеријум за доделу уговора за јавну набавку ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ЈНОП број 

13/2018, је најнижа понуђена цена. 

 

 5.2) Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 

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

понуђеном ценом: 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом укупном понуђеном ценом додела уговора 

ће се извршити на основу елемента критеријума рока извршења радова предметне набавке и то на тај начин 

што ће предност имати понуђач који понуди краћи рок извршења радова. Уколико понуђач понуди исту 

укупну цену и исти рок извршења радова, предност ће имати понуђач који понуди дужи гарантни рок за 

изведене радове. 

У случају да две или више понуда имају исту укупну цену, исти рок извршења радова и исти 

гарантни рок за изведене радове, начин на који ће наручилац рангирати понуде је путем жреба, извлачењем 

имена понуђача и то у присуству понуђача који су поднели понуде са истом укупном понуђеном ценом, 

истим роком извршења радова и истим гарантним роком за изведене радове.           
Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин: 

Наручилац ће упутити позив понуђачима чије понуде имају исту укупну понуђену цену, исти рок 
извршења радова и исти гарантни рок за изведене радове да присуствују поступку жребања; 

Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен у просторијама Наручиоца, ЈКП 
„Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2, Нови Сад; 

Комисија ће водити записник о поступку жребања; 
Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије 

понуде имају исту укупну понуђену цену, исти рок извршења радова и исти гарантни рок за изведене 
радове.       

Жребање ће бити обављено тако што ће председник Комисије извршити извлачење једне куглице, 
извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће Наручилац доделити уговор.  
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 6)   ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ: 

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – 

ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, 

ЈНОП 13/2018 

На основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца www.zelenilo.com дана 05.06.2018. године, као и на Порталу службених гласила Републике 

Србије и базе прописа 

  6.1)  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

6.1.1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  (* подаци из АПРа) 

Пословно име:  

Назив:    *попуњава само предузетник: * 

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта: 

Општина: 

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (* попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

* * 

Матични број:  ПИБ:  

Претежна делатност 

Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке  и  

број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Особа/лице за контакт:  

Деловодни (интерни) број понуде понуђача:  

Интернет страница на којој су докази из чл. 77. 

Закона јавно досупни  

(уколико се не достављају уз понуду, а ако се 

доказивање испуњености услова врши изјавом 

не треба попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ:  

A)    САМОСТАЛНО 

     Б)      КАО  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

     В)      СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 Заокружити  начин подношења понуде (А, Б или В).  

 

 

НАПОМЕНА: 

 Уколико се подноси заједничка понуда обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен 

Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача (Образац 6.1.6).  

 Уколико се подноси понуда са подизвођачем обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом 

оверен Образац општи подаци о подизвођачима (Образац 6.1.5).  

 

6.1.2)   РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД  ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

       * ____________  дана од дана отварања понуда 

* не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда 

 

6.1.3)   ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ  УГОВОРА 

 

Предмет: ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА 

Укупна цена без ПДВ-а: 
 

___________________________ динара 

Износ ПДВ-а: 
 

___________________________ динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: 
 

___________________________ динара 

Начин  и услови  плаћања:    

Вирмански, на рачун добављача.  

Изведене радове наручилац ће плаћати добављачу 

путем привремених и окончане ситуације.  

Привремене ситуације – фактуре добављач 

испоставља месечно и доставља наручиоцу 

најкасније до 5-ог у месецу за протекли месец. 

Привремену ситуацију надзорни орган дужан је да 

овери у року од 8 дана, а наручилац да исплати у 

року од 45 дана по пријему ситуације од добављача 

Рок извршења радова: 

(максимално 60 календарских дана)  

Рок извршења радова набавке је: у року од 

___________ календарских дана од дана увођења у 

посао 

Гарантни рок: 

(минимално 36 месеци) 

Гарантни рок за изведене радове је _______ месеца/и 

почев од примопредаје система. За опрему и 

материјале које Добављач уграђује у предметни 

систем, важи гарантни рок оригиналног произвођача 

опреме и тече од дана примопредаје заливног 

система. 
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У регистру понуђача: 
 
(заокуружити понуђен одговор) 

ДА               НЕ 

Врста правног лица по величини: 

(заокружити један од понуђених одговора) 

1) микро 

2) мало 

3) средње 

4) велико 

5) физичко лице 

 

6.1.4) ПОДАТКЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ 

ПОДИЗОВОЂАЧУ 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће се 
поверити подизвођачу 

_________________________% 

 

                                                                                                                        ПОНУЂАЧ 

Место и датум ___________________             М.П.          ____________________________ 

                                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 

 

     

НАПОМЕНА:  

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

који су у обрасцу наведени. 
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6.1.5)  ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку радова у отвореном поступку – ИЗГРАДЊА 

ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ЈНОП 13/2018 изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем/има. 

 

Општи подаци о подизвођачу: 

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 
 

 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке који 

ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће извршити 

преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

 

 

                                                                                                     ПОНУЂАЧ 

Место и датум______________  М.П.            _____________________________ 

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Напомена: 

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 

подизвођачем.  

 Ако понуђач наступа без подизвођача, Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не 

доставља уз понуду. 

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује  понуђач, односно његово 

овлашћено лице. 

 Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити. 
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6.1.6)  ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  

ПОНУДИ 

 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку радова у отвореном поступку – ИЗГРАДЊА 

ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ЈНОП 13/2018  изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка 

понуда. 

 

Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди: 

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА 

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 
 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће професионалне 

квалификације  лица која ће бити 

одговорна за извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

2. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Име особе за контакт:  

Телефон:    

Е – mail адреса:    
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3. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име: 
 

 

Назив: 

*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

 

 

         

 

                                                                                    ПОНУЂАЧ - НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

  Место и датум ___________________               М.П.                       ____________________________ 

                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

Напомена: 

 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само 

они понуђачи који подносе заједничку понуду. 

 Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе 

понуђача  се  не попуњава и не доставља уз понуду. 

 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава и потписује понуђач –

носилац посла, односно његово овлашћено лице. 

 Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе 

понуђача  се може умножити. 
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ПОНУЂАЧА:  ____________________________________________________________________ у поступку 

доделе уговора о јавној набавци ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ЈНОП 13/2018 

 

Табела 1: 

 

Р. 

бр. 
Предмет набавке 

Укупна 

цена без  

ПДВ- а 

Износ  

ПДВ-а 

Укупна 

цена са  

ПДВ- ом 

Укупно 

трошкови 

рада (%) 

Укупно 

трошкови 

материјала 

(%) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.  

ЗАЛИВНИ СИСТЕМ НА 

БУЛЕВАРУ ЕВРОПЕ У 

НОВОМ САДУ(од улице 

Корнелија Станковића до 

Руменачког пута) 

  

     

2.  
ИЗРАДА БУНАРСКОГ 

ШАХТА 
  

     

3.  
ОПРЕМАЊЕ БУНАРСКОГ 

ШАХТА 
  

     

4.  ЕЛЕКТРО ДЕО   

     

5.  

ЕЛЕКТРО ДЕО (напајање 

бунара, опрема у бунарском 

шахту и кабловски развод за 

бунар) 

  

   

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  

ИЗНОС ПДВ-А:  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:  

 

 

6.2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

6.2.1) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 



 Конкурсна документација за отворени поступак ЈНОП 13/2018                                                       29 / 84 

 

Табела 2: 

                             

 

 

                                                                                                                 ПОНУЂАЧ 

                 М.П.            _____________________________ 

                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена:  

 Образац структуре цене понуђач мора  да  попуни, овери печатом  и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу наведени; 

 Уколико понуду подноси група понуђача, образац структуре цене потписује и оверава печатом члан групе 

понуђача – носилац посла; 

 

 

 

 

Посебно исказани трошкови који чине укупну цену: 

Врста трошка Износ трошкова без ПДВ-а 
Процентуално учешће 

трошкова 

1. 2. 3. 

 __________________  РСД _________ %  од укупне цене 

 __________________ РСД _________ %  од укупне цене 

 __________________  РСД _________ %  од укупне цене 

 __________________  РСД _________ %  од укупне цене 
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6.2.2) УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 

 

 
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и 

Правилника о обавезним елеменима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015) у обрасцу структуре цене морају 

бити приказани основни елементи понуђене цене, као што су:  
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-a  

2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради 

усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова 

материјала, рада енергената) 

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене 

садржани у обрасцу понуде. 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

Табела 1:  

• у колони 3. уписати укупну цену без ПДВ-а; 

• у колони 4. уписати износ ПДВ-а; 

• у колони 5. уписати укупну цену са ПДВ-ом; 

• у колони 6. уписати колико укупно износе трошкови рада у процентима; 

• у колони 7. уписати колико укупно износе трошкови материјала у процентима. 

 

Табела 2: 

• у колони 1. уписати врсту трошка, уколико понуђач нема посебних трошкова у колони 1. ставља цртицу; 

• у колони 2. уписати износ наведених трошкова без ПДВ-а, за сваки трошак из колоне 1., уколико 

понуђач нема посебних трошкова у колони 2. ставља цртицу; 

• у колони 3. уписати процентуално учешће наведених трошкова без ПДВ-а, за сваки трошак из колоне 1., 

уколико понуђач нема посебних трошкова у колони 3. ставља цртицу; 

• у случају да понуђач не попуни табелу 2, наручилац ће сматрати да понуђач нема посебних трошкова, 

односно да су у табели 1. наведени основни елементи понуђене цене. 
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6.3)   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДА 

 

 

Назив понуђача: 
 

 

Седиште и адреса понуђача: 
 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а 

сходно члану 2. став 1. тачка 6. подтачка 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр.  

86/2015), уз понуду прилажем 

 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова: ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ЈНОП 13/2018 

 

Р. 

бр. 
Врста трошка Износ трошка у динарима 

1. 
 

 
_____________     (без ПДВ-а) 

2. 
 

_____________     (без ПДВ-а) 

3. 
 

_____________     (без ПДВ-а) 

4. 
 

_____________     (без ПДВ-а) 

5. 
 

_____________     (без ПДВ-а) 

6. 
 

_____________     (без ПДВ-а) 

Укупан износ трошкова без ПДВ-а:   _____________________ 

Износ ПДВ-а: _____________________ 

Укупан износ трошкова са ПДВ-а: _____________________ 

 

- 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. 

 

                                                                                                               ПОНУЂАЧ 

                 М.П.            _____________________________ 

                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.  
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6.4)   ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015) понуђач:  

 

 

Назив понуђача: 
 

 

Седиште и адреса понуђача: 
 

 

 

Даје 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

            Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду за јавну набавку 

радова: ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА,  ЈНОП 13/2018, код Наручиоца – ЈКП „Градско зеленило“ 

Нови Сад, подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  
 

 

 

                                                                                                               ПОНУЂАЧ 

                 М.П.            _____________________________ 

                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Напомена:  
• у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 

конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку 

јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа 

у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 

• Образац Изјава о независној понуди понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

• Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву умножити у довољном броју примерака и Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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6.5)  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ ПОНУДА 

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   (члан 75. став 2. ЗЈН) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР-а)   

Пословно име: 
 

 

Назив: 

* попуњава само предузетник 
* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма: 
 

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број: 
 

ПИБ: 
 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015) као понуђач дајем 
 

И З Ј А В У 
 
да сам при састављању Понуде деловодни број: *_______________ (*попуњава понуђач -интерни број 

понуде понуђача) за јавну набавку радова: ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ЈНОП 13/2018 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде.  

 
 
 

                                   ПОНУЂАЧ 

                    М.П.         _______________________________  
                                     (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 

 

* Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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7)   МОДЕЛ УГОВОРА 

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља 

садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о јавној 

набавци.  
- Модел  уговора - понуђач попуњава празна места,  оверава га  и доставља уз понуду. 

- У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у Уговору 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА  

ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА 

Редни број ЈНОП 13/2018 

 
закључен дана *____________ 2018. године (*попуњава Наручилац приликом закључења уговора), у 

Новом Саду, између: 
 
1. ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД, Сутјеска 2, 

Нови Сад, матични број предузећа 08055432, ПИБ 100457989, текући рачун бр.  840-337743-64, рачун 

Управе за трезор, које заступа директор Милош Егић, дипл. екон. (у даљем тексту: Наручилац), и  
 
2. _______________________________________________________________________________  

(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 
 
из __________________________________, ул. _____________________________________ бр._____, 

 

ПИБ: __________________, матични број: ______________________ (у даљем тексту: Добављач), 
 
кога заступа _________________________________________________. 

