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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Доградња потисног фекалног колектора у Лозници 

 
404-55-1765/2018-IIIı-4 

Конкурсна документација има 63 стране 
 

Контакт особе по овом  позиву су:  Слађана Томићевић, Зоран Томић 
 

Понуде морају бити примљене од стране 
наручиоца дo 11.01.2019. године до 
12:00 часова, на адреси: 

Град Лозница – Градска управа, ул. 
Карађорђева  број 2, 15300 Лозница 

Јавно отварање понуда  обавиће се 
11.01.2019. год. у 12:30 часова на 
адреси:  

Град Лозница – Градска управа, ул. 
Карађорђева  број 2, Лозница 

Телефон:  
 
015/879-263 

Факс:  
 
015/882-921 

E-mail:  ztomic@loznica.rs  stomicevic@loznica.rs 
 

 

Лозница,  Децембар 2018. године 
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Конкурсна документација садржи: 
 
 
 
 
I    Општи  подаци о јавној набавци; 
 
II   Подаци о предмету јавне набавке; 
 
III  Упутство понуђачима како да сачине понуду; 
  
IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.  75. и 76. Закона  
      о јавним набавкама  и упутство како се доказује испуњеност тих услова; 
 
V  Образац понуде; 
 
VI  Образац структуре цене -предмер радова; 
 
VII  Образац трошкова припреме понуде; 

VIII  Модел уговора; 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца 
         Назив наручиоца: Град Лозница –Градска управа  
         Адреса: 15300 Лозница, ул. Карађорђева 2 
         ПИБ 1101196408                Матични број 07169981 
         Контакт: Зоран Томић 
 Тел:015/879-209     факс:015/879-263       email: stomicevic@loznica.rs 
 
2. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке: радови  - Доградња потисног фекалног колектора у Лозници 
 

Назив и ознака из општег речника  набавки:  
          45231300 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију; 
           
3. Врста поступка јавне набавке 
        Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке. 
        Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних 
набавки. 
        Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
4. Рок и начин подношења понуда 
        Понуде се подносе на адресу: Град Лозница – Градска управа, 15300 Лозница, 
ул.Карађорђева 2, до 11.01.2019. године, до 12,00 часова.  

        Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у затвореној коверти/кутији, 
 са назнаком: „Понуда – Доградња потисног фекалног колектора у Лозници,  број 55/2018 - НЕ 

ОТВАРАТИ“. 
Понуђач на полеђини коверте/кутије наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс 

понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт. 
         Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном за подношење понуда. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, сматраће се 
неблаговременом. 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
5. Време и место отварања понуда 

Јавно отварање понуда одржаће се 11.01.2019. године у 12,30 часова, у радним просторијама 
Градске управе, 15300 Лозница, ул.Карађорђева 2. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, присутни представници понуђача,  дужни су 
да наручиоцу предају писана пуномоћја за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
6. Критеријум за доделу уговора 
          Критеријум за доделу уговора  је најнижа понуђена цена. 
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора  
           Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року до 20 (двадесет) дана од дана јавног 
отварања понуда. 
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II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  

1. Опис предмета јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке су радови- Доградња потисног фекалног колекторау Лозници 
 

 
         Назив и ознака из општег речника  набавке:  
          45231300 Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију; 
          Техничке спецификације предмета јавне набавке дефинисане су у делу 
 конкурсне документације -Образац структуре цене - Предмер радова. 
          Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
          Место извођења радова: Лозница  

Рок за завршетак радова је 90  календарских дана од дана увођења у посао. 
 
 

III    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке: 
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
        Понуда мора бити састављена на српском језику. 
 
2. Начин на који понуда мора бити сачињена 
        Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни 
део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  
Понуде са варијантама нису дозвољене.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може, у форми писане изјаве,  да одреди једног понуђача из групе 
који ће попуњавати, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији. 
 
3. Начин подношења понуда 
        Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у коверти/кутији затвореној на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
 На предњој страни коверте/кутије понуђач наводи назив и адресу наручиоца са назнаком: 
 „Понуда – Доградња потисног фекалног колекторау Лозници“. На полеђини коверте/ кутије 

понуђач наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона 
особе за контакт. 

 
4. Понуђач може да  поднесе само једну понуду  
          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 понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

 
 
5. Подизвођач 
         Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да: 
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- у обрасцу понуде наведе оште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), 
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) 
Закона . 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене 
набавке, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
         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 овом случају наручилац ће обавестити 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 од 
наручиоца. 
 
6. Заједничка понуда 

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде  навести опште податке о 
сваком учеснику из групе понуђача. 

За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују 
и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом у делу- УПУТСТВО 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
         Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе понуђача 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који садржи: 

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, 
- Опис послова сваког од понуђача. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
         Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
         Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  
 
7. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
        Јединичне цене морају бити исказане у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза 
на додату вредност (ПДВ). 
        Укупна понуђена цена треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а . 
        У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису 
исказани у укупној цени неће се узимати у обзир. 

Ако наручилац процени да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће у 
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених 
саставних делова које сматра меродавним. 

 
 

8. Додатни захтеви Наручиоца  
8.1. Захтев у погледу рока важења понуде 
        Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 
8.2. Захтев у погледу рока за завршетак радова 
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        Рок за завршетак радова је 90 календарских дана од дана увођења у посао. 
8.3. Захтев у погледу цена 
        Цене дате у понуди су фиксне за све време трајања уговора. 
8.4. Захтев у погледу начина и услова плаћања 
         Наручилац ће плаћања вршити  на следећи начин:  
-   25% аванс на бази испостављеног предрачуна, овереног од стране одговорног лица наручиоца , 
у року од 5 (пет)дана. 
-   65% уговореног износа сукцесивно, у  текућем  месецу за претходни месец,  по испостављеној 
привременој месечној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од 
дана пријема оверене ситуације. 
-   10% по извршеној примопредаји изведених радова и окончаној ситуацији сачињеној на основу 
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране 
стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације. 
         Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу 
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и 
коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје 
без права приговора. 
        Обавезу плаћања ПДВ-а преузима наручилац-инвеститор Град Лозница – Градска управа, а 
сходно члану 10. став 2. тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о порезу на додату 
вредност („Сл. гласник РС“, бр.93/2012.) 
8.4. Захтев у погледу гарантног рока 
       Гарантни рок за изведене радове: 2 године а тече од дана потписивања записника о извршеној 
примопредаји изведених радова.  
       Обавеза  понуђача/извођача је  да у понуђеном гарантном  року  обезбеди отклањање свих 
недостатака насталих нормалном употребом објекта а који су последица несолидног извођења 
радова или лошег квалитета уграђеног материјала. 
       Уколико понуђач у току трајања гарантног рока не изврши своју обавезу, Наручилац је 
овлашћен да недостатке отклони преко друге извођачке фирме на терет понуђача. 
8.5. Захтев у погледу набавке, испоруке и квалитета  добара   
       Набавка и испорука добара  неопходних за извођење радова је обавеза извођача радова. 
       Квалитет понуђених добара  неопходних за извођење радова, мора одговарати захтеваном 
квалитету  према пројектној документацији.  
        Понуђач је обавезан да уз понуду приложи Изјаву о гарантованом квалитету добара према 
обрасцу у прилогу. 
8.6. Захтев у погледу увида у услове градње - пројектна док. и обилазак локације 
        Понуђачи могу прегледати пројектну документацију и обићи место изградње ради стицања  
комплетног  увида у услове градње,  у циљу  давања комплетне  понуде, по најављеном доласку. 
Контакт особа Зоран Томић (015/879-209). 
        Услови градње, видљиви из пројектне документације и обиласка локације, не могу бити 
основ за било какве накнадне промене у понуђеној цени. 
8.7. Захтев у погледу  ризика извођача  
Извођач радова   одговара за личне повреде, смрт, губитак или штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица за све време вршења радова, које настану услед не поштовања важећих  
закона и неадекватног извршавања обавеза по основу Уговора. 
 