(навести функцију и име и презиме) 
 

АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:                                     

2. Добављач наступа са подизвођачем: 

2.1________________________________________________________, мат.бр.___________________ 

ПИБ_________________________, име особе за контакт ____________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу ________ %. 

Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.2________________________________________________________, мат.бр.___________________ 

ПИБ_________________________, име особе за контакт ____________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу ________ %. 

Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.3________________________________________________________, мат.бр.___________________ 

ПИБ_________________________, име особе за контакт ____________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу ________ %. 

Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.4________________________________________________________, мат.бр.___________________ 

ПИБ_________________________, име особе за контакт ____________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу ________ %. 

Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 Конкурсна документација за отворени поступак ЈНОП 13/2018                                                       35 / 84 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:                                    

2. Групе понуђача коју чине: 

 
2.1___________________________________________________________ из _____________________, 

(навести пословно име из извода АПР)  
ул. _______________________________________________________________________ бр_______, и 

 
2.2___________________________________________________________ из _____________________,  

(навести пословно име из извода АПР) 

ул. _______________________________________________________________________ бр_________, 

 
2.3___________________________________________________________ из _____________________,  

(навести пословно име из извода АПР) 

ул. _______________________________________________________________________ бр_________, 

 
2.4___________________________________________________________ из _____________________,  

(навести пословно име из извода АПР)  
ул. _______________________________________________________________________ бр_________, 

 

2.5___________________________________________________________ из _____________________,                     
(навести пословно име из извода АПР)  

ул. _______________________________________________________________________ бр_________, 

 
(у даљем тексту: Добављач), а коју заступа ____________________________________.                           

                                                                                         (навести име и презиме)  
 

На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:____________од__________. године који је 

саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача 

буде__________________________________ директор  _______________________________________                                                                             

       (навести име и презиме)                                      (навести скраћено пословно име из АПР)                                                                                                                                                                                                                                                                        
из ___________________, ул. ___________________________________ бр. ______ који је овлашћен да 

предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.  
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за 

извршење преузетих обавеза. 

 

 

Подаци о наручиоцу: Подаци о добављачу: 

ПИБ: 100457989 ПИБ:  

Матични број: 08055432 Матични број:  

Број рачуна: 
840-337743-64 

Управа за трезор 
Број рачуна:  

Телефон: 021/2100-281 Телефон:  

Факс: 021/4739172 Факс:  

E-mail: javne.nabavke@zelenilo.com E-mail:  
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Основ уговора: 

Број јавне набавке: ЈНОП 13/2018 

Редни број јавне набавке из Плана јавних набавки: 1.3.1 

Датум објављивања Позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца: 

05.06.2018. године 

Број и датум одлуке о додели уговора:  * 

Понуда изабраног понуђача деловодни број: *______________ од * ___________ 2018. године 

    

НАПОМЕНА: сва поља у табели Основ уговора означена са * попуњава Наручилац пре закључења 

уговора 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 

14/2015 И 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке радова – ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ 

СИСТЕМА, ЈНОП 13/2018 

- да је Добављач, на основу позива за достављање понуда објављеног на Порталу јавних набавки 

дана, на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници наручиоца дана 

05.06.2018., доставио понуду број ____________*, (*попуњава Наручилац) која се налази у прилогу уговора 

и чини његов саставни део 

- да је Добављач дао понуду која у потпуности одговора захтевима и условима које је Наручилац 

предвидео у конкурсној документацији и техничкој спецификацији. 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Наручилац уступа, а Добављач преузима извођење радова на изградњи заливних система у складу са 

понудом Добављача број ________________ од __________ године, предмером и предрачуном радова и 

конкурсном документацијом. 

 

Вредност радова 

Члан 2. 

Уговорне стране сагласно констатују да вредност радова из члана 1. овог уговора износи ______________ 

динара без ПДВ-а (словима: _________________________ и 00/100). 

Уговорена цена не укључује ПДВ, који ће бити обрачунат и плаћен у складу са Законом о порезу на додату 

вредност. 

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2018. годину (Финансијским 

планом Наручиоца за 2018. годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2018. години, вршиће се до 

висине одобрених апропријација (средстава на позицији у финансијском плану Наручиоца) за ту намену, а 

у складу са законом којим се уређује буџет за 2018. годину. За део реализације уговора који се односи на 

2019. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 

уређује буџет за 2019. годину (Финансијским планом Наручиоца за 2019. годину). У супротном, уговор 

престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране 

Наручиоца. 

 

Члан 3. 

Вредност радова је фиксна и не може се мењати.  

Изузетно, Добављач има право на разлику у цени, уколико је индекс потрошачких цена, према подацима 

Републичког завода за статистику већи од 5%. 

Добављач може захтевати само разлику у цени која прелази 5%. 
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Базни датум за утврђивање промене у цени је дан увођења Добављача у посао и примењује се до краја 

уговореног рока за извођење радова. 

Када дан увођења Добављача у посао наступи након истека опције понуде, као базни датум за утврђивање 

промене у цени узима се датум истека опције понуде. 

 

Члан 4. 

Евентуална разлика у цени из члана 3. овог уговора обрачунава се привременим ситуацијама и окончаном 

ситуацијом. 

 

Члан 5. 

Уколико се након закључења уговора повећа обим предмета јавне набавке Наручилац може повећати 

уговорену вредност максимално до 5% од укупно уговорене вредности из овог уговора без спровођења 

поступка јавне набавке, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из 

члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, на основу измене овог уговора у складу са чланом 115. Закона о 

јавним набавкама. 

 

Члан 6. 

Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови и мањкови радова, који у укупном збиру не 

прелазе укупно уговорени износ, исплата тих радова извршиће се у складу са овим уговором по понуђеним 

јединичним ценама. 

Уколико укупан збир вишкова и мањкова радова прелази укупно уговорени износ, исплата тих радова 

извршиће се по јединичним ценама из усвојене понуде из члана 1. овог уговора, на основу измене уговора у 

складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

Рок за извођење радова може се продужити из разлога наведених у члану 42. став 3. Посебних узанси о 

грађењу, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

Добављач је дужан да уз привремену/окончану ситуацију достави спецификацију свих радова из става 1. 

овог члана, коју треба да овери надзорни орган Наручиоца. 

Коначан обрачун извршиће се након примопредаје заливних система из члана 1. овог уговора. 

 

Испорука техничке документације 

Члан 7. 

Обавезује се Добављач да радове из члана 1. уговора изведе у року од _____ календарских дана. 

Рок за извођење радова почиње да тече од дана потписивања записника о увођењу у посао који потписују 

Наручилац, Добављач и Надзорни орган.  

 

Члан 8. 

Увођење у посао подразумева обезбеђење Добављачу права приступа на локацију, као и предају Добављачу 

следеће документације: 

1. ПРЕДАЈУ ГЛАВНОГ  ПРОЈЕКТА СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ 

2. ПРЕДАЈУ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

3. ПРЕДАЈУ ПРИЈАВЕ ПОЧЕТКА РАДОВА (ПРИЈАВА ПРЕКО ЦЕОП-А) 

4. ПРИЈАВА ГРАДИЛИШТА МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 

ПИТАЊА  

 

Обавезе Добављача 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изврши квалитетно и у року у складу са понудом, 

конкурсном документацијом, Главним пројектом заливног система на булевару Европе (од улице К. 

Станковића до Руменачког пута) у Новом Саду КЊИГА 1 – Хидротехничко решење (бр. Пројекта Е-546/1) и 

КЊИГА 2 – Извориште (бр. Пројекта Е 393/2) и важећим прописима и стандардима за ову врсту радова. 
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Добављач је дужан да:  

• решењем одреди одговорног извођача радова и о томе обавести Наручиоца пре почетка извођења 

радова;  

• се одазове када га Наручилац позове ради увођења у посао;  

• у писаном облику упозори Наручиоца о недостацима у техничкој документацији и о наступању 

непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације 

(промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета после извршене техничке контроле и сл.);   

• пре почетка извођења радова Добављач је дужан да видно обележи градилиште;  

• изведе све потребне радове у складу са Уговором;  

• обезбеди градилиште и предузме мере заштите, укључујући и заштиту трећих лица од опасности 

проузроковања штете;  

• уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу;  

• о свему што је значајно за реализацију Уговора обавести Наручиоца без одлагања, а најкасније у року 

од 3 дана од дана сазнања за чињенице;  

• изврши грубо планирање терена и уклони сав преостали отпад и шут, са којим може располагати по 

свом нахођењу;  

• по завршетку радова повуче са градилишта раднике, уклони опрему, средства за рад и привремене 

објекте које је користио у току рада и очисти градилиште 

• након завршених радова добављач је у обавези да јавну зелену површину доведе у првобитно стање.  

 

Члан 10. 

У случајевима где се радови изводе на месту где се одвија саобраћај, Добављач радова је дужан да осигура 

и изведе све радове потребне за безбедно одвијање јавног саобраћаја. 

Обавезује се Добављач, да у складу са достављеним решењем о техничком регулисању саобраћаја, постави 

саобраћајну сигнализацију, да је чува и одржава за време извођења радова. 

На свим местима привременог скретања саобраћаја Добављач је дужан да осигура безбедно и неометано 

одвијање саобраћаја. 

 

Члан 11. 

Пре почетка извођења радова, Добављач је у обавези да обезбеди видно обележавање градилишта 

одговарајућом таблом која садржи: 

1. приказ објекта у колору на 1/3 површине табле у горњем левом углу 

2. назив, намену и површину, односно дужину објекта, ако се ради о линијском објекту 

3. број/бројеве катастарске/катастарских парцеле/парцела и ознаку катастарске општине на којој се заливни 

систем гради 

4. име, односно назив инвеститора (адреса, телефон, сајт) 

5. име одговорног пројектанта (адреса, телефон, сајт) 

6. назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника које је израдило техничку 

документацију (адреса, телефон, сајт) 

7. назив Извођача радова, име одговорног Извођача радова и име лица које врши стручни надзор (адреса, 

телефон, сајт) 

8. број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је издао грађевинску 

дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење радова (за објекте за које се не издаје 

грађевинска дозвола) и датум правоснажности, односно коначности решења о грађевинској дозволи 

9. датум почетка грађења и рок завршетка изградње заливног система, односно извођења радова 

 

Члан 12. 

Добављач се обавезује да након потписивања уговора, а пре увођења у посао сачини детаљан динамички 

план реализације инвестиције и достави га Наручиоцу у писаној форми. 
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Детаљан динамички план реализације инвестиције оверава представник Наручиоца и као такав чини 

саставни део уговора. 

 

Члан 13. 

Све ризике од почетка извођења радова до извршене примопредаје радова, сноси Добављач. 

Обавезује се Добављач да осигура радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до 

њихове пуне вредности од почетка извођења радова до примопредаје и да полису достави Наручиоцу у року 

од 15 дана од дана увођења Добављача у посао. 

Уобичајени ризици из става 1. овог члана одрђују се према свим околностима конкретног случаја који су од 

утицаја, а нарочито према врсти радова, месту на коме се радови изводе, врсти и својствима материјала и 

опреме који се уграђују. Премију осигурања плаћа Добављач. 

Осим полисе осигурања из става 2. овог члана, Добављач је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана од дана 

добијања грађевинске дозволе, достави Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности (за 

штету причињену другој страни, трећим лицима и стварима трећих лица), са важношћу за цео период 

извођења радова који су предмет овог уговора. 

Ако рок за извођење радова буде продужен, Добављач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од 

дана закључења анекса уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави полисе осигурања из 

става 2. и 4. овог члана, са новим периодом осигурања који ће у целости покривати период за који је 

продужен рок за завршетак радова.  

Ако не осигура радове и не достави Наручиоцу полисе осигурања из става 2. и 4. овог члана, Добављач 

сноси искључиву одговорност за штету која настане на систему у изградњи, као и за штету причињену 

трећим лицима и стварима трећиих лица, у вези са извођењем радова који су предмет овог уговора.  

 

Члан 14. 