 
 
9. Средства финансијског обезбеђења  
      Понуђач је дужан да, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, у року од 5 
дана од дана  закључења уговора достави: 
а) - Банкарску гаранцију  за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може 
наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.  
      Гаранција ће бити издата са роком важности једнаким року за завршетак посла.  
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      Напомена: Уколико понуђач достави изјаву да не жели да користи средства аванса, није у 
обавези да доставља банкарску гаранцију.   
 
б) - Сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено 
менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без 
обрачунатог ПДВ а и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму, на име  доброг извршења уговорених 
обавеза. 
      Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 У року од 7 (седам) дана  од дана предаје окончане ситуације 
 в) -  Сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено 
менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 2,5% вредности изведених радова без 
обрачунатог ПДВ а и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму као средство финансијског обезбеђења за 
извршење обавеза у гарантном року,  а према потписаној окончаној ситуацији.     
      Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека 
гарантног рока. 
10. Начин означавања поверљивих података 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 
који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, 
као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора 
да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. 
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека 

рока предвиђеног за отварање понуда. 
 
11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 
подношење понуда.  

Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику поштом и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници. 
         Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на неки од следећи начина: 
- путем поште на адресу наручиоца:Град Лозница – Градска управа, Карађорђева бр.2, 15300 
Лозница, уз напомену „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације број 55/2018“. 
 електронским путем на адресу:stomicevic @loznica.rs 
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          Пријем докумената из поступка јавне набавке која буду достављена електронском поштом 
или факсом,  мора бити потврђен од стране која га је примила, као  доказ да је извршено 
достављање. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 

 
12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда 
и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.  
         Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака, уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
         Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
13. Критеријум за доделу уговора 
      Критеријум за избор  најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
      У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац ће избор 
најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је у претходне 
три године остварио већи пословни приход. 
 
14. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора  
      Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 20 (двадесет) дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 
15. Разлози за одбијање понуде 
      Наручилац ће да одбије   понуду:  
      - која је неблаговремена; 
      - која садржи битне недостатке;  
      - која је неодговарајућа; 
      - која ограничава и условљава права наручиоца или обавезе понуђача; 
      - ако понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у року од 5 (пет) дана не  
        достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа. 
 
15. 1 Битни недостаци понуде 
           Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) понуђени рок важења је краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или 

није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
 
 
15. 2 Негативне референце 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили 
на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ су: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
16.   Обустављање поступка јавне набавке 
         Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109.Закона о јавним 
набавкама уколико нису испуњени услови за доделу уговора  из члана 107. Закона о јавним 
набавкама. 
         Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном набавком због чега се 
неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 
          
17. Захтев за заштиту права  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, којима 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. Захтев за заштиту права 
подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту 
права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 
уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року 
од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 
63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става 4. ове тачке, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека 
тог рока. 
Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 
2) назив и адресу наручиоца, 
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3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују, 
6) потврду о уплати таксе, 
7) потпис подносиоца. 

Ако понети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне елементе,наручилац 
ће такав захтев одбацити закључком. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 
од 120.000,00 динара на следећи начин: 

1) број рачуна: 840-30678845-06, 
2) шифра плаћања: 153 или 253, 
3) позив на број: 55/2018, 
4) сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: Град Лозниц 
5) назив уплатиоца; 
6) корисник: буџет Републике Србије. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.Закона. 
 
18. Рок за закључење уговора 
Уговор о јавној набавци биће закључен у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл. 26, 75 и 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају: 
1. Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл.26 и 75. Закона , 
2. Додатне услове постављене од стране наручиоца у складу са чл. 76. Закона, и о томе доставе 
доказе у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама. 
            Докази о испуњености услова могу се достављати у  неовереним фотокопијама а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као 
најповољнија , да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих докумената, у 
року који не може бити краћи од 5 (пет) дана.            
            Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним набавкама 
није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. 
Закона, чл.75. Закона, став 1. тачке од 1)-3),  довољно је да достави изјаву о упису у регистар 
понуђача. 
            Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој 
треба да наведе интернет странице надлежних органа.  

 
 
Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1. 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН) 

Доказ 

 

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

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 (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

Доказ 

 

Правна лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: 
Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
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кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани   
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих.  

 

Предузетници и физичка лица достављају: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 

 

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 

3.  
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН 

Доказ 

 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или  
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издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, 
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа 
локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних 
прихода за огранак  или издвојено место 

Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу 
доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР. 

4.  

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

Доказ 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора 
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе 
мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву  

 
 
 
 
 
 

 
IV-2 Додатни услови: за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона, и у 
складу са наведеним чланом наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке који се односе на пословни, технички и кадровски капацитет понуђача. 
 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1. 

Који располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом.  
Минималан услов за учешће је: 
- да понуђач није пословао са губитком у претходне три  године (2015, 2016. и 

2017.); 
- да је понуђач у претходне три године (2015, 2016. и 2017.) остварио укупан 

приход у износу од 70.000.000,00 динара са пдв-ом; 
-   да у периоду од 60 дана пре дана објављивања јавног позива није имао блокаду 
текућег рачуна дуже од 5(пет) дана  непрекидно. 
-  
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Доказ 

 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке 
понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три 
обрачунске године (2015, 2016. и 2017). 

Потврда  о броју дана ликвидности издатa од Народне банке Србије да  у периоду 
од 60 дана пре дана објављивања јавног позива није имао блокаду текућег рачуна 
дуже од 5 (пет) дана  непрекидно. 
 

2. 

Услов: Који располаже неопходним искуством у обављању радова  који су 
предмет ове набавке.  
Минимални услов је да је понуђач у претходне 3 обрачунске године (2015, 2016 и 
2017) извршио радова на  изградњи хидротехничке инфраструктуре (водовод и 
фекална канализација) у вредности од 70.000.000,00 динара са ПДВ-ом, од чега је 
извео најмање један посао у минималном износу од 16.000.000,00 динара са ПДВ-
ом. 
Доказ- списак најважнијих изведених радова у претходне 3 обрачунске  године 
(2015, 2016 и 2017) на  изградњи хидротехничке инфраструктуре (водовод и 
фекална канализација),   са називима наручилаца.  
Понуђач је дужан да у списак изведених радова не уноси  податке који се не 
односе на захтев из претходног става. 
Понуђач је дужан да списак изведених радова потпише и овери под кривичном и 
материјалном одговорношћу.  
-  потврде о изведеним радовима   издате од стране наведених наручилаца ; 
Потврде о изведеним радовима издаје, потписује и оверава наведени наручилац, а 
према обрасцу датом у конкурсној документацији. 
-Уговор  и окончану ситуацију  зa најмање један посао о изведеним радовима на 
изградњи хидротехничке инфраструктуре(водовод и фекална канализација) у 
минималном износу од 16.000.000,00 динара са ПДВ-ом са потврдом  издатом од 
стране наведеног наручиоца.  
 
 

Доказ 

 

Доказ- списак најважнијих изведених радова у претходне 3 обрачунске  године 
(2015, 2016 и 2017) на  изградњи хидротехничке инфраструктуре (водовод и 
фекална канализација),   са називима наручилаца.  
Понуђач је дужан да у списак изведених радова не уноси  податке који се не 
односе на захтев из претходног става. 
Понуђач је дужан да списак изведених радова потпише и овери под кривичном и 
материјалном одговорношћу.  
-  потврде о изведеним радовима   издате од стране наведених наручилаца ; 
Потврде о изведеним радовима издаје, потписује и оверава наведени наручилац, а 
према обрасцу датом у конкурсној документацији. 
-Уговор  и окончану ситуацију  зa најмање један посао о изведеним радовима на 
изградњи хидротехничке инфраструктуре(водовод и фекална канализација) у 
минималном износу од 16.000.000,00 динара са ПДВ-ом са потврдом  издатом од 
стране наведеног наручиоца.  
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3. 