У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно 

према Наручиоцу за извршење целог уговора у складу са његовим условима. 

 

Члан 15. 

Добављач је обавезан да од Наручиоца затражи писану сагласност за сва евентуална одступања од 

уговорених радова. 

 

Члан 16. 

Обавезује се Добављач да Наручиоцу, након закључења овог уговора преда у депозит следеће гаранције: 

а) Најкасније у року од 20 (двадесет) дана од дана потписивања уговора, као средство обезбеђења за 

испуњење уговорених обавеза (банкарску гаранцију за добро извршење посла):  

Банкарску гаранцију на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а на име доброг извршења посла. 

Неискоришћену гаранцију Наручилац ће вратити Добављачу по утврђивању чињенице да су уговорени 

радови извршени. Гаранција се даје са роком 30 дана дужим од уговореног рока за извођење радова. 

Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први позив без приговора. Дата 

гаранција не може да садржи додатни услов за исплату, краћи рок или мањи износ од оних које је 

Наручилац одредио. Банкарска гаранција је издата на износ од _______________________________ динара. 

б) у моменту примопредаје предмета уговора, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, 

банкарску гаранцију на износ од 5% од вредности уговора без ПДВ-а којом гарантује да ће отклонити све 

мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед 

тога што се Добављач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала. Банкарска 

гаранција мора бити обавезујућа, неопозива, безусловна, наплатива на први позив без приговора. Дата 

гаранција не може да садржи додатни услов за исплату, краћи рок или мањи износ од оних које је 

Наручилац одредио. Банкарска гаранција је издата на износ од ___________________ динара. Рок важења 

банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. 
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У случају продужења рока за извођење радова, Добављач је дужан да продужи важење банкарских 

гаранција из става 1. тачка а) овог члана и да их достави Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана 

потписивања Анекса уговора о продужењу рока. 

Уколико Добављач не достави наведену гаранцију из става 1. тачка а) овог члана у захтеваном року, 

Наручилац може наплатити гаранцију за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – гаранцију за 

озбиљност понуде. 

Уколико Добављач не достави наведену гаранцију из става 1. тачка б) овог члана у захтеваном року, 

Наручилац може наплатити гаранцију за испуњење уговорених обавеза – гаранцију за добро извршење 

посла. 

Уколико Добављач не достави продужење банкарских гаранција из става 2. овог члана, Наручилац може 

наплатити првобитно достављену гаранцију за испуњење уговорних обавеза. 

 

Обавезе наручиоца 

Члан 17. 

Изведене радове Наручилац ће плаћати Добављачу путем привремених и окончане сутације. 

Привремене ситуације Добављач испоставља месечно и доставља Наручиоцу у 4 примерка најкасније до 5-

ог у месецу за протекли месец.  

Привремену ситуацију надзорни орган дужан је да овери у року од 8 дана, а Наручилац да исплати у року 

од 45 дана по пријему ситуације од Добављача. 

Наручилац може у оправданим случајевима да оспори исплату дела привремене ситуације и у том случају 

дужан је да плати неоспорени део у наведеном року. 

 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да смањи уговорени обим радова, о чему је дужан да у писаној форми извести 

Добављача. 

У случају када се смањи уговорени обим послова на захтев Наручиоца, плаћање изведених радова 

извршиће се сразмерно њиховом обиму. 

 

Уговорна казна и накнада штете 

Члан 19. 

Ако Добављач прекорачи рок извођења радова или рок за предају заливног система, својом кривицом, 

дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% (процента) од 

укупне вредности уговорених радова, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10 

% (процената) укупно уговорене цене радова без ПДВ-а. 

Делимично извршење или предаје уговорених радова у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања 

уговорене казне. 

 

Члан 20. 

Ако је Наручилац због закашњења Добављача у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету 

која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, односно поред 

уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете. 

 

Примопредаја изведених радова 

Члан 21. 

Добављач је у обавези да преко Надзорног органа у писаној форми обавести Наручиоца о року завршетка 

радова на изградњи система и спремности истих за технички преглед, најкасније 10 дана пре завршетка 

свих радова. 

Добављач је у обавези да заједно са Надзорним органом сачини преглед изведених радова и достави га 

Наручиоцу у року од 15 дана по завршетку свих радова. 
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Члан 22. 

Добављач је дужан  да поступи по свим захтевима Комисије за технички преглед. 

Уколико Комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, 

добављач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија. 

По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед, Наручилац и Добављач ће без одлагања, 

а најкасније у року од 7 дана приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. Записник о 

примопредаји изведених радова потписују Наручилац, Добављач и Надзорни орган. 

 

Гарантни рок 

Члан 23. 

За радове из члана 1. уговора Добављач даје гаранцију почев од примопредаје заливног система за изведене 

радове у трајању од ___________ месеци. 

За опрему коју Добављач уграђује у предметни систем, важи гарантни рок произвођача опреме. 

 

Раскид уговора 

Члан 24. 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

- ако добављач не започне радове у року од 15 дана од дана увођења у посао 

- ако добављач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова 

- ако добављач радове изводи неквалитетно 

- ако добављач радова не поступи по налозима Надзорног органа 

- ако добављач из неоправданих разлога прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 

дана или ако одустане од даљег рада 

- ако добављач није доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла 

Наручилац радова може да једнострано раскине (откаже) овај уговор о изградњи система, у свако доба 

достављањем образложене изјаве о отказу Добављачу, у писаној форми. 

У случају раскида уговора из става 2., Наручилац је дужан да Добављачу исплати вредност изведених 

радова, тако што ће извршити пресек стања извршења уговорних обавеза и утврдити висину и начин 

измирења међусобних обавеза. 

Добављач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида уговора, уколико је 

Добављач одговоран за раскид уговора. 

Уговорне стране могу споразумно да раскину овај уговор, а споразумом о раскиду уговора утврђују се 

висина и начин испуњења међусобних доспелих обавеза до дана споразумног раскида уговора. 

 

Опште одредбе 

Члан 25. 

Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 

1. Понуда Добављача број___________ од___________________ године са прилозима 

2. Предмер и предрачун радова 

3. Комплетна пројектно-техничка документација 

 

Члан 26. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

Члан 27. 

За све нерегулисано овим уговором примењиваће се одредбе Посебних узанси о грађењу и Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 28. 
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Наручилац и Добављач су се споразумели да све спорове који проистекну из овог Уговора првенствено 

решавају међусобним договором, уколико се спор не реши споразумно, уговора се надлежност стварно 

надлежног суда у Новом Саду. 

 

Члан 29. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих се 3 (три) примерка налазе код Наручиоца, а 

1 (један) код Добављача. 

 

             За ДОБАВЉАЧА         за НАРУЧИОЦА 

                   Директор                Директор 

 

           М.П.                                            М.П.  

                                                                                                                               Милош Егић, дипл. екон.  

      

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Модел уговора представља уговор по приступу. 

Обавезно модел уговора попунити, потписати и оверити печатом. 
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8)   УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

             

 8.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена, а уколико је дозвољена 

могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, јасну назнаку на ком 

страном језику, ако и који део понуде може бити на страном језику: 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране 

овлашћеног судског тумача. 

Сертификати, фабрички атести и остала проспектна документација могу бити на енглеском, 

француском и немачком језику, осим ако у условима за учешће у поступку јавне набавке није другачије 

наведно. 

  

8.2. Начин подношења понуде: 

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем 

поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена–

откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и потписана од стране овлашћеног 

лица понуђача (лице овлашћено за заступање). 

Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној 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 или на кутији је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад, Сутјеска 2, 21000 Нови Сад са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова: ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ЈНОП 13/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  

Рок за доставу понуде: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  

до 21.06.2018. године до 09:00 часова.  

Наручилац  ће,  по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

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

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

поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка вратити неотворену понуђачу, са 

назнаком да је поднета неблаговремено. 

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца ЈКП 

"Градско зеленило" Нови Сад, Сутјеска 2, Нови Сад. 

Дан и сат отварања понуде:  21.06.2018. године у 10:00 часова. 

Обавезна садржина понуде је: 

 

1. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО, ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1.  Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН 

2.  Образац понуде  

3.  Образац структуре понуђене цене 

4.  
Образац трошкова припреме понуда  

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду  

5.  Образац изјаве о независној понуди 

6.  
Образац изјаве да је понућач при састављању својих понуда поштовао обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
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средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде 

7.  Образац модел уговора 

8.  
Образац изјаве на основу чл.79. ст.10. ЗЈН  
*само ако понуђач има седиште у другој држави  

9.  Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

10.  
Изјаву пословне банке-оригинално писмо о намерама банке да ће му издати гаранцију за добро 

извршење посла 

11.  Предмер и предрачун радова 

12.  Копија депо картона 

 

2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ,  ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 
 

1.  Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН 

2.  Образац понуде  

3.  Образац општи подаци о подизвођачима 

4.  Образац структуре понуђене цене 

5.  
Образац трошкова припреме понуда  

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду  

6.  Образац изјаве о независној понуди 

7.  

Образац изјаве да је понућач при састављању својих понуда поштовао обавезе које произилазе 
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 

8.  Образац модел уговора 

9.  
Образац изјаве на основу чл.79. ст.10 ЗЈН  
*само ако понуђач има седиште у другој држави  

10.  Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

11.  
Изјаву пословне банке-оригинално писмо о намерама банке да ће му издати гаранцију за добро 

извршење посла 

12.  Предмер и предрачун радова 

13.  Копија депо картона 

 

3. АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

1.  Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН 

2.  Образац понуде  

3.  Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача 

4.  Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

5.  Образац структуре понуђене цене 

6.  
Образац трошкова припреме понуда  

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду  

7.  Образац изјаве о независној понуди 

8.  

Образац изјаве да је понућач при састављању својих понуда поштовао обавезе које произилазе 
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 

9.  Образац модел уговора 
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10.  
Образац изјаве на основу чл.79. ст.10 ЗЈН       
*само ако понуђач има седиште у другој држави  

11.  Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

12.  
Изјаву пословне банке-оригинално писмо о намерама банке да ће му издати гаранцију за добро 

извршење посла 

13.  Предмер и предрачун радова 

14.  Копија депо картона 

 

 Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно података који морају 
бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који 
су саставни део Конкурсне документације. Све обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање. 
Понуда мора бити комплетна и у оквиру ње морају бити понуђене све ставке наведене у обрасцу предмера 
радова. Некомплетне понуде неће се узети у разматрање. 

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора се 

оверити  иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.  
АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача потписује и 

оверава печатом све обрасце из табеле 1.  
АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено лице понуђача 

потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 2.  
АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група понуђача 

може да се определи да обрасце дате у Конкурсној документацији потписују и оверавају печатом сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и оверавати печатом обрасце дате у Конкурсној документацији (Споразум), изузев  Обрасца 

изјаве о независној понуди  и  Образац изјаве да је понућач при састављању својих понуда поштовао 

обавезе које произилазе 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. став 2. ЗЈН), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе 

понуђача. Споразум, који је саставни део заједничке понуде којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем  и 

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

 

8.3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и 

упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован 

у више партија 

Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).  

 

8.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве 

понуде дозвољено 

Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве понуде није 

дозвољено. 

 

8.5.  Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН о јавним набавкама 

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

који је одређен за подношење понуда. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која докумета накнадно доставља.   
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, 

21000 Нови Сад, Сутјеска број 2, са назнаком:   
«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ЈНОП 13/2018, 

НЕ ОТВАРАТИ»  или   
«ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ЈНОП 

13/2018, НЕ ОТВАРАТИ » или   
«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ЈНОП 13/2018, 

НЕ ОТВАРАТИ »  или  
«ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, 
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ЈНОП 13/2018, НЕ ОТВАРАТИ».   

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

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

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.   
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  

 

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

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

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли понуду подноси 

самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси понуду са подизвођачем.  
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове подтачке 

(став 4. члана 87. ЗЈН). 

 

8.7. Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о 

подизовођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се 

определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део 

набавке који се извршава преко тог подизвођача:  
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, 
а који не може бити већи од 50%, као и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 

наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће 
бити наведен у уговору.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће 

извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може 

доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач за подизвођача не доставља доказе о испуњености додатних услова.  
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 

испуњености услова.  
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 
наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну 
за заштиту конкуренције.  