Који располаже довољним кадровским капацитетом и то: 
Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или 
ангажоване по основу уговора ван радног односа  најмање 15 радника, од којих:  
  3 (три) кључно техничко особље. 
 Понуђач обезбеђује одговорне извођаче радова – инжењере – носиоце личних 
лиценци  и грађевинске техничаре, и то:  
- 1 (један) дипломирани инжењер грађевинске струке, који поседује лиценцу за 
стручну оспособљеност број 414, 
- 1(један) грађевинска техничара, 
- 1 – једно лице  са сертификатом  за варење цеви ПЕ 
 
и 12( дванаест) следеће структуре  
-  7 (седам) радника за грађевинске радове; 
-   3 (три) радника – руковаоца грађевинским машинама; 
-   2 (два) возача теретних возила; 
 

Доказ 

 

 

- Списак запослених радника, по степену и врсти стручне спреме, потписан и 
оверен од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном 
одговорношћу. 
Обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже 
са наведеним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из 
појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који 
претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и 
потписом овлашћеног лица понуђача. 
 
Приложити уверење  или сертификат  за лице које обавља послове варења.  

 фотокопију уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених 
послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су 
предмет ове јавне набавке за радника који код понуђача није запослен. 

  
Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о 
важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, 
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија  
уговора ван радног односа) 

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити 
ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке 
потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:  

1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности 

послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 

4. 
 Који располаже довољним техничким капацитетом тј. да располаже са следећом 
техничком опремом: Минимални услов за квалификацију је да понуђач располаже 
следећом опремом било у власништву или закупу:  
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Н А З И В ј.м. кол. 

Вибро ваљак максималне тежине 5т  ком 1 
Вибронабијач-виброплоча ком 1 
Ровокопач точкаш (багер или скип) ком 3 
Доставно возило  ком 1 
Машина за електрофузионо варење  цеви од ПЕ  ком 1 
Муљна пумпа ком 1 
Теретно возило, кипер, мин, носивости 10т  ком 2 

 
 

Доказ 

 

Доказ:списак расположивих техничких капацитета са  доказима  о власништву 
односно закупу. 
 
Докази  о власништву односно закупу; 
-Фотокопија књиговодствене картице основног средства и фотокопија пописне 
листе са стањем на дан 31.12.2017. године (уз обавезно обележавање маркером 
опреме тражене конкурсном документацијом) заједно са фотокопијом 
саобраћајне дозволе за моторна возила.  
-За опрему узету под закуп, уз уговор о закупу треба обавезно доставити и 
фотокопију пописне листе субјекта у чијем власништву се наведена опрема 
налази.  
-За опрему набављену на основу уговора о лизингу , као доказ испуњености 
техничког капацитета приложити пописне листе даваоца лизинга или оверену и 
потписану потврду даваоца лизинга, који је у складу са Законом власник предмета 
лизинга. Потврда мора бити издата на меморандуму даваоца лизнига и мора 
садржати тачан назив и количину предмета лизинга и број уговора о лизингу. 
-Све пописне листе које се достављају као доказ морају бити потписане од 
стране чланова пописне комисије. (уз обавезно обележавање маркером опреме 
тражене конкурсном документацијом). 
 
 

 

 
Услов:  Који ће  гарантовати, да понуђена добра неопходна за извођење радова ,  испуњавају 
захтевани квалитет описан  у пројектној  документацији; 
 Доказ: Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара, према обрасцу у прилогу. 
 
Услов: Који достави Изјаву да је сагласан, да у случају да његова понуда буде изабрана као 
најповољнија, достави  средства финансијског обезбеђења.  
      Доказ: Изјава понуђача о средствима  финансијског обезбеђења 
 
 
Услов: Понуђач није дужан да доставља доказе који садрже податке који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности 
тражених података у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.  
     Доказ: Изјава понуђача о јавној доступности тражених података,  према обрасцу у прилогу. 
 
 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави 
доказе о испуњености услова који су наведени под IV-1 Обавезни услови (услови 1, 2, 3 и 4) на 
начин описан за понуђача. 
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Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под IV-1 Обавезни 
услови (услови од 1, 2, 3 и 4),и о томе достави доказе на начин описан за понуђача,  док остале 
услове испуњавају заједно. 
 
       Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописан начин. 
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                                                      Изјава понуђача о поштовању обавеза  
 
 

За јавну набавку 
 

Доградња потисног фекалног колектора у Лозници 
 

ЈН број 55/2018 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Назив понуђача 

 
 
 
 

 
                   У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 
124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 
 
                    Да сам при састављању понуде 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
У _____________________                                                     Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                          М.П.               ______________________________ 
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                                                Изјава понуђача о независној понуди 

 
За јавну набавку 

 
Доградња потисног фекалног колекторау Лозници 

 
ЈН број 55/2018 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Назив понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
      У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 
124/12, 14/15 и 68/15), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, 
број 29/13),  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
У _____________________                                                   Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                          М.П.              ______________________________ 
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              Списак најважнијих изведених радова у претходне  3 обрачунске године (2015, 2016 и 
2017) на  изградњи хидротехничке инфраструктуре, са називима наручилаца,  за јавну набавку 
 

 
Доградња потисног фекалног колекторау Лозници 

 
ЈН број 55/2018 

 

Списак најважнијих изведених радова у претходне 3 обрачунске године (2015, 2016 и 2017) на  
изградњи хидротехничке инфраструктуре (водовод и фекална канализација), са називима 
наручилаца.  
  

Рб. Наручилац- Објекат Година        Вредност  

         

         

         

         

         

     

     

     

     

         

         

         

         

         

         

         
 

 
 као доказ приложити оверене потврде наручилаца које ће се односити искључиво  на  

изградњу хидротехничке инфраструктуре. 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2018. године                  М.П.            ____________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Page 21 of 62 
 

 
 

 
 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 
 
 

 
Назив наручиоца:________________________________________ 
 
Седиште:_______________________________________________ 
 
Улица и број:____________________________________________ 
 
Телефон:________________________________________________ 
 
Матични број:___________________________________________ 
 
ПИБ:____________________________________________________ 
 
Лице за контакт:_________________________________________ 

 
 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, 

достављамо вам, 
 

П О Т В Р Д У 
 

да је понуђач ______________________________________________________________ 
 ( назив и седиште понуђача  ) 
 

у току  2015, 2016 и 2017 године извршио радове  на  изградњи хидротехничке инфраструктуре 
(водовод и фекална канализација),   са називима наручилаца:  
 
 

1) _____________________________________________________________________ 
 

2) _____________________________________________________________________ 
 

3) _____________________________________________________________________  
 

        Потврда  се односи  искључиво  искључиво  на  изградњу, санацију и   реконструкцију  
хидротехничке инфраструктуре (водовод и фекална канализација). 
 
 
      Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
 
Место:  ____________   Овлашћено лице наручиоца 
 
Датум : ____________ М.П.                            __________________________ 

  ( потпис овлашћеног лица) 
 
Напомена:  
Понуђач ће образац копирати и доставити уз понуду,  за све наручиоце појединачно. 
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          Списак  радника  који ће бити ангажовани по овој  јавној  набавци 
 

Доградња потисног фекалног колектора  у Лозници 
ЈН број 55/2018 

_____________________________________________________ 
Назив понуђача 

Р.б. Име и презиме Степен и назив  
стручне спреме 

Стално 
запосл. 

 по 
уговору  

1     

2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

 
Под пуном  кривичном и материјалном одговорношћу; изјављујем да запошљавам горе 
наведене раднике. 
 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2018. године                М.П.             ____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 



Page 23 of 62 
 

 
            Списак расположивих техничких капацитета са  доказима  о власништву односно закупу,за 

јавну набавку  
 

Доградња потисног фекалног колекторау Лозници 
 

ЈН број 55/2018 
 

_____________________________________________________ 
Назив понуђача 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Докази  о власништву односно закупу; 
-Фотокопија књиговодствене картице основног средства и фотокопија пописне листе са 
стањем на дан 31.12.2017. године (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене 
конкурсном документацијом) заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила.  
-За опрему узету под закуп, уз уговор о закупу треба обавезно доставити и фотокопију пописне 
листе субјекта у чијем власништву се наведена опрема налази.  
-За опрему набављену на основу уговора о лизингу , као доказ испуњености техничког капацитета 
приложити пописне листе даваоца лизинга или оверену и потписану потврду даваоца лизинга, 
који је у складу са Законом власник предмета лизинга. Потврда мора бити издата на 
меморандуму даваоца лизнига и мора садржати тачан назив и количину предмета лизинга и број 
уговора о лизингу. 
-Све пописне листе које се достављају као доказ морају бити потписане од стране чланова 
пописне комисије. (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 
документацијом). 
 
 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2018. године                  М.П.             ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н А З И В ј.м. кол. Власн  Закуп 
1 2 3 4 5 

Вибро ваљак максималне тежине 5т  ком 1   
Вибронабијач-виброплоча ком 1   
Ровокопач точкаш (багер или скип) ком 3   
Доставно возило  ком 1   
Машина за електрофузионо варење  цеви од ПЕ  ком 1   
Муљна пумпа ком 1   
Теретно возило, кипер, мин, носивости 10т  ком 2   
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                                         Изјава понуђача о средствима  финансијског обезбеђења 
                                                                    за јавну набавку  
 

Доградња потисног фекалног колекторау Лозници 
ЈН број 55/2018 

 
_____________________________________________________ 

Назив понуђача 
 
 

 Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као најповољнија, 
доставим следећа средства финансијског обезбеђења: 

 
1) У року од 5 дана од дана  закључења уговора   
а) - Банкарску гаранцију  за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може 
наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.  
      Гаранција ће бити издата са роком важности једнаким року за завршетак посла.    
б) Сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено 
менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без 
обрачунатог ПДВ а и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму, на име  доброг извршења уговорених 
обавеза. 
      Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 
 2) У року од 7 (седам) дана  од дана предаје окончане ситуације. 
а) -  Сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено 
менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 2,5% вредности изведених радова без 
обрачунатог ПДВ а и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму као средство финансијског обезбеђења за 
извршење обавеза у гарантном року,  а према потписаној окончаној ситуацији.     
      Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека 
гарантног рока. 
 
    
 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2018. године                М.П.             ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 25 of 62 
 

 
 

V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

П О Н У Д А 
Доградња потисног фекалног колекторау Лозници 

ЈН број 55/2018 
 

                                          
ПОНУЂАЧ – ИЗВОЂАЧ                        
Назив: 
Седиште: 
Назив банке и број текућег рачуна: 
МБ:                                                         ПИБ: 
Шифра делатности: 
Презиме и име овлашћеног лица: 
Телефон, факс:   
 
 
      Нудимо да изведемо радове на доградњи потисног фекалног колекторау Лозници 

у целини, под условима датим у Позиву за достављање понуде, конкурсној и пројектној       
документацији. 

 
Вредност понуде без ПДВ-а:_________________________ 
                                
                                20% ПДВ-а:_________________________ 
 
Вредност понуде са ПДВ-ом:__________________________ 
 
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 
 
Рок за завршетак радова: Рок за завршетак радова је 90 календарских дана од дана увођења у 
посао. 
 
Цене: јединичне цене  дате у предмеру радова су фиксне за све време трајања уговора. 
 
Услови плаћања: 
-   25% аванс на бази испостављеног предрачуна, овереног од стране одговорног лица наручиоца , 
у року од 5 (пет)дана. 
-   65% уговореног износа сукцесивно, у  текућем  месецу за претходни месец,  по испостављеној 
привременој месечној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од 
дана пријема оверене ситуације. 
-   10% по извршеној примопредаји изведених радова и окончаној ситуацији сачињеној на основу 
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране 
стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације. 
 
Гарантни рок: за изведене радове: 2 године а тече од дана потписивања записника о извршеној 
примопредаји изведених радова.  
 
Набавка и испорука  добара:  неопходних за извођење радова је обавеза извођача. 
 
Квалитет понуђених добара:  према захтеваном квалитету у  пројектној документацији.  
 
 



Page 26 of 62 
 

 
Понуду дајем:Заокружити и податке уписати за а), б) или в) 

 
а) самостално;  
 
б) са подизвођачем: 

1) _____________________________________________________________________ 
 
2)______________________________________________________________________ 
 
3)_____________________________________________________________________ 
 
4)______________________________________________________________________ 
 
5) _____________________________________________________________________ 

 (nавести назив и седиште  подизвођача ) 
 

 
в) као заједничку понуду: 

1) ____________________________________________________________________ 
 
2) ____________________________________________________________________ 
 
3) ____________________________________________________________________ 
 
4)____________________________________________________________________ 
 
5)_____________________________________________________________________ 
 (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 
 
 
 
 
 
У _______________________                                                Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________2018. године          М.П.                          ____________________________ 
 
 
 
 
 
Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
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V-а   Образац - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

Доградња потисног фекалног колекторау Лозници 
                                               

ЈН број 55/2018 
                                             

 
Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: 
_______________________________________________________________________ 
 
Адреса седишта:_________________________________________________________ 
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)_______________________________ 
 
Матични број____________________________________________________________ 
 
Име особе за контакт: _____________________________________________________ 
 
Електронска адреса  (e-mail):_______________________________________________ 
 
Телефон: ___________________________ 
 
Телефакс: __________________________ 
 
Број рачуна  и назив банке: ________________________________________________ 
 
У понуди ће подизвођач извршити следећи део набавке 
______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________ 
што износи ____% вредности понуде. 
 
 
 
 
У _________________________                                 Потпис овлашћеног лица понуђача  
 
Дана:____________2018. године          М.П.              ________________________________ 
 
 
 
 
 
Напомене: 

Образац   „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 
подизвођачем. 

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопитати, 
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду. 
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V-б – Образац -  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
Доградња потисног фекалног колекторау Лозници 

ЈН број 55/2018 
 
Назив понуђача:_________________________________________________________ 
 
Адреса понуђача:________________________________________________________ 
 
Матични број понуђача: __________________________________________________ 
 
Порески индентификациони број понуђача (ПИБ): ___________________________ 
 
Име особе за контакт: ____________________________________________________ 
 
Електронска адреса понуђача (e-mail):______________________________________ 
 
Телефон: _______________________________________________________________ 
 
Телефакс: ______________________________________________________________ 
 
Број рачуна понуђача и назив банке: ________________________________________ 
 
 
 
 
 
У ________________________                                                Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:__________2018. године                  М.П.                ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 

Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац 
фотокопира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
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VI     ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  
 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
Доградња потисног фекалног колектора у Лозници 

ЈН број 55/2018 
 

 

PREDMER I PREDRAČUN:   FEKALNA CRPNA STANICA LOZNICA 

POZ. OPIS 
J. 

Mere 
Količina 

JED. CENA 
bez PDV-a 

[din] 

UKUPNI IZNOS bez 
PDV-a 
[din] 

      
A 

NAPAJANJE OBJEKTA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

     

  

Napomena: Pozicija ne obuhvata dovodni priključni kabal kao 
i sva privremena isključenja napajanja od strane nadležne ED 
u cilju puštanja u rad nove opreme. 