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све 

услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.  
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 

доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача, у ком 
случају је наручилац дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. У том 
смислу потребно је да се подизвођач обрати Наручиоцу писменим захтевом, а Наручилац ће у року од 3 
дана од дана пријема захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана писмено изјасни да ли 
је приговор потраживања доспео и да евентуално да приговор. Након одговора понуђача Наручилац ће 
донети одговарајућу одлуку. Ова правила поступања не утичу на одговорност добављача. 

 

8.8. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке: 
Понуду може поднети група понуђача. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) , 2) и  4) и став 2. 
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ЗЈН као и услове из члана 76. ЗЈН. 
У складу са чланом  81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (Споразум о заједничком 

извршењу јавне набавке ), а који обавезно садржи податке о:  
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем;  
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора  
Споразумом се уређују и питања ко потписује обрасце из Конкурсне документације. 
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би 

могли да поднесу заједничку понуду.  
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду 

у име задругара. 

 Ако задруга подноси 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 постука јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне 

квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 

 

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

других околности од којих зависи прихватљивост понуде: 
8.9.1  Начин плаћања:  вирмански, на рачун понуђача. 

8.9.2  Услови плаћања: након извршене уговорене обавезе у року од 45 дана од дана пријема 

исправно сачињене привремене ситуације /окончане сутације, а у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 113/2017).  

Привремене ситуације Добављач испоставља месечно и доставља Наручиоцу у 4 примерка 

најкасније до 5-ог у месецу за протекли месец.  

Привремену ситуацију надзорни орган дужан је да овери у року од 8 дана, а Наручилац да исплати у 

року од 45 дана по пријему привремене ситуације /окончане сутације од Добављача. 

  8.9.3 Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде: Рок важења понуде не може 

бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан 

да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев 

за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.  
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од траженог, то ће бити битни недостатак понуде 

и наручилац ће сходно члану 106. став 1. тачка 4) ЗЈН такву понуду одбити као неприхватљиву. 
  

   8.10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  

   8.10.1 Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима без ПДВ-а.  

   8.10.2 Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  
Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у Обрасцу структуре понуђене цене и 

Предмеру и предрачуну радова. Понуђач је дужан да у обрасцу назначи јединичну цену, као и укупну цену 
без ПДВ-а, на начин наведен у Предмеру и предрачуну радова.  

Јединична цена је фиксна за уговорени период. 

Понуде преко процењене вредности биће одбијене, као неприхватљиве.  
Структура цене: у цени треба да су садржани сви пратећи трошкови, сходно Обрасцу структуре 

цена који чини саставни део ове конкурсне документације.  
Ако је у понуди исказана  неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона о јавним набавкама.     

 

  8.11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

финансијског испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева:  

  8 .11.1  Средство обезбеђења за озбиљност понуде (предаје се уз понуду)   
- банкарска гаранција, која се предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.   

Банкарску гаранцију на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а на име гаранције за 

озбиљност понуде. Банкарска гаранција мора бити обавезујућа, неопозива, безусловна, наплатива на први 
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позив без приговора. Дата гаранција не може да садржи додатни услов за исплату, краћи рок или мањи 

износ од оних које је Наручилац одредио.   
Начин подношења: уз понуду.  

Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без ПДВ-а.  
Рок трајања: 30 дана дуже од рока важења понуде.   
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач супротно забрани 

измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за подношење понуда, ако не потпише уговор 
након што се донесе одлука о додели уговора као и ако изабрани понуђач не достави средство обезбеђења 
испуњења уговорних обавеза, у складу са захтевима из конкурсне документације.   

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне документације, понуда ће 
се одбити као неприхватљива због битних недостатака.   

Понуђачима који не буду изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах након потписивања 
уговора са понуђачем коме је додељен уговор.  

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено изабраном понуђачу након потписивања 
уговора и доставе средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза из тачке 8.11.2. По потреби, 
Наручилац ће захтевати од понуђача да продужи важност средства обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке – гаранције за озбиљност понуде, уколико она истекне пре достављања средства 
обезбеђења испуњења уговорних обавеза.  
 

8.11.2   Средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих  уговорних обавеза: 

 (Изјава пословне банке се даје уз понуду, а сама гаранција у тренутку закључења уговора, а 

најкасније у року од 20 дана од дана закључења уговора) 

 Банкарску гаранцију на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а на име доброг извршења 

посла. Неискоришћену гаранцију Наручилац ће вратити одабраном Понуђачу по утврђивању чињенице да 

су уговорени радови добро извршени. Ова гаранција се даје као изјава пословне банке-оригинално писмо о 

намерама банке да ће му издати гаранцију за добро извршење посла дефинисану у моделу уговора. 

Гаранција се даје са роком који не може бити краћи од 30 дана од рока утврђеног уговором за извођење 

радова. Банкарска гаранција мора бити обавезујућа, неопозива, безусловна, наплатива на први позив без 

приговора. Дата гаранција не може да садржи додатни услов за исплату, краћи рок или мањи износ од оних 

које је Наручилац одредио.  

Изјава пословне банке се даје уз понуду, а сама гаранција при потпису Уговора, која мора бити 

обавезујућа. Наручилац ће добијену гаранцију вратити Понуђачу кад утврди да су радови извршени у 

свему према одредбама Уговора. 

 Уколико понуђач није дао гаранције у складу са претходним његова понуда сматраће се 

неприхватљивом и биће одбијена. 

Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз уговор ако понуђач не извршава 
уговорне обавезе у роковима и на начин прописан Уговором. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла се мора продужити. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Ако понуђач поднесе гаранцију стране 
банке наручилац је дужан да провери бонитет те банке код Народне банке Србије (бонитет мора да има 
IBCA најмање рејтинг АА).  
 

8.11.3  Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року (предаје се у моменту 

примопредаје предмета уговора)   
 Банкарска гаранција, која се предаје у моменту примопредаје предмета уговора, на име гаранције 

за отклањање грешака у гарантном року, на износ од 5% од вредности уговора без ПДВ-а којом гарантује 

да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који 

су наступили услед тога што се Добављач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и 

материјала. Банкарска гаранција мора бити обавезујућа, неопозива, безусловна, наплатива на први позив 

без приговора. Дата гаранција не може да садржи додатни услов за исплату, краћи рок или мањи износ од 

оних које је Наручилац одредио. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. 
 

8.11.4  Средство осигурања радова, материјала и опреме и осигурање од професионалне 

одговорности   
Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у року од 15 дана од дана увођењау посао достави 

наручиоцу: 
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8.11.4.1. полису осигурања радова, материјала и опреме од уобичајених ризика до њихове пуне 
вредности (осигурање система у изградњи) са важношћу за цео период извођења радова који су предмет 
овог уговора. 

8.11.4.2. полису осигурања од професионалне одговорности (за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова који су предмет уговора. 

Ако рок за извођење радова буде продужен, мора се продужити и важење полиса осигурања из тачке 
8.11.4.1. и 8.11.4.2. са новим периодом осигурања који ће у целости покривати период за који је продужен 
рок за завршетак радова. 

Ако не осигура радове и не достави Наручиоцу полисе осигурања из тачке 8.11.4.1. и 8.11.4.2. 
искључиву одговорност за штету која настане на систему у изградњи, као и за штету причињену трећим 
лицима и стварима трећих лица, у вези са извођењем радова сноси понуђач којем је додељен уговор.  
 

8.12 Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости 

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

 

8.13 Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих 

њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити; 

Понуђачима ће бити омогућен увид у техничку документацију за изградњу заливног система, која ће бити 

доступна у просторијама ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад у Новом Саду, Сутјеска број 2 сваког радног 

дана у временском периоду од 10 до 14 часова, уз претходну најаву минимум 1 дан раније, док тече рок за 

подношење понуда, а најкасније 3 дана пре јавног отварања понуда.  

Захтев за увид у техничку документацију се подноси електронски на е-mail: javne.nabavke@zelenilo.com,. 

Захтев за увид доставити на меморандуму понуђача који треба да садржи податке овлашћеног лица 

понуђача које ће извршити увид (са именом и презименом, бројем личне карте и од кога је издата). 

 

8.14 Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке 

врши на начин одређен чланом 20. Закона:   
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за 

подношење понуде. Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Тражење додатних 

информација или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА 

ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ЈНОП 13/2018“ може се упутити наручиоцу:  

• писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице (канцеларија број 21) на 

адресу наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Сутјеска 2. Радно време писарнице 

за непосредан пријем докумената је од 7:00 до 15:00 часова, радним даном (понедељак – петак).  

-  није прихватљиво непосредно достављање докумената на друго место осим  Писарнице.  

или  

• путем електронске поште, на email: javne.nabavke@zelenilo.com. Електронска пошта се прима од 

7:00 до 15:00 часова, радним даном (понедељак – петак). Електронска пошта која је приспела на mail сервер 

у другом временском периоду биће примљена и заведена наредног радног дана.  

-  није прихватљиво слање електронске поште на друге e mail адресе осим горе наведене.  

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН – Комуникација 

се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно 

путем поште или електронске поште.  

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност 

учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.  

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у 

том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.  
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о 

заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди 

mailto:javne.nabavke@zelenilo.com
mailto:javne.nabavke@zelenilo.com
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евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се 
уређује област документарне грађе и архива. 

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике 

морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија 

у општој употреби.  

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

електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да 

на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно 

као доказ да је извршено достављање.  

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију. 

 

8.15   Oбавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 

отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача:   
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача.   

Наручилац може од изабраног понуђача у поступку конкурентног дијалога да захтева да потврди 
обавезе прихваћене у понуди.   

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за 
примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или 
неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из 

природе поступка јавне набавке.   
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.   
 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не 

сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
  

8.16    Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч:  
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица, сноси понуђач. 

 
 

8.17  Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним 

упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)-7) 

ЗЈН, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)-3) ЗЈН и детаљним упутством о потврди из 

члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз 

захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао 

потпуним: 

 

8.17.1 Рокови и начин подношења захтева за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за 

доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету 
због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
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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 3. сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 
Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
2) назив и адресу наручиоца 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказује 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 
7) потпис подносиоца 
  

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.    
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека 
рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН, 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 парава не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу 
са одредбама члана 150. ЗЈН.  

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на број рачуна Буџета Републике Србије, уплати 
таксу у износу: 

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000,00 динара 

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000,00 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на 

писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на 

писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака 

странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту 
права. 

Странке у захтеву морају прецизно на наведу трошкове за које траже накнаду. 
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије 

о поднетом захтеву за заштиту права. 

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов. 

 

8.17.2 Упутсво о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 

 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15); у даљем тексту: 

ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из 

члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
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(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је 

налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  

(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: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;  

(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. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 

који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, 

осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у 

оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава);  

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 законом и другим прописом.  

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како 

је то приказано у наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба 

размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл. 

5. Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на 

девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор  

 

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:  

Народна банка Србије (НБС) 

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 

Србија 

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 

  

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:  

Министарство финансија 

Управа за трезор  

ул. Поп Лукина бр. 7-9  

11000 Београд  

IBAN: RS 35908500103019323073 

  

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању – 

„детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):- број у поступку јавне набавке на које се захтев 

за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.  

Инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 
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PAYMENT INSTRUCTIONS 
 

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 

FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 

(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 

DEUTSCHE BANK AG, F/M  

TAUNUSANLAGE 12 

GERMANY 

FIELD 57A: 

(ACC. WITH BANK) 

/DE20500700100935930800 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 

BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,  

NEMANJINA 17 

SERBIA 

FIELD 59: (BENEFICIARY) /RS35908500103019323073 

MINISTARSTVO FINANSIJA 

UPRAVA ZA TREZOR 

POP LUKINA7-9 

BEOGRAD 

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWIFT MESSAGE MT103 – USD 

FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 

(INTERMEDIARY) 

BKTRUS33XXX 

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY 

AMERICAS, NEW YORK 

60 WALL STREET  

UNITED STATES 
FIELD 57A: 

(ACC. WITH BANK) 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 

BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, 

NEMANJINA 17 

SERBIA 
FIELD 59: 

(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 

MINISTARSTVO FINANSIJA  

UPRAVA ZA TREZOR 

POP LUKINA7-9 

BEOGRAD 
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 
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9)   ДРУГИ ОБРАСЦИ КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

9.1)  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН  

9.2) РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА - СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 

ИЗГРАДЊУ БУНАРА) 

9.3)   ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БУНАРА 

9.4) СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 

ИЗГРАДЊУ ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА) 

9.5)  ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА 

9.6) ОСТВАРЕНИ ПРОМЕТ НА КОМПОНЕНТАМА ЗАЛИВНОГ СИТЕМА (БЕЗ ЦЕВНИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА) (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА) 

9.7) ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ОСТВАРЕНИ ПРОМЕТ НА КОМПОНЕНТАМА ЗАЛИВНОГ 

СИТЕМА (БЕЗ ЦЕВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА) 

9.8) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

9.9) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
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9.1)  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР-а)   

Пословно име: 
 

 

Назив: 

* попуњава само предузетник 
* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 

На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

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

__________________________________________________________ из ______________________________ 
 
даје 
 

И З Ј А В У 
 
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), те исту оверену 

пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе 

____________ - ______________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку радова – 

ИЗГРАДЊА ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ЈНОП 13/2018. 
Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве 

односно да провери да ли су документи којима понуђач докaзује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа државе где имам седиште. 

 

 

          ПОНУЂАЧ 

М.П.        _____________________________  
           (потпис овлашћеног лица) 

 
 

 

 

Напомена:  
образац 9.1. попуњавају само они понуђачи који имају седиште у другој држави.                          
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9.2)  РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА - СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА 

ЗА ИЗГРАДЊУ БУНАРА) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР-а)   

Пословно име: 
 

 

Назив:   * попуњава само 

   предузетник 
* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

Р. 

бр. 
Наручилац радова Предмет уговора 

Датум 

окончања 

радова 

Специфични 

протицај бунара  

q (1/s/m) 

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

 

Напомена: у случају већег броја уговора образац копирати 

 

                                          ПОНУЂАЧ 

                              М.П.         _________________________________  
                                                (потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац попуњава и потписује члан групе 

понуђача који испуњава услов за неопходан пословни капацитет. 



 Конкурсна документација за отворени поступак ЈНОП 13/2018                                                       57 / 84 

 

 

9.3)   ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БУНАРА 

 

Назив купца/наручиоца 
 

 

Контакт особа Наручиоца  

Контакт телефон и  

е-маил: 

 

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

Место и датум издавања 

потврде : 

 

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2., а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) купац/наручилац издаје  

 

ПОТВРДУ да је понуђач 

___________________________________________________________________________________                                                   

(назив и седиште понуђача) 

 

за потребе Наручиоца изградио бунар са хидромашинским и електро опремањем, пречника бунарске 

конструкције ____________мм и дубине уградње ________м, директном методом бушења. 

Специфични протицај бунара q (1/s/m) износи _____________________. 

Радови су ивзедени на локацији: 

____________________________________________________________________________________________ 

(навести тачан назив и локалитет изведених радова) 

 

Радови су завршени _____________ године, на основу уговора број _________________ од ____________ 

године. 

 

Потврда се издаје на захтев испоручиоца/добављача ________________________ 

____________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке ЈНОП 13/2018, за 

потребе Наручиоца ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, из Новог Сада, Сутјеска 2 и у друге сврхе се не 

може користити.  

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:                                                                                        

                                                                                                   М.П.        Законски заступник 

                                                                                                                   

                                                                                                               _____________________ 

  
Напомена: Образац потврде умножити и доставити за све купце/наручиоце наведене у обрасцу 9.2)  

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА - СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 

ИЗГРАДЊУ БУНАРА) 
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9.4)  СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 

ИЗГРАДЊУ ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР-а)   

Пословно име: 
 

 

Назив:   * попуњава само 

   предузетник 
* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

Р. 

бр. 
Наручилац радова 

Датум окончања 

радова 
Износ без ПДВ-а 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

4. 

   

 

Прилог: фотокопија фактуре и прва и последња страна (рекапитулација) окончане ситуације 

Напомена: у случају већег броја уговора образац копирати 

 

                                          ПОНУЂАЧ 

                              М.П.         _________________________________  
                                                (потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац попуњава и потписује члан групе 

понуђача који испуњава услов за неопходан пословни капацитет. 
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9.5)   ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА 

 

Назив купца/наручиоца 
 

 

Контакт особа Наручиоца  

Контакт телефон и  

е-маил: 

 

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

Место и датум издавања 

потврде : 

 

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2., а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) купац/наручилац издаје  

 

ПОТВРДУ да је понуђач 

___________________________________________________________________________________                                                   

(назив и седиште понуђача) 

 

за потребе Наручиоца изградио заливни систем 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(навести тачан назив и локалитет изведених радова) 

 

Вредност радова на изградњи заливног система је ___________ динара  без ПДВ-а. 

Радови су завршени _____________ године. 

 

Потврда се издаје на захтев испоручиоца/добављача __________________________________________ 

____________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке ЈНОП 13/2018, за 

потребе Наручиоца ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, из Новог Сада, Сутјеска 2 и у друге сврхе се не 

може користити.  

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:                                                                                        

                                                                                                   М.П.        Законски заступник 

                                                                                                                   

                                                                                                               _____________________ 

  

Напомена: Образац потврде умножити и доставити за све купце/наручиоце наведене у обрасцу 9.4)  

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА)
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9.6)  ОСТВАРЕНИ ПРОМЕТ НА КОМПОНЕНТАМА ЗАЛИВНОГ СИТЕМА (БЕЗ ЦЕВНИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА) (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР-а)   

Пословно име: 
 

 

Назив:   * попуњава само 

   предузетник 
* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

Р. 

бр. 
Наручилац  

Број 

уговора/фактуре 

Датум 

уговора/фактуре 
Износ без ПДВ-а 

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

 

Прилог: Фотокопија уговора или фактура за остварени промет на компонентама заливног ситема 

(без цевних инсталација)  

 

Напомена: у случају већег броја уговора образац копирати 

  

 

 

                                          ПОНУЂАЧ 

                              М.П.         _________________________________  
                                                (потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац попуњава и потписује члан групе 
понуђача који испуњава услов за неопходан пословни капацитет. 
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9.7)   ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ОСТВАРЕНИ ПРОМЕТ НА КОМПОНЕНТАМА 

ЗАЛИВНОГ СИТЕМА (БЕЗ ЦЕВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА) 

 

Назив купца/наручиоца 
 

 

Контакт особа Наручиоца  

Контакт телефон и  

е-маил: 

 

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

Место и датум издавања 

потврде : 

 

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2., а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) купац/наручилац издаје  

 

ПОТВРДУ да је понуђач 

___________________________________________________________________________________                                                   

(назив и седиште понуђача) 

 

за потребе Наручиоца остварио промет на компонентама заливног система (без цевних 

инсталација):  
 

Р. 

бр. 

Остварени промет 

2015. године без 

ПДВ-а 

Остварени промет 

2016. године без 

ПДВ-а 

Остварени промет 

2017. године без 

ПДВ-а 

Остварени промет 

2018. године (до рока 

за подношење 

понуда) 

 без ПДВ-а 

1. 

    

 

 

Потврда се издаје на захтев испоручиоца/добављача __________________________________________ 

____________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке ЈНОП 13/2018, за 

потребе Наручиоца ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, из Новог Сада, Сутјеска 2 и у друге сврхе се не 

може користити.  

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:                                                                                        

                                                                                                   М.П.        Законски заступник 

                                                                                                                   

                                                                                                               _____________________ 

  
Напомена: Образац потврде умножити и доставити за све купце/наручиоце наведене у обрасцу 9.6) 

ОСТВАРЕНИ ПРОМЕТ НА КОМПОНЕНТАМА ЗАЛИВНОГ СИТЕМА (БЕЗ ЦЕВНИХ ИНСТАЛАЦИЈА) 

(РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА)
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9.8) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

У складу са условом о испуњењу техничког капацитета Понуђач ____________________________________ 

из _________________________________под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да 

располаже (има у власништву, закупу или лизингу) наведена основна средства и да су доле наведена опрема 

и механизација у технички исправном стању и у функцији: 

 

Р. бр. ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

                                                     М.П.          ________________________________ 

                                                                          (потпис овлашћеног лица) 
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9.9) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач ____________________________________________ из _______________________под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да има запослена и/или ангажована лица:  

 

Р. бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦЕНЦА 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

Прилог: Фотокопија лиценци и потврде о важењу истих за лица захтеван у оквиру кадровског капацитета. 

 

 

 

                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

                                                     М.П.          ________________________________ 

                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
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10) ПРЕДМЕР  И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 

1. ЗАЛИВНИ СИСТЕМ НА БУЛЕВАРУ ЕВРОПЕ У НОВОМ САДУ 

(од улице Корнелија Станковића до Руменачког пута) 

Редни 

број 

  

  
П  О  З  И  Ц  И  Ј  А 

Јединицa 

мерe 
Количина 

Јединична 

  цена  дин. 

Укупно 

динара 

       

  1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ     

       

1. 1.01 Обележавање трасе цевовода.                                                              

  

Обележавање (исколчавање) трасе 

магистралног и радног цевовода на терену 

пре почетка радова, успостављање 

реперних тачака дуж трасе са протоколом 

обележавања. Обрачун се врши по м' 

обележеног цевовода.  

    

  
 m' 17450   

  
     

2. 1.02 Снимање изведеног објекта.                                                           

  

Снимање изведеног објекта са уношењем 

података у КАТ-КОМ. Извршити снимање 

и направити катастар подземних 

инсталација који треба да садржи све 

инсталације и објекте који се налазе на 

траси магистралног цевовода. По 

завршетку радова извођач је обавезан да 

Инвеститору достави потврду о извршеном 

геодетском снимању изведеног објекта, 

издатој од стране овлашћене установе. 

Обрачун се врши по м' снимљеног 

цевовода. 

    

  
Магистрални цевовод m' 17450   

  
       

  
ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   УКУПНО 1:     

  
     

  
2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     

  
     

1. 2.01 

Шлицовање на местима укрштања 

магистралног цевовода са постојећим 

инсталацијама-према ситуацији на 

терену. 

    

  

Пре почетка радова извршити шлицовање - 

откопавање постојећих инсталација. 

Локацију шлицева одредити након 

детаљног упознавања са изводом из Кат-

Ком-а. Податке добијене шлицовањем 

(положај и дубина цеви) упоредити са 

подацима из Кат-Ком-а  и положајем трасе 

цеовода дате пројектом. Обрачун се врши 

по комаду ископаног шлица за сав рад и 

материјал. 

ком 70 
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2. 2.02 
Скидање хумуса по траси магистралног 

цевовода 

    

  

Скидање хумусног слоја извршити 

машинским путем по траси магистралног 

цевовода. Дебљина хумусног слоја је d=15 

cm. Скидању хумуса приступити тек након 

потребних обележавања. Откопани хумус у 

количини која је потребна за хумузирање 

зелених површина депоновати на 

привремену депонију, а вишак припремити 

за транспорт.Обрачун изведених радова 

врши се по метру кубном откопаног и 

депонованог хумуса у самониклом стању. 

    

  
 m3 100.8   

  
       

  
 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО 2:     

  
     

  
3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

  
     

1. 3.01 

Машински ископ рова за полагање 

цевовода, према исказу количина 

радова.               

    

  

Магистрални цевовод: ширина рова 

б=0.4m, дубина 60cm. Радни цевовод: 

ширина рова б=0.2-0.3m, дубина 30 и 

40cm. Машински ископ вршити сa 

одлагањем ископаног материјала са стране. 

Обрачун се врши по м3 ископаног 

материјала. 

    

  
 Магистрални цевовод m3 275.2   

  
 Радни цевовод m3 1041.7   

  
     

2. 3.02 

Ручни ископ рова  на местима 

проширења рова због уградње 

фазонских комада.               

    

  

Просечна димензија рова за полагање 

пластичних шахтова за смештај ел.маг. 

вентила је 0.4х0.6м, дубина рова 40cm. 

Обрачун се врши по м3 ископаног 

материјала. 

    

  
48 х 0.096м3  m3 4.6   

  
     

3. 3.03 
Планирање и набијање дна рова по 

траси цевовода. 