        
  

1. Demontaža postojećeg kućišta MRO i KPK i ostataka 
polomljene opreme, kablova i provodnika.                                                                

kompl
et 1   

   
2. Nabavka, isporuka, montaža na granici parcele i javne 

površine  slobodno-stojećeg  ormana IMO- 1 izrađenog og 
izolacionog meterijala, funkcionalno opremanje, povezivanje i 
puštanje u rad razvodnog ormana mernog mesta, sa 
trofaznim direktnim elektronskim multifunkcionalnim brojilom 
sa integrisanim uređajem za upravljanje tarifama i 
mogućnošću daljinskog očitavanja, u svemu prema uslovima i 
ugovoru sa nadležnom ED.                                                            kompl

et 1   
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3. Ručni iskop i zatrpavanje rova dimenzija 0,8x0,4 m, u 
zemljištu sa zaprekama i podzemnim instalacijama, za 
polaganje napojnog kabla od IMO-1 do temelja objekta, 
probijanje temelja objekta i zatvaranje otvora posle polaganja 
kabla. Po dnu rova staviti dva sloja posteljice za kabal od 
peska debljine 2 x 0,1 m, a posle polaganja kabla 
sitnozrnastom  zemljom iz iskopa zatrpati rov u slojevima po 
20 cm uz nabijanje slojeva. Pozicijom je obuhvaćena i 
isporuka tvrdih juvidur cevi FI 110 mm sa kolenima, dužine 
1,5 m od temelja objekta i trotoara. Obračun je po dužnom 
metru iskopanog i zatrpanog rova.                                              m. 30   

    
4. Nabavka, isporuka, polaganje i povezivanje napojnog kabla 

od ormana IMO-1 do GRO u objektu. Kabal je tip XP00-A 
4x35 mm2, i isti se polaže u prethodno iskopan rov i 
napravljene prodore u temelju objekta. Iznad kabla u dva 
sloja postaviti PVC upozoravajuću traku i PVC štitnike, a 
trasu kabla obeležiti kablovskim oznakama za neregulisani 
teren. Obračun je po dužnom metru položenog i povezanog 
kabla.                                                                             m. 35   

UKUPNO 
A.: 

 
      B KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR ZA UNUTRAŠNJE INSTALACIJE 

  
1. Nabavka, isporuka, polaganje (delom na PNK regale, delom 

u metalne gibljive SAPA cevi i delom na obujmice na zid) i 
funkcionalno povezivanje sledećih napojnih i komandno-
signalnih kablova: 

      

* PP00-Y 5x25 mm2 m 15   

* PP00 4x6 mm2 m 45   

* PP00-Y 5x4 mm2 m 15   

* PP00-Y 4x2,5 mm2 m 15   

* PP00-Y 1x16 mm2 m 20   

* PP00-Y 5x2,5 mm2 m 40   

* PP00-Y 3x2,5 mm2 m 80   

* PP00-Y 3x1,5 mm2 m 50   

* PPL 2x0,75 mm2 m 50   

* PPL 3x1,5 mm2 m 40   

* LiYCY 10x0,75 mm2 sa širmom m 10   

* LiYCY 4x0,75 mm2 sa širmom m 20   

* LiYCY 3x0,75 mm2 sa širmom m 20   

* LiYCY 2x0,75 mm2 sa širmom m 50   

  
2. Nabavka, isporuka i montaža sledećeg kablovskog pribora i 

materijala:         

* PNK kanal 100 mm sa punim poklopcem, nosačima  i 
montažnim priborom m 20   

* PNK kanal 50 mm sa punim poklopcem, nosačima i 
montažnim priborom m 10   

* Okiten cev fi 50 mm za  polaganje kabla od elektroventila kod 
vodomera do  vertikalne rešetke. m 25   
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* Plastificirana gibljiva SAPA cev fi 20 mm za mehaničku 
zaštitu kablova po podu. m 20   

* Plastificirana gibljiva SAPA cev fi 32 mm za mehaničku 
zaštitu kablova po podu. m 20   

* Ostali nespecificiran kablovski materijal (obujmice, vezice, 
razvodne kutije, PVC izolacione trake, oznake kablova, itd.). 

komp
let 1   

  

  
    

UKUPNO 
B.: 

 
  

Napomena: 
Dužine kablova potvrditi pre naručivanja i sečenja određivanjem stvarne dužine na licu mesta. 

 

     

C RAZVODNI ORMANI 

  
1. Nabavka, isporuka, montaža i funkcionalno povezivanje 

glavnog razvodnog ormana GRO. GRO je izrađen od dvaputa 
dekapiranog lima, ofarban postupkom plastifikacije, sa 
bravom i ključem. Orman je u zaštiti IP54, predviđen za 
montažu na zid, orijentacionih dimenzija 600x800x200 mm i u 
isti se montira sledeća oprema prema projektu: 

        
glavni prekidač GS 100-10U, 0-1 kom. 1     
automatski instalacioni prekidač MC-32, 50 A, C kom. 3     
automatski instalacioni prekidač MC-32, 25 A, C kom. 3     
automatski instalacioni prekidač MC-32, 16 A, C kom. 23     
automatski instalacioni prekidač MC-32, 10 A, C kom. 2     
automatski instalacioni prekidač MC-32, 10 A, B kom. 1     
strujni transformator 75/5A kom. 3     
digitalni panel sa pokaživačima stanja mreže: V, A, P, 3 fazni kom. 1     
katodni odvodnici napona za TT/TN sistem 3+N, V20 komp

l. 1     
grebenasti prekidač GS 16-10U, 0-1 kom. 2     
trafo 230VAC/24VDC, 500VA kom. 1     
sklopka DM 10 , 0,63-1 A kom. 1     
ostaviti prostor 20% za naknadnu montažu kondenzatorskih 
baterija ( 10-15 kVAR-a)         
ostali sitni vezni i montažni materijal ( bakarne sabirnice, 
uvodnici, provodnici za šemaranje, tiplovi, šafovi i dr.)         
Sve komplet montirano, povezano i pušteno u rad. komp

let 
1   

     

2. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Razvodnog 
ormana Pumpi RO-P sa potrebnom oprempom. Ovaj 
razvodni orman je u sklopu isporuke pumpi i isporučuje 
izvođač hidro-mašinskih instalacija. 

isporučuje i montira izvođač hidro-
mašinskih instalacija 

 

     

3. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Razvodnog 
ormana Rešetke RO-R sa potrebnom oprempom. Ovaj 
razvodni orman je u sklopu isporuke automatske vertikalne 
rešetke i isti isporučuje izvođač hidro-mašinskih instalacija. 

isporučuje i montira  izvođač hidro-
mašinskih instalacija 

 

   UKUPNO 
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C.: 

 
     

      D OPŠTA INSTALACIJA 

  
1. Nabavka, isporuka, montaža i funkcionalno povezivanje 

opreme unutrašnjeg, spoljašnjeg i protivpaničnog osvetljenja i 
opšte instalacije FS koja uključuje sledeće: 

        

*  - Fluorescentna svetijlka tip Philips TCW216 2xTL-D36W 
HFP ili odgovarajući, 2x36W, 230V AC, 50Hz, IP66  

kom. 
4   

*  - Anti-panik svetiljka sa samokontrolom, tip Schrack 
NLKCDP833S ili odgovarajući, 1x8W, 230V AC, 50Hz, IP40, 
sa autonomijom rada 3h  

kom. 
1   

*  - Brodska svetiljka sa LED sijalicom tip Philips CorePro 
12,5W ili odgovarajući, E27, 230V AC, 50Hz, IP65  

kom. 
1   

*  - Jednopolni prekidač 10A, 230V AC, 50Hz, IP54 (OG)  kom. 2   
*  - Serijski prekidač 10A, 230V AC, 50Hz, IP54 (OG)  kom. 1   
*  - Monofazna utičnica 16A, 230V AC, 50 Hz, IP54 (OG)  kom. 2   
*  - Trofazna utičnica 16A, 400V AC, 50Hz, IP54 (OG)  kom. 2   
* 

 Ostali sitan nespecificiran materijal 
komp
let 1   

UKUPNO 
D.: 

 
      

E INSTALACIJA UZEMLJENJA, IZJEDNAČENJA POTENCIJALA I GROMOBRANSKA INSTALACIJA 

  
1 

Iskop rova za polaganje FeZn trake 25x4 mm dimenzija 
0.4x0.8m u zemljištu III kategorije sa zaprekama u 
slobodnom terenu, oko i ispred objekta FS. Formiranje 
posteljice trake od dva sloja zemlje iz iskopa, debljine sloja od 
po 10 cm. Tamponiranje rova u slojevima od 15 cm sa 
nabijanjem vibracionim nabijačem u dva sloja sa po dva 
prolaza i odvoz viška materijala. Pozicija obuhvata i kontrolu 
nabijenosti materijala u rovu. 

m 50   

  