    

  

Планирање дна рова по траси цевовода 

врши се ручно према пројектованим 

котама са одбацивањем материјала ван 

рова. Након планирања дна рова врши се 

набијање подтла до потребне збијености. 

Постигнута збијеност мора да буде 

минимално иста као и збијеност околног 

(не поремећеног) земљишта. Обрачун се 

врши по м2 испланираног и набијеног 

материјала. 
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Магистрални цевовод (0.4*1680) m2 672.0   

  
Радни цевовод (1591*0.3)+(14180*0.2) m2 3313.3   

  
     

4. 3.04 
Израда постељице од песка дебљине 

10цм за магистрални цевовод.                                                      

    

  

Израда постељице од песка по траси 

магистралног цевовода. Ширина рова је 

0.4м, дебљина слоја је d=10 cm. Ценом је 

обухваћена набавка песка, транспорт, 

развожење дуж рова, убацивање у ров, 

планирање и набијање. Kоличина према 

исказу радова. Обрачун се врши по м3 

готовог посла за сав рад и материјал.   

    

  
Магистрални цевовод m3 67.2   

  
 

  
  

5. 3.05 Затрпавање рова земљом из ископа. 
  

  

  

Извршити затрпавање рова (цеви) 

пробраним материјалом из ископа. 

Затрпавање отпочети након провере 

квалитета монтаже цевовода, односно 

након геодетског снимања монтираног 

цевовода.  Обрачун се врши по м3 

затрпаног рова у сабијеном стању за сав 

рад и материјал. 

  

  

  
Магистрални цевовод m3 293.2   

  
Радни цевовод m3 962.3   

  
     

6. 3.06 

Транспорт вишка земље из ископа до 

депоније одређене од стране 

инвеститора и надзорног органа, 

транспортна даљина је  10 км. 

    

  

Извршити утовар, транспорт, истовар и 

разастирање вишка земље из ископа на 

градску депонију или другу депонију чију 

локацију одеређује Инвеститор. Обрачун 

изведених радова врши се по м3 

транспортованог материјала. 

    

  
Магистрални цевовод m3 83.2   

  
Радни цевовод m3 79.4   

  
 

  
    

  
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО 3: 

  
  

  
 

  
  

  
4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

  
  

  
 

  
  

1. 4.01 
Набавка и монтажа водоводних цеви од 

PEHD у котуру, за NP10 бара.   

  

  

Извршити набавку, транспорт и монтажу 

водоводних цеви од полиетилена називног 

притиска, пречника и класе одређене 

пројектом. Обрачун се врши по м′ 

постављеног цевовода за сав рад и 

материјал према типу цеви. 

  

  

  
PE - 100 тип S 8 пречника  Ф 110 m' 3500   

  
PE - 100 тип S 8 пречника  Ф 63  m' 200   
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PE - 100 тип S 8 пречника  Ф 50 m' 750   

  
PE - 100 тип S 8 пречника  Ф 40 m' 4200   

  
PE - 100 тип S 8 пречника  Ф 32 m' 8800   

  
     

2. 4.02 
Набавка и монтажа фазонских комада 

од PE, са додатном опремом за монтажу.  

    

  

Извршити набавку, транспорт и монтажу 

фазонских комада према спецификацији 

датој у пројекту. Обрачун се врши по 

комаду набављеног и монтираног 

фазонског комада за сав рад и материјал. 

    

  
ОБУЈМИЦА 32X1/2" ком 947   

  
ОБУЈМИЦА 32X3/4" ком 147   

  
ОБУЈМИЦА 40X1/2" ком 738   

  
ОБУЈМИЦА 40X3/4" ком 129   

  
ОБУЈМИЦА 50X1/2" ком 10   

  
ОБУЈМИЦА 50X3/4" ком 144   

  
ОБУЈМИЦА 63X1/2" ком 2   

  
ОБУЈМИЦА 63X3/4' ком 18   

  
EГАЛ СПОЈНИЦА 32X32 ком 34   

  
EГАЛ СПОЈНИЦА 40X40 ком 26   

  
EГАЛ СПОЈНИЦА 50X50 ком 18   

  
EГАЛ СПОЈНИЦА 63X63 ком 6   

  
EГАЛ СПОЈНИЦА 75X75 ком 4   

  
EГАЛ СПОЈНИЦА 110X110 ком 36   

  
РЕДУЦИР СП. 40X32 ком 176   

  
РЕДУЦИР СП. 50X40 ком 176   

  
РЕДУЦИР СП. 63X50 ком 176   

  
РЕДУЦИР СП. 75X63 ком 4   

  
РЕДУЦИР СП.110X75 ком 48   

  
ЗАВРШНИ ЕЛ. 32 ком 182   

  
СПОЈНИЦА 63X2" ком 44   

  
ЛАКАТ СПОЈНИЦА 32X32 ком 8   

  
ЛАКАТ СПОЈНИЦА 63X63 ком 44   

  
ЛАКАТ СПОЈНИЦА 75X75 ком 44   

  
ЛАКАТ СП. 32X1" ком 8   

  
ЛАКАТ СП. 75X2.1/2" ком 44   

  
T СПОЈ.32X32X32 ком 32   

  
T СПОЈ.40X40X40 ком 28   

  
T СПОЈ.50X50X50 ком 26   

  
T СПОЈ.63X63X63 ком 96   

  
T СПОЈ.75X75X75 ком 12   

  
T СПОЈ.110X110X110 ком 48   

  
TЕФЛОН ТРАКА ком 500   

  
ЦЕВ SWING-JOINT 16mm 10 BAR ком 1100   

  
KОЛЕНО ЗА POP-UP ком 4270   

  
НИПЛА РЕДУЦИР 2.1/2"X2" ком 44   

  
Tуљак са летећом прирубницом DN100 ком 5   

  
      

3. 4.03 Набавка и монтажа "POP UP" прскача.     

  

Извршити набавку, транспорт и монтажу 

прскача према спецификацији из табеле 

прскача. Обрачун се врши по комаду за сав 

рад и материјал. 

    

  
РАСПРШИВАЧ - ШТЕЛУЈУЋИ са kom 288   
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дизнама 

  
SPRAY - ШТЕЛУЈУЋИ са дизнама kom 1847   

  
 

  
  

4. 4.04 
Набавка и монтажа електромагнетних 

вентила.   

  

  

Извршити набавку, транспорт и монтажу 

електромагнетних према спецификацији. 

Обрачун се врши по комаду за сав рад и 

материјал. 

  

  

  
ЕЛ.ВЕНТИЛ 2" са контролом протока kom 44   

  
ЕЛ.ВЕНТИЛ 1" са контролом протока kom 4   

  
     

5. 4.05 
Набавка и монтажа пластичних 

шахтова. 

    

  

Извршити набавку, транспорт и монтажу 

пластичних шахтова за смештај 

електомеханичких вентила. Обрачун се 

врши по комаду за сав рад и материјал. 

    

  
Пластични шахт kom 48   

  
 

  
  

6. 4.06 
Набавка и монтажа латерала за систем 

кап по кап.   

  

  

Извршити набавку, транспорт и монтажу 

латерала за систем "кап по кап". Латерали 

су пречника Ø16, са растојањем капаљки 

од 33 цм и капацитетом 4l/h по капљачу. 

Обрачун се врши по m′ набављеног и 

монтираног латерала за сав рад и 

материјал. 

  

  

  
Полиетиленски латерали m 1300   

  
     

7. 4.07 
Набавка и монтажа регулатора 

притиска. 

    

  

Обрачун се врши по комаду набављеног и 

монтираног комада регулатора притиска за 

"кап по кап" за сав рад и материјал. 

    

  
Регулатор притиска kom 4   

  
 

  
  

8. 4.08 
Набавка и монтажа фазонских комада 

од дуктилног ливa   

  

  

Извршити набаву, транспорт и монтажу  

фазонских комада од дуктилног лива са 

прирубницама за NP 10 bara. 
  

  

  

Обрачун се врши по комаду набављеног и 

монтираног комада за сав рад и материјал.   

  

  
T комад DN100/50 kom 1   

  
MDK комад DN100 kom 1   

  
FF комад DN100 L=600mm kom 2   

  
     

9. 4.09 
Набавка и монтажа арматуре од 

дуктилног лива. 

    

  

Извршити набавку, допрему и монтажу 

арматуре од дуктилног лива за NP 10bara. 

    

  

Обрачун се врши по комаду уграђене 

арматуре за сав рад и материјал. 
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Пљоснати засун са прирубницама DN100 kom 2   

  
Пљоснати засун са прирубницама DN50 kom 1   

  
     

  
ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО 

4: 

      

  
     

  
5. БЕТОНСКИ РАДОВИ     

  
     

1. 5.01 
Израда ревизионих шахтова од АБ MB 

30 квадратног попречног пресека. 

    

  

Израда армирано-бетонског шахта 

унутрашњих димензија 100x100x200cm; 

дебљина доње плоче 20цм, зидова и горње 

плоче д=15цм. Ценом позиције обухваћена 

је набавка материјала (шљунак, тампон 

бетон, хидротехнички бетон MБ30, 

арматура РA и MAГ, оплата, пењалице, 

шахтни поклопац Ø600мм носивости 50 

kN),  допунски ископ на месту шахта, 

транспорт, уградња, нега бетoна, 

затрпавање и сви остали потребни радови. 

Обрачун по комаду изведеног шахта  за сав 

рад и материјал, у свему према графичким 

прилозима. 

    

  
 ком 2   

  
 

  
  

2. 5.02 
Израда анкер блокова од набијеног 

бетона MB20   

  

  

Обрачун се врши по комаду анкер блока 

одговарајућих димензија за сав рад и 

материјал. 
  

  

  
Димeнзије 30x45/30cm ком 2   

  
 

  
  

  
БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО 5: 

  
    

  
 

  
  

  
6. ОСТАЛИ РАДОВИ 

  
  

  
 

  
  

1. 6.01 
Испитивање цевовода на пробни 

притисак.   

  

  

Извршити испитивање цевовода на 

предвиђени пробни притисак. Пре 

коначног затрпавања, цевовод се по 

деоницама испитује на пробни притисак 

према упутству произвођача  одабраних 

цеви. Обрачун се врши по м испитане цеви 

за сав рад и материјал. 

  

  

  
Магистрални цевовод m' 3500   
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2. 6.02 Испирање цевовода.     

  

У току изградње, пре пуштања прскача и 

система кап по кап у рад, треба извршити 

испирање цевовода како неби дошло до 

зачепљења дизни и емеитера на 

латералима. Обрачун се врши по метру 

дужном испраног цевовода.                     

    

  
 m' 17450   

  
 

  
  

3. 6.03 
Обезбеђивање градилишта током 

извођења радова.   

  

  

Обезбеђење градилишта током извођења 

извршити постављањем стубова са 

заштитним летвама. Обрачун се врши по м' 

обострано заштићеног рова.  
  

  

  
 m' 17450   

  
 

  
  

4. 6.04 
Подбушивање испод тротоарских и 

бициклистичких стаза. 

    

  

Извршити набавку, транспорт и 

утискивање заштитних PVC цеви испод 

тротоарских и бициклистичких стаза 

пречника од Ø63 до  Ø160мм у зависности 

од пречника магистралног или радног 

цевовода као и сигналних каблова за 

напајање ел. маг. вентила.  

    

  

За потребе подбушивања испод 

тротоарских површина и бициклистичких 

стаза извршити подбушењем бушећом 

гарнитуром "кртица". Пречник бушотине 

треба да је прилагођен за увлачење 

заштитне PVC цеви за полагање 

магистралног вода или радног цевовода 

PEHD. Дужине бушотина су различите. 

Позиција обухвата израду радне јаме, 

подграђивање, допрему и постављање 

машине, бушење и увлачење цеви. 

Обрачун се врши по m' уграђене заштитне  

PVC цеви за сав рад и материјал. 

    

  
 m' 150   

  
     

5. 6.05 
Подбушивање испод коловозне 

конструкције.  

    

  

Извршити набавку, транспорт и 

утискивање заштитних челичних цеви 

испод коловозних саобраћајница, пречника 

Ф159/5мм за провлачење магистралног 

цевовода као и сигналних каблова за 

напајање ел. маг. вентила. Облик и мере 

цеви су у свему према а  СРПС Ц.Б5.240. Ц 

0371. Заштитну челичну цев треба са 

спољне и унутрашње стране изоловати 

заштитом ознаке "А1".  
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Тачно место и дубину утискивања 

одредити након детаљног упознавања са 

изводом из Кат-Ком-а. Пре почетка радова 

извршити консултације са власницима 

инсталација у циљу тачног одређивања 

њиховог положаја и упоредити са 

подацима из Кат-Ком-а  и положајем трасе 

цеовода датом у пројекту.   Позицијом су 

обухваћени следећи радови: проширење 

рова и подграђивање према плану 

утискивања са конструкцијом утисне јаме, 

довоз, спуштање у ров и монтажа 

хоризонталне  хидрауличне пресе и рад на 

утискивању цеви, довоз и смештај агрегата 

за рад пресе и повезивање са  пресом, 

довоз и  рад апарата за заваривање цеви, 

ручни ископ,  утовар ископаног материјала 

у транспортно возило и одвоз на 

привремену деопнију, као и враћање 

зелених и саобраћајних површина у 

првобитно стање.   Обрачун се врши по m' 

уграђене заштитне челичне цеви за сав рад 

и материјал. 

    

  
 m' 30   

  
     

5. 6.05 Подбушивање испод железничке пруге.      

  

Извршити набавку, транспорт и 

утискивање заштитне челичне цеви испод 

железничке пруге, пречника Ф219/8мм за 

провлачење магистралног цевовода као и 

сигналног кабла за напајање ел. маг. 

вентила. Облик и мере цеви су у свему 

према а  СРПС Ц.Б5.240. Ц 0371. Заштитну 

челичну цев треба са спољне и унутрашње 

стране изоловати заштитом ознаке "А1".  

    

  

Тачно место и дубину утискивања 

одредити након детаљног упознавања са 

изводом из Кат-Ком-а. Пре почетка радова 

извршити консултације са власницима 

инсталација у циљу тачног одређивања 

њиховог положаја и упоредити са 

подацима из Кат-Ком-а  и положајем трасе 

цеовода датом у пројекту. Позицијом су 

обухваћени следећи радови: проширење 

рова и подграђивање према плану 

утискивања са конструкцијом утисне јаме, 

довоз, спуштање у ров и монтажа 

хоризонталне хидрауличне пресе и рад на 

утискивању цеви, довоз и смештај агрегата 

за рад пресе и повезивање са  пресом, 

довоз и  рад апарата за заваривање цеви, 

ручни ископ, утовар ископаног материјала 

у транспортно возило и одвоз на 

привремену деопнију, као и враћање 

зелених и саобраћајних површина у 

првобитно стање. Обрачун се врши по m' 
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уграђене заштитне челичне цеви за сав рад 

и материјал. 

  
 m' 30   

  
 

  
  

6. 6.06 Измештање и етажирање инсталација. 
  

  

  

Измештање извршити у свему према 

посебном пројекту или према упутству 

власника инсталација и надзорног органа, 

те прописима који важе за ту врсту 

инсталација. Обрачун изведених радова 

врши се према достављеним фактурама од 

стране власника инсталација, након 

извршеног измештања. 

  

  

  
 паушал 5   

  
     

7. 6.07 Заштита постојећих инсталација у рову.     

  

Заштита инсталација у отвореном рову са 

којом се магистрални цевовод у изградњи 

укршта. Приликом извођења радова 

неопходно је извршити заштиту 

инсталација са којом се пројектовани 

цевовод укршта. Након откривања 

инсталација извршити качење о гредни 

носач постављен изнад рова. Откривање, 

начин осигурања и надзор извршити уз 

присуство и сагласност власника 

предметних инсталација. Обрачун по 

комаду заштићене инсталације. 

    

  
 kom 20   

8. 6.08 Хумизирање затрпаних ровова. 
  

  

  

На местима где је ров за полагање цеви 

прокопан преко зелених површина, са 

хумусом депонованим приликом скидања 

хумуса извршити хумузирање затрпаног и 

набијеног рова. Хумусни слој лако 

поваљати - сабити и затравити. Обрачун се 

врши по метру квадратном хумизиране и 

затрављене површине.              

  

  

  
 m2 672.0   

  
 

  
  

9. 6.09 Израда пројекта изведеног објекта. 
  

  

  

Након завршетка радова на изградњи 

извођач радова је дужан да уради пројекат 

изведеног стања ако је било битних измена 

у односу на пројектно решење.  
  

  

  

Обрачун изведених радова врши се 

паушално за комплетан пројекат изведеног 

стања предметног објекта. 
паушал 1 
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10. 6.10 Технички преглед објекта.     

  

Технички преглед објекта ће извршити 

акредитована (овлашћена) установа. 

Обрачун се врши паушално по фактури 

акредитоване (овлашћене) установе.                 

    

  
 паушал 1   

  
       

  
ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО 6:     

  
     

  
     

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ЗАЛИВНИ СИСТЕМ 

       

  1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ     

  2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     

  3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

  4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

  5. БЕТОНСКИ РАДОВИ     

  6. ОСТАЛИ РАДОВИ     

  7. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ до 10%     

          

    СВЕГА 1-8:   
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2. ИЗРАДА БУНАРСКОГ ШАХТА 

      

БР. 

ПОЗ 
О П И С  Р А Д О В А 

ЈЕД. 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

УКУПНИ 

ИЗНОС 

      

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

 
     

1.1 

Машински ископ  земље за грађевинску јаму  

са нагибом косина 2:1, као у графичком 

прилогу. 

 

    

 
4.82x3.78x2.15=39.17 m3 39.50   

 
 

  
  

1.2 

Насипање темељне јаме око изграђеног 

шахта са ископаним материјалом у слојевима 

дебљине до 30 cm уз одговарајуће збијање 

материјала вибро плочом. 
  

  

 

39.17-1.7x2.75x2.15-

0.2x0.8x2x(4.35+1.70)=27.18 
m3 27.20 

  

 
 

  
  

1.3 

Утовар и одвоз вишка ископаног материјала 

камионима на депонију коју одреди 

инвеститор. 
  

  

 
39.17-27.18=11.99 m3 12.00   

 
 

  
  

1.4 

Израда тампона од песковито-шљунковитог 

материјала са потребним збијањем вибро 

плочом. Дебљина тампона износи 

10cm. 

  

  

 

(2.95x1.9x0.1)+0.7x0.10x(3.45x2+2.40x2)=1.3

8 
m3 1.50 

   

 
 

 
 

      

2 БЕТОНСКИ РАДОВИ 
  

  

 
 

  
  

2.1 

Израда тампон слоја од неармираног бетона 

MB10 испод доње плоче шахта преко 

урађеног тампона, дебљине 

d=5cm.  

  

  

 
2.85x1.8x0.05=0.26 m3 0.30   

      

2.2 

Бетонирање шахта бунара водонепропусним 

армираним бетоном 
MB30 u свему према диспозиционом цртежу. 

У цену бетона урачунат је сав рад и 

материјал, искључујући арматуру која је дата 

посебном позицијом. 

  

  

 

2.75x1.70x0.20+(2.75+1.40)x2x0.15x1.90+2.75 

x1.7x0.10-1.00x1.40x0.10=3.64 
m3 4.00 
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2.3 
Израда цементне кошуљице на доњој плочи, 

дебљине d=4.0cm 
    

 
2.45x1.4=3.43 m2 3.50   

 
     

2.4 

Израда тротоара од неармираног бетона 
MB20 d=10cm, у свему према 

диспозиционом цртежу. 

    

 
0.80x0.10x(2x3.55+2x2.50)=0.97 m3 1.00    

 

  

 
 

 

 
     

3 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
  

 
 

  

 
     

3.1 

Набавка, транспорт, сечење, савијање и 

монтажа ребрасте арматуре 
RA 400/500-2 за изградњу шахта. 

    

 

Јединична цена обухвата сав рад, материјал и 

све остале трошкове везане за набавку, 

транспорт, сечење, савијање задатог облика, 

чишћење и постављање арматуре. Плаћа се 

по 
1 kg уграђене арматуре.  

    

 
225.90kg kg 226.00    

 
   

 
     

4 БРАВАРСКИ РАДОВИ 
 

 
 

  

 
     

4.1 

Набавка, израда, транспорт и уградња 

поклопца од ребрастог лима дебљине 
d=4mm са пројектованим ојачањима као на 

цртежу. Поклопац заштитити од корозије и 

офарбати бојом за метал. 

kom 1.00 

  

 
 

  
  

4.2 

Израда, транспорт и уградња мердевина од 

ребрасте арматуре ф19, на раздаљини од 
30cm,  као у диспозиционом цртежу. 

  

  

 
2x1.7+ 6x0.4=5.80m', 5.80x2.288=13.27kg kg 14.00   

 
 

  
  

4.3 

Вентилациона челична цев 
108,0*2,9mm, дугачка 
 1.5 m са луком од 
1800, лептираста прирубница 
ND 100, антикорозивна заштита. 

kom 1.00 

  

 
     

4.4 

Вентилациона челична цев 
108,0*2,9mm, дугачка 
 0.5 m са луком од 
1800, лептираста прирубница 
ND 100, антикорозивна заштита. 

kom 1.00 

  

 
 

  
  



 Конкурсна документација за отворени поступак ЈНОП 13/2018                                                       76 / 84 

 

 

4.5 

Носач бунарске главе, челична цев 
273 mm, d=5.6mm, L=800mm, антикорозионо 

заштићена и обојена. 
kom 1.00 

   

 
   

 
     

5 ОСТАЛИ РАДОВИ     

5.1 

Израда заштитног премаза унутрашњих 

површина објекта 
 "Penetratom" у 2 слоја ради заштите бетона. 

    

 
(2x1.4+2x2.45)x1.9=14.63 m2 15.00   

 
     

5.2 

Израда заштитног премаза спољних 

површина објекта "Bitulitom" у 2 слоја ради 

заштите бетона 

    

 
(2x1.7+2x2.75)x2.2=19.58 m2 20.00    

 
    

 
     

 
     

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ 

РАДОВА ЗА  БУНАРСКИ ШАХТ 

    

 
     

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

2 БЕТОНСКИ РАДОВИ     

3 АРМИРАЧКИ РАДОВИ     

4 БРАВАРСКИ РАДОВИ     

5 ОСТАЛИ РАДОВИ     

      

 СВЕГА:  
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3. ОПРЕМАЊЕ БУНАРСКОГ ШАХТА  

      

БРОЈ 

ПОЗ. 
О П И С  Р А Д О В А 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

УКУПНИ 

ИЗНОС 

      

 I/ ХИДРОМАШИНСКО ОПРЕМАЊЕ БУНАРА    

      

1 БУНАРСКА ПУМПА     

 Набавка и монтажа потапајуће 

бунарске пумпе са 15 m ел.напојног 

кабла за директно покретање (рад са 

фреквентним регулатором), сондом 

за заштиту од рада на суво и 

техничком документацијом.  

    

 Q=6 l/s,  H = 60 m,  снаге 7.5 kW.   kom 1   

  
  

  

2 БУНАРСКА ГЛАВА 
  

  

 Израда бунарске главе, резање 

бунарске цеви на пројектовану 

висину и заваривање прирубнице на 

бунарску цев. У цену је урачунат рад 

и материјал потребан за израду 

бунарске главе и бунарске цеви. 

  

  

 Обрачун по комаду. kom 1   

  
  

  

3 ПРЕЛАЗНИ КОМАД - ШТУЦНА 
  

  

 Прелазни комад са потиса пумпе на 

потисни цевовод.   

  

 Обрачун по комаду. kom 1   

  
  

  

4 ПОТИСНИ ЦЕВОВОД 
  

  

 Потисни цевовод од челичне цеви 

DN 80 дебљине зида 4.5 mm, 

уградбене дужине 5810mm са 

навојим на оба краја, укључиво и 

спојни заптивни материјал. 