2 Nabavka, isporuka i ugradnja FeZn trake 25x4 mm u iskopani 
rov, sa izradom izvoda na GŠIP i na gromobranske spustove. 

m 60   

 

3 Nabavka, isporuka i ugradnja cevnog uzemljivača od 
pocinkovanog čelika, prečnika 2.5", dužine l=2 m prema 
SRPS N.B4.942 sa obujmicom za cev 2,5" prema SRPS 
N.B4.915. 

kom. 2   

 

4 Nabavka, isporuka i ugradnja FeZn trake 20x3 mm na 
odgovarajuće zidne nosače za izradu prstena za uzemljenje u 
FS. 

m. 25   
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5 Nabavka, isporuka i montaža masivne šine (sabirnice) za 
glavno izjednačenje potencijala (GŠIP). GŠIP se postavlja na 
unutrašnji zid stanice. 

kom. 1   

 

6 
Polaganje i funkcionalno povezivanje zaštitnih kablova od 
šine (kutije) glavnog izjednačenja potencijala (GŠIP) do 
sabirnice SIP i PE šine u elektro ormanima. Kablovi se polažu 
delom u PNK regalima, delom po unutrašnjem zidu prostorija. 

komp
let 1   

 
7 Nabavka, isporuka i ugradnja na odgovarajuće krovne i 

slemenske nosače FeZn trake 20x3 mm, za izradu prihvatnog 
sistema gromobranske instalacije. 

m 20   

 
8 Nabavka, isporuka i ugradnja na odgovarajuće zidne nosače 

FeZn trake 20x3 mm, za izradu spusnog sistema 
gromobranske instalacije. 

m 10   

 
9 Nabavka, isporuka i ugradnja trakaste hvataljke prema SRPS 

N.B4.902 
kom 2   

  
10 Nabavka, isporuka i ugradnja na potrebnim mestima ukrsnih 

komada za spajanje traka prema SRPS N.B4.936. 
kom 10   

 

11 Nabavka, isporuka i ugradnja hvataljki za oluk kom 4   

 
12 Nabavka, isporuka i ugradnja mernog spoja rastavljač SRPS 

N.B4.912 sa mernom kutijom. 
kom 2   

 

13 Nabavka, isporuka i ugradnja mehaničke zaštite za traku. kom 2   

  
14 

Nabavka, isporuka i ugradnja materijala za galvansko 
povezivanje svih metalnih masa (PP00-Y 1x16 mm2 (l=30 
m), zupčaste podloške M16 crvene boje, itd.) sa 
funkcionalnim povezivanjem na SIP. 

komp
let 1   

  

  
    

UKUPNO 
E.: 

   
    

F OSTALO 

  
1 

Pribavljanje svih potrebnih atesta, merenja uzemljenja i 
neprekidnosti provodnika, izveštaja o ispravnosti i 
usklađenosti izvedenih radova sa važećom zakonskom 
regulativom. Predaja dokumentacije Investitoru. 

pauš
alno 1   

 
2 Sanacija i dovođenje u prvobitno stanje, eventualnih, 

građevinsko-zanatskih oštećenja na objektu nastalih prilikom 
izvođenja elektrotehničkih radova. 

pauš
alno 1   

 

3 Povezivnje na el. Instalaciju opreme koju isporučuju drugi 
izvođači. 

pauš
alno 1   
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4 
Funkcionalno ispitivanje rada objekta FS i puštanje u rad. 

pauš
alno 1   

   

UKUPNO 
F.: 

 
 

      REKAPITULACIJA 
 

UKUPNO 
A NAPAJANJE OBJEKTA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM        

B KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR        
C RAZVODNI ORMANI        
D OPŠTA INSTALACIJA        
E INSTALACIJA UZEMLJENJA, IZJEDNAČENJA POTENCIJALA I 

GROMOBRANSKA INSTALACIJA  
F OSTALO        
 
 
 
 
    

SVE 
UKUPNO 
(bez 
PDV-a)  
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A. Predmer i predračun  
HIDROMONTAŽNI RADOVI U CRPNOJ STANICI I POTISNI CEVOVOD 

  

Pozicija Opis radova  
Jedinica 

mere 
 Količina  

 
Jediničn
a cena 
(din)  

 Ukupna 
cena (din)  

  

  NAPOMENA:   

  
Za sve pozicije ovog predračuna važeći su 
opisi iz tehničkih uslova izvođenja, ukoliko 
pozicijom nije drugačije predviđeno. 

  

  

B. PRIPREMNI RADOVI   

B.1. 

Obnavljanje trase cevovoda sa obnovom 
nedostajućih tačaka, sa iskolčavanjem svih 
elemenata i njihovim osiguranjem. 

  

Obračun po m. m                 
1,260.00     

 

B.2. 

Raščišćavanje terena koje se sastoji od 
krčenja i čišćenja stabala, kresanja granja, 
vađenja panjeva, šiblja i niskog rastinja, 
uklanjanja šuta, ravnanja terena duž trase 
cevovoda i drugo. Raskrčeni materijal odvesti 
na deponiju do daljine od 3 km. 

 

Obračun po m2. m2 
                

1,890.00     
  

B.3. 

Iskop probnih rovova (šliceva) na mestima 
ukrštanja trase projektovanog cevovoda sa 
postojećim cevovodom i drugim 
instalacijama. Iskop se obavlja ručno uz 
potreban oprez u skladu sa projektom zaštite 
na radu Izvođača. U zoni van grada, probne 
šliceve raditi na svakih 100 m, a u gradskoj 
zoni na svakih 50 m rastojanja.  

  

Obračun po komadu. kom. 
                 

20.00      
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B.4. 

Izmeštanje ili opravka  oštećenih podzemnih 
postojećih instalacija (vodovoda, kanalizacija, 
telefonskih, optičkih i elektro kablova, kao i 
osiguranje nadzemnih telefonskih i elektro 
(niskog napona) stubova koji se nalaze u 
neposrednoj blizini trase cevovoda. 

  

Obračun paušalno. Paušal      
 

B.5. 

Dvostrano osiguranje rova, postavljanje 
saobraćajnih znakova, svetlosnih 
signala,regulisanje saobraćaja,osiguranje i 
obeležavanje rova. 

 

Obračun paušalno. Paušal      
  

B.6. 

Presecanje i rušenje postojećih kolovoza, 
parkinga i trotoara, na delovima 
projektovanih trasa cevovoda koje se nalaze 
ispod saobraćajnica, u skladu sa 
odgovarajućim tehničkim uslovima. 
Presecanje izvršiti pravilnim sečenjem duž 
ivica budućeg rova, a rušenje u širini rova. U 
kolovoznim konstrukcijama u kojima postoje 
ivičnjaci, ivičnjake pažljivo porušiti i 
deponovati na mesto koje odredi Nadzorni 
organ. Materijal nastao rušenjem kolovoza, 
parkinga i trotoara pažljivo klasirati i 
deponovati na mesto koje odredi Nadzorni 
organ. Donje noseće slojeve deponovati po 
strani i iskoristiti prilikom vraćanja 
presečenih i razrušenih površina u prvobitno 
stanje. 

  

  

    

Obračun po m2. m2 
                       

43.65      
  

B. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: 
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C. ZEMLJANI RADOVI   

C.1. 

Skidanje površinskog sloja humusa d=15cm.  
Iskopani materijal odložiti pored rova na 
mesto koje odredi nadzorni organ i po 
završetku radova ponovo ugraditi.  

  

Obračun po m2.  m2 
                       

60.00      
  

C.2. 

Mašinski (70%) i ručni iskop (30%) rova u 
zemlji III i IV kategorije, unutar gradske zone, 
za potrebe polaganja cevovoda sa 
odstranjivanjem materijala minimum 1,0 m 
od ivice rova u svemu prema poprečnim i 
podužnim profilima iz projekta.  Kosine rova 
formirati u skladu sa geotehničkim uslovima 
na terenu a sve u cilju bezbednosti prilikom 
iskopa i montaže cevovoda. Cenom 
obuhvaćeni radovi na obezbeđenju rova od 
obrušavanja, zaštitu rova obezbediti 
upotrebom podgrade koja mora biti 
atestirana kao i crpljenje vode iz rova. 

  

Obračun po m3 samoniklog materijala 

1)  iskop za cevovode m3 
            

2,573.80     
  

C.3. 

Dokopavanje-iskop, proširenje rova za 
šahtove sa potrebnom podgradom na 
mestima gde su projektom predviđeni. 
Kategorije iskopa iste kao kod iskopa rova na 
tom delu trase  

  

Obračun po m3. m3 
                       

21.50      
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C.4. 

Planiranje dna rova prema datim kotama i 
padovima iz profila, sa tačnošću ∆ 3 cm. 
Prekopana mesta se moraju nasuti šljunkom 
ili krupnijim peskom i propisno nabiti pre 
ubacivanja peska za posteljicu cevi. Pre finog 
planiranja izvršiti potrebne korekcije (iskop 
ili zatrpavanje), da bi se dobio potreban pad.  

  

Obračun po m2. m2                 
1,387.00     

  

C.5. 

Nabavka, transport, raznošenje peska za 
potrebe izrade posteljice visine 10 cm sa 
razastiranjem, planiranjem i kvašenjem peska 
sa nabijanjem do potrebne zbijenosti za 
cevovod DN225. Zahtevani stepen zbijenosti 
treba da iznosi MS=30 MPa, proverava se 
kružnom pločom d=30 cm, jedan uzorak na 
svakih 80 m rova. 

  

Obračun po m3. m3 
                    

246.00      

  

C.6. 

Nabavka, transport, raznošenje granulisanog 
materijala, prirodnog porekla,u zoni ispod 
saobraćajnica potpuno zatrpavanje rova 
granulisanim materijalom, sa razastiranjem, 
planiranjem i kvašenjem  i nabijanjem do 
potrebne zbijenosti.Pos obuhvata i izradu 
vertikalnog drenaznog sloja pored sahtova za 
ispust vode iz cevovoda,kao i kod 
automatskih odzracnih ventila koji su van 
sahtova (ukopani u tlo).Pos takodje obuhvata 
izradu tampona ispod dna sahtova debljine 
15  cm. 

  

Obračun po m3. m3 
                    

882.00      
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C.7. 

Zatrpavanje  rova na deonici  cevovoda 
zemljom iz iskopa slojevima debljine 30cm i 
nabijanjem vibro nabijačem do propisane 
zbijenosti. Jediničnom cenom je obuhvaćeno i 
pažljivo zatrpavanje sa nabijanjem ispod, oko 
i iznad postojećih instalacija kao i objekata na 
trasi cevovoda. U svemu prema detaljima 
preseka rova datog projektom i sa nabijanjem 
u skladu sa tehničkim uslovima.Zahtevani 
stepen zbijenosti treba da iznosi MS=70 MPa, 
jedan uzorak na svakih 80 m rova. 

  

Obračun po m3. m3 
                

1,050.00     
  

C.8. 

Nabavka, transport i ugradnja  šljunka za 
izradu tampon sloja ispod šahtova. U svemu 
prema detaljima preseka rova datog 
projektom i sa nabijanjem u skladu sa 
tehničkim uslovima. 

  

Obračun po m3. m3 
                         

2.03      
  

C.9. 

Odvoz iskopanog materijala na stalnu 
deponiju koju odredi Nadzorni organ. Cenom 
obuhvatiti utovar u kamione, prevoz do 
deponije na daljini do 5 km, istovar i 
razastiranje. 

  

Obračun po m3. m3 
                

1,439.00     
  

C.10. 

Uređenje terena po završetku radova. Nakon 
završetka radova teren u radnom pojasu 
vratiti u prvobitno stanje. Cenom obuhvaćeni 
antierozioni radovi i ozelenjavanje površina. 

  

Obračun po m'. m'                 
1,260.00     
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C.11. 

Popravka postojećih kolovoza i trotoara. Na 
delovima gde je izvršena izgradnja 
projektovanog cevovoda, izvršiti dovođenje 
razrušenih kolovoznih konstrukcija i trotoara 
u prvobitno stanje, čitavom dužinom 
prosečene deonice. Troškove provere 
zbijenosti i svih naknadnih provera snosi 
Izvođač.  

  

a)  Tampon sloj tucanika d=25 cm, na 
delovima prolazka cevovoda kroz 
saobraćajnicu od tucanika. 

  a)Tucanicki kolovoz d=25cm Obracun po m2 
m2  

                       
34.80      

  b)Vraćanje ivičnjaka Obračun po m1. m1             
8.00      

  

C. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO : 

 

  

D.  MONTAŽNI  RADOVI Jedinica 
mere  Količina  

 Jedinična 
cena 
(din)  

 Ukupna cena 
(din)  

  

Nabavka, transport, istovar, raznošenje duž 
rova, spuštanje u rov i montaža  cevi u svemu 
prema tehničkim propisima i preporukama 
proizvođača. Obračun po m' ugrađenog 
cevovoda. 

  

  

PEHD-cevi, MRS 10-PE 100 RC tip 2, SRPS-EN 
12201. Radni pritisak 20˚C/PN10, za pijaću 
vodu, otporne na UV-zrake i temperature od -
30˚C do +60˚C, označene plavom bojom, 
proizvođač, tip, radni pritisak i datum 
proizvodnje utisnuti na svakoj cevi. Faktor 
sigurnosti c=1.25. Specifikacija po DIN 
8074/8075, SDR17 PN10. 

  Obračun po m' ugrađenog cevovoda DN 250 m' 
                

1,260.00     

  
Obračun po m' ugrađenog cevovoda 
DN32(25)  mm m' 

           
42.00      
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D.1. 

Nabavka, isporuka i ugradnja armature i 
fazonskih komada od nodularnog (duktilnog) 
liva koji odgovaraju standardu DIN EN 545; 
dimenzije prirubnica i otvori prema EN 1092-
2, PN 10; zajedno sa vijcima i navrtkama, 
podloškama i zaptivkama. Zaštita: unutršnji i 
spoljašnji epoksi sloj min. 250 mic. I armatura 
i fazonski komadi moraju da budu od 
evropskog proizvođača koji poseduje 
sertifikate ISO9001 i 14001. Prednost će imati 
ponuda koja sadrži i armaturu i fazonski 
komadi od istog proizvođača. 

  
  

  Fazonski komadi Prečnik 
DN 

 Br. 
Komada  

 
Jediničn
a cena  

 Ukupna 
cena  

1.1 FF komad  L=1000  250 
                         
1.00      

1.2 FF komad L=1000 150 
                         
2.00      

1.3 FF komad L=800 150 
                         
1.00      

1.4 luk sa stopom 90˚  150 
                         
1.00      

1.5 žablji poklopac 150 
                         
1.00      

1.6 žablji poklopac 250 
                         
1.00      

1.7 Q- komad 150 
                         
3.00      

1.8 MDK- komad 100 
                         
2.00      

1.9 LEPTIRASTA KLAPNA SA KONTRA TEGOM 100 
                         
2.00      

1.10 PEHD tuljak  sa letećom prirubnicom 150 
                         
2.00      

1.11 PEHD tuljak  sa letećom prirubnicom 250 
                         
4.00      

1.12 PEHD KOLENO 90˚ 250 
                         
5.00      

1.13 PEHD KOLENO 45˚ 250 
                         
3.00      

1.14 PEHD T  KOMAD 250/160 
                         
2.00      

1.15 ŠELNA ZA PE 200/32mm 200/32 
                         
1.00      

1.16 UP VENTIL DN 25mm SA GARNITUROM I KAPOM 25                            
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1.00    

1.17 
DOVODNI VODOVOD PE NP 10 OBRACUN PO m1 32/25 

                       
42.00      

1.18 UNUTRAŠNJI VODOVOD PPR NP 10 OBR. PO m1  32/25 
                         
5.00      

1.19 PROPUSNI VENTIL  25 
                         
1.00      

1.20 VODOMER 25 
                         
1.00      

1.21 PROPUSNO ISPUSNI VENTIL 25 
                         
1.00      

1.22 Obračun po komadu.         

 