  

  

 Обрачун по м цевовода. m 6.0   

  
  

  

5 ПОВРАТНА КЛАПНА 
  

  

 Повратна клапна DN 80, за NP10 

израђен од сивог лива, уградбене 

дужине L=300 mm са прикључним 

димензијама прирубница за NP10 

  

  

 Обрачун по комаду. kom 1   

      

6 ПЉОСНАТИ ЗАТВАРАЧ     

 Пљоснати затварач ND80 за NP 10 

од сивог лива уградбене дужине 

L=180mm 

    

 Обрачун по комаду. kom 1   



 Конкурсна документација за отворени поступак ЈНОП 13/2018                                                       78 / 84 

 

  
  

  

7 МАНОМЕТАР СА СЛАВИНОМ 

   

  

 Манометар са Бурдовом цеви опсега 

мерења 0-10 бара навојног 

прикључка 1/2" са два кугласта 

вентила 1/2", две дупле нипле и два 

муфа. Кугласта славина 1/2". 

  

  

 Обрачун по комаду. kom 1   

  
  

  

8 ЛИВЕНО ГВОЗДЕНИ 

ФАЗОНСКИ КОМАДИ   

  

 Набавка, транспорт и уградња 

ливеногвоздених фазонских комада. 

Јединичном ценом је обухваћен и 

заптивни материјал, антикорозивна 

заштита.  

  

  

 Обрачун према спецификацији из 

пројекта.   

  

 Колено DN80, 90° kom 1   

 FF комад, DN 80 L=500mm kom 1   

 FF комад, DN 80 L=400mm kom 1   

 FF комад, DN 80 L=300mm kom 1   

 FFR комад, DN 100/80 L=180mm kom 1   

 Монтажно-демонтажни комад, 

DN80, L=300mm 
kom 1 

  

  
  

  

9 АРМАТУРА ОД ДУКТИЛНОГ 

ЛИВА   

  

 Набавка, транспорт и уградња 

арматуре од дуктилног лива. 

Јединичном ценом је обухваћен и 

заптивни материјал, антикорозивна 

заштита.  

  

  

 Обрачун по комаду. 
  

  

 Wesan водомер DN 80 kom 1   

      

      

 I ХИДРОМАШИНСКО ОПРЕМАЊЕ БУНАРА  СВЕГА:  

      

 II/ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ     

1 Непредвиђени радови  - 5% од збира 

I 

    

      

   УКУПНО:  
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4. ЕЛЕКТРО ДЕО 

Р. 

бр. 
Опис 

Јед. 

мере 
Количина 

Јединична 

цена 
Укупно 

1. УПРАВЉАЧКИ ОРМАРИЋ RO-3A 
        

  

 Испорука и монтажа ормара (за 

регулатор заливног система): 

Временски програматор ASS-99D, 

произвођач "Hunter" или 

еквивалентан. Напајање 220 VAC, 

излази за ел. магнетне вентиле 24 

VAC, 4A, прикључак за сензор за 

кишу. Регулатор има могућности да 

покреће 99 вентила, помоћу 

двожилног кабела и декодера. Степен 

заштите IP65 

KOM. 1 

  

      

 Декодери за управљање са једним 

вентилом                                 ICD-100 KOM. 29 
  

 Dва вентила                            ICD-200 KOM. 5   

 Четири вентила                      ICD-400 KOM. 3   

 Декодер за сензор                ICD-SEN KOM. 1   

  
  

  

 Сензор за кишу "Rain-Click", 

proizvođač "Hunter" или еквивалентан 

монтиран на стубу 

 

KOM. 1 

  

      

      

2. 
КАБЛОВСКИ РАЗВОД ЗА 

ЕЛ.МАГ. ВЕНТИЛЕ 

        

  

 Полагање сигналних каблова за 

EMB (24VAC) у исти ров са 

цевоводом. Ископ, затрпавање и 

снимање траса дати у 

хидромашинском пројекту 

    

      

 Испорука и полагање кабла ID1 m 3800   

 Испорука и полагање кабла PP00 

3X2,5 
m 610 

  

 Испорука и полагање заштитне 

PVC цеви ф50 
m 100 

  

  
  

  

 Повезивање ел.магнетних вентила и 

сензора за кишу. У обрачун 

улазе:разводна кутија, лустер, клеме 

повезивање каблова у RO и код EMB 

KOM 40 
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3. ОСТАЛО 
        

  

 Ситан неспецифиран материјал 2%     

 Транспортни трошкови 3%     

 Пројекат изведеног објекта 3%     

 Непредвиђени трошкови 5%     

 Трошкови комисија, техничког 

прегледа, заштите на раду, 

функционално испитивање система и 

пуштање у рад 

 

    

    
УКУПНО: 
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5. ЕЛЕКТРО ДЕО (напајање бунара, опрема у бунарском шахту и кабловски развод за бунар) 

  
ОПИС Јед. Мере Количина 

Јединична 

цена 
Укупно 

1.  НАПАЈАЊЕ         

            

  Типски слободностојећи 

полиестерски разводни ормар тип 

ПОММ-2/Х за смештај 

полуиндиректне мерне групе, 

монтиран на бетонско постоље 

САБП-600. Ормар је, заједно са 

прикључним каблом на НН мрежу, 

предмет испоручиоца 

"Електровоiводине" д.о.о. Нови Сад 

комп. 1 

    

  Ручни ископ енергетског рова 

дубине 0.8м, ширине дна рова 0.4м у 

земљи III u IV категорије. 

Формирање кабловске постељице од 

песка "Моравца" гранулације 0-4мм, 

дебљине слоја 10цм Постављање 

ПВЦ упозоравајуће траке 40цм 

изнад кабла, тампонирање рова у 

слојевима од по 15цм са набијањем 

вибрационим набијачем у два слоја 

од по два пролаза. 

m 180 

    

  Подбушивање испод 

коловоза,бициклистичке и пешачке 

стазе 

m 15 

    

  Испорука и полагање ПВЦ јувидур 

цеви ф110mm у енергетском рову на 

деловима трасе кабла предвиђеним 

за пролаз испод саобраhајница (пут 

и бициклистичка стаза). ПВЦ цеви 

се постављају у делу трасе која се 

подбушује. 

m 15 

    

  Испорука и уградња кабла РРОО-А 

4х25 mm2,  1 kV, y већ ископан 

кабловски ров или заштитну цев 
m 200 

    

  Повезивање новоположених каблова 

на одговарајуће изводе у ОММ и 

њихово повезивање на  

РО-3 

паушално 
 

    

            

            

  Обележавање трасе кабла према 

препорукама и прописима ЕД Нови 

Сад 

паушално 
 

    

    
  

    

  Геодетско снимање трасе 

новоположених каблова m 80 
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2. РАЗВОДНИ ОРМАНИ РО-3         

  Испорука и монтажа 0,4kV 

пластичноr расклопног блока за 

спољну монтажу, на метално 

постоље, ' следећих карактеристика: 

-   слободностојећи, полиестерски, са 

вратима са предње стране 

-   степен заштите 1Р65 

-  димензија 600х800х25отт(ВхШхД) 

Орман поставити на метално 

постоље висине 500mm на горњу 

плочу шахта бунара. Орман 

опремити типском бравом и са 

припадајућом техничком 

документацијом. 

комп. 1 

    

         

  У орман се уграђује следећа опрема: 

Гребенаста склопка, трополна, 

двоположајна, 1-0, називног напона 

690V, називне струје 1n=40A, шема 

бр.1 о, монтажа: на ручно израђен 

носач, на монтажну плочу. 

Све заједно 

ком. 1 

    

   
  

    

  Одводници пренапона класе В(I), 

60кА(10/350, µs), N/PE 100kA 

(10/350µ s), називног напона 335V. 

Предвидети уградњу сета одводника 

за одговарајући систем напајања TT 

сет 1 

    

   
  

    

  Једнополни заштитни прекидач (1 Р) 

В, 230V, 5oHz, називне струје 6А, 

прекидне моћи 10kA, ca 

прекострујним окидачима (термички 

и електромагнетни), 

ком 3 

    

   
  

    

  Једнополни заштитни прекидач (1 Р) 

В, 230V, 5оНz, називне струје 10А,са 

сигналним контактом за 

сигнализацију стања, прекидне моhи 

10kA, са прекострујним окидачима 

(термички и електромагнетни), 

ком 4 

    

  Једнополни заштитни прекидач (1 Р) 

В, 230V, 50Нz, називне струје 16А, 

прекидне моћи 10kA, са 

прекострујним окидачима (термички 

и електромагнетни), 

ком 1 

    

  Трополни заштитни прекидач (1 Р) 

В, 230V, 5oHz, називне струје 25А, 

прекидне моhи 10 kA, са 

прекострујним акидачима (термички 

и елекrромагнетни), 

ком 2 
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  Трополни заштитни прекидач (1 Р) 

В, 230V, 5oHz, називне струје 16А, 

прекидне моћи 10 kA, са 

прекострујним окидачима (термички 

и електромагнетни 

ком 1 

    

  Заштитни уређај диференцијалне 

струје 3УДС 25/0,5 А ком 1 
    

  Волтметар са скалом 0-500V, за 

уградњу на надзорну плочу ком 1 
    

  Волтметарска преклопка, 7 

паложаја, уградњу на надзарну 

плочу 

ком 1 

    

  Релеј за надзор присутности и 

симетрије фаза 
ком 1 

    

  Двополна преклопка 10А, 3 

положаја, РУЧНО-0-

АУТОМАТСКИ,тип СМ ( 1-0-2) 

ком 1 

    

  Трополни моторни заштитни 

прекидач, за уnрављачки напон 

230V, 50Hz, називне снаге 7,5kW, са 

електромагнетном заштитом, 

ком 1 

    

  Фреквентни регулатор за црпку 

7,5kw,18.5А, 380 - 500V, трофазно 

напајање, 1Р20, 

ком 1 

    

  Прикључница монофазна, 16 А, за 

уградњу на DIN шину ком 1 
    

  Вентилатор са напајање и две 

жалузине, 15oW,23oV, ком 1 
    

  Нискатемпературни грејач 220 

VAC,9oW 
ком 1 

    

  Термостат за контролу oтпорних 

грејача, мантажа на DIN шину, 1РЗо, 

подесива температура 0 до 6о 

степени, 

ком 1 

    

  Термостат за кoнтролу вентилатора, 

монтажа на DIN шину, 1Р3о, 

подесива температура о до 6о 

степени, 

ком 1 

    

  Програмскo логички контролер PLC 

"УНИТРOНИК",следећих 

карактеристика: 2 аналогна улаза,8 

дигиталних улаза7 дигиталних 

излаза - Израда софтвера за PLC 

ком 1 

    

  Напојна јединица, улаз 24oVAC 

,излаз 24VDC, 1,2А, ком 1 
    

  Израда и уградња ормара РО-3,на 

бунарски шахт,са повезивањем 

каблова 

ком 1 

    

    
  

    

    
  

    

3. ОПРЕМА У БУНАРСКОМ 

ШАХТУ БЗ   

    

  Испорука и уградња флуо светиљке 

1 x18W, 230V, 50Hz и пратећим 
комп. 2 
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инсталационим прибором (кабел, 

прекидач, разводна ОG кутија) у 

бунарском шахту. 

   
  

    

  Испорука и уградња трансмитера 

притиска 0 10 бара излаз 4--20mA, 

1/2" ВSР мушки конектор 

повезивање флуида, DIN43650A 

електрични прикључак, произвођач 

ком. 1 

    

   
  

    

  Испорука и уградња тлачне склопке 

за радни притисак од 6 бара, 

прикључак 1/2" 

ком. 1 

    

         

  Испорука и полагање заштитних 

цеви Ф50mm за заштиту каблова од 

механичких оштећења. 

m 2 

    

   
  

    

  Премоштење свих неметалних 

узорака на пројектованoj опреми и 

израда еквипотенцијализације 

комп. 1 

    

   
  

    

4. 
КАБЛОВСКИ РАЗВОД ЗА 

БУНАР БЗ 

        

  Испорука и полагање напојних и 

сигналних каблова мотара. У 

бунарском шахту каблови се палажу 

на одстојним обујмицама и уз 

бунарску потисну цев од РО до 

мотора. 

        

  Кабл РРОО Зх1,5mm2 m 25     

  Кабл LIYCY Зх0,75 mm2 у РЕ 

ребрастој цеви, Ф 1/2 
m 10 

    

  Кабл EPN 4х4mm2, 1 kV. m 20     

  Кабл Р/Ј 1 х2,5mm2, 1 kV m 50     

    УКУПНО:  

 

 

 

 

 

 

                                              ПОНУЂАЧ 

                              М. П.         _________________________________  
                                                    (потпис овлашћеног лица) 

 