  Zatvarači:   
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Nabavka, transport i montaža zasuna EURO 
20 sa rucnim kolom (GG250) Kratak, PN 10, 
DIN 3352/P4, dimenzije odgovaraju prema 
EN 558-1 GR14-kratakt (DIN 3202-F4) 
dimenzije prirubnica i bušenje prema EN 
1092-2 PN 10 (DIN 28605 / DIN 2501), 
kućište i poklopac od duktilnog liva EN-GJS-
400-18 prema EN 1563 (GGG 400- DIN 1693), 
fluidizovani sloj epoksi premaza - i spolja 
prema DIN 30677-P2 prema testu kvaliteta 
zahtevi RAL-Quality Mark 662, klin od  
nodularnog liva EN-GJS-400-18 prema EN 
1563 (GGG 400-DIN 1693), unutrašnja zaštita 
od korozije,  zaliveno vulkaniziranim EPDM 
spolja, sa odvodnom rupom, sa čeličnim 
teleskopskim vretenom (min. ocene kvaliteta 
1.4021-X20Cr13), valjani navoj, zavrtnji 
zaštićeni od korozije uranjanjem i zalivanjem   
voskom i zaptivkom poklopca. Vođica vretena 
zaštićena od vode i prljavštine spolja brišućim 
prstenom.  uključujući zavrtnje, navrtke, 
podloške i zaptivke za sledeće prečnike  

  

  Vrsta zatvarača 
Prečnik 

DN 
 Br. 

Komada  

 
Jediničn
a cena  

 Ukupna 
cena  

1.22 DN 100 100 
                  

2.00    
  

1.23 DN 150 150 
           

2.00      

  Obračun po komadu.   

  

1.24 Vazdušni ventili:         

  

Nabavka, transport i ugradnja podzemnih  
vazdušnih ventila, DN150, za podzemnu 
ugradnju . Automatski,  usisno-izduvni,   
izlazni priključak sa flanšom, PN10,  
maksimalni radni pritisak 10 bara. Sa kapom 
za , ukupne visine oko 1.11 m. Uključujući 
zavrtnje, navrtke,podloške i zaptivke,  
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    kom 
                         
1.00      

D.2. 

NABAVKA TRANSPORT I UGRADNJA  Utopne 
pumpe za fekalnu otpadnu vodu SULZER tip 
XFP100G CB1.5x  PE110/4D ili 
slična:Zahtevane hidrauličke karakteristike 
pumpe:Radna tačka 1 2 3Kapacitet, l/s 10 45 
65Napor, m 24 16.5 10Efikasnost u srednjoj 
(nominalnoj) radnoj tacki ne sme biti manji 
od 76%Napomena: radna tacka moze 
odstupati za fiksni protok do +/-5% u 
pogledu napora, obavezno priloziti radni 
dijagram sa prikazanim radnim tackama i 
efikasnosti pumpe.Potisni prikljucak pumpe - 
prirubnica DN150 PN10Minimalni slobodni 
prolaz krutih cestica kroz pumpu 100 mm, 
radno kolo mora posedovati seckalicu koja 
omogućava da se vlaknasti materijali usitne 
kako bi izbegli zagušenje 
cevovoda.Nominalna snaga elektromotora 
(P2) do 11 kW, 4 polni (1450o/min), 3x400V, 
Klasa efikasnostI motora IE3, 50Hz, klasa 
izolacije namotaja H, Dužina enertetskog i 
signalnog kabla 10m. Elektromotor opremljen  
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sondom za detekciju prodora vlage u komori 
mehanickog zaptivaca.i pregrevanje 
namotaja. Dupli mehanički zaptivač:- sa 
strane medijuma SiC-SiC,- sa strane motora 
SiC-C.Materijal kućišta hidraulike pumpe, 
kućišta elektromotora, radnog kola, habajuće 
ploče - sivi liv GG25.Materijal vratila, uške za 
manipulaciju pompom i šrafova – nerđajući 
celik.Napomena:Pumpni agregat se 
isporučuje na postojeća ABS – SULZER 
postolja pa je neophodno ugraditi pumpe 
istoimenog proizvođača kako bi se istvarile 
adekvatne hidrauličke karakteristike i izbegla 
curenja, spadanja pumpe sa postolja i ostali 
neželjeni slučajevi.NAPOMENA: Uz ponudu 
obavezno dostaviti tehnički list pumpe na 
kome je prikazano da pumpa ispunjava 
navedene tehničke karakteristike. 

  

  kom 
                         
3.00      
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2.1 

NABAVKA TRANSPORT I UKRADNJA 
Upravljački elektroroman EO UNG SULZER 
3x11kW PC242- Dimenzije 
900x1000x250mm- Kontaktori za upuštanje 
u zvezda-trougao- Smena pumpi u radu- PLC 
uređaj SULZER PC242 - Broj časova rada- 
Reset taster - Ručno uključenje 3 pumpe u 
radu za hitne slučajeve- TDM rele za prihvat 
signala – prodor vlage- TDM rele za prihvat 
signala – termička zaštita- Signalizacija o 
statusu rada i ispravnosti pumpe- 
Signalizacija zaštita od rada na suvo i visok 
nivo- Izbor rada pumpe A 0 R, Automatski, 0 , 
Ručno- Izlazni signali o statusu pumpi 

  

    KOMPL 
                         
1.00      
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2.2 

Nabavka, montaža i puštanje u rad vertikalne 
automatske spiralne rešetke sa presom 
Fluiteco CFV C500, Hydroflow VS-P500 ili 
ekvivalentno. 
Vertikalna automatska spiralna rešetka mora 
ispunjavati sledeće tehničke uslove: 
- Nominalni kapacitet do 100 l/s, 
- Priključak za ulivnu cev DN400 PN10, 
- Prečnik ulaznog bubnja 515mm, 
- Perforacija rešetke 7 mm, 
- Prečnik pužnice 420 mm, 
- Visina izbacivanja otpada u skladu sa 
grafičkom dokumentacijom, 
- Rešeka se spušta preko vođice od 2“ bez 
fiksiranja a zaptivanje vrši masa rešetke, 
- Rešetka se oslanja na teleskopski nosač 
preko koga se podešava visina priključka na 
ulivnu cev, 
- Horizontalno ukrućenje vrši se preko 
oslonaca koji su sastavni deo isporuke 
rešetke 1 kom, 
- Materijal kućišta rešetke, spirale, sita, prese, KOMPL.     
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sistem za pranje rešetke i prese, teleskopski 
nosač rešetke, horizontalni nosači i ostali 
metalni delovi moraju biti izrađeni od 
nerđajućeg čelika AISI 316L, 
- U obim isporuke spada i elektromagetni 
ventil sistema za pranje zone rešetke i prese, 
dimenzije 1“, 24VDC  koji se smešta u šahtu 
vodomera, 
- Cevni razvod sistema za pranje zone prese i 
rešetke je vrši se polietilenskim cevima, 
- Uz rešetku se isporučuje i kablovski grejač 
za nadzemni deo cevne instalacije sistema za 
pranje prese i kablovski grejač za nadzemni 
deo konstrukcije rešetke do tačke izbacivanja 
otpada. Ove delove potrebno je termički 
izolovati i zaštiti prohronskim plaštom. 
- Rešetka se pogoni preko elektromotora 
snage do 2.2kW, 3x400V, 50Hz, direktan start, 
stepen zaštite elektromotora IP65, klasa 
izolacije H. 
- Upravljanje rešetkom se vrši upravljačkim 
elektroormanom istoimenog proizvođača 
rešetke. 
- Potrebno je obezbediti dotok čiste vode 2-3 
bar sa prečnikom 1“. 
Upravljacki elektroroman EO SUG CFV-C500 : 
- Upravljački elektroroman sa nosačem za 
ugradnju na betonsku ploču, 
- Elektroorman je predvišen za spoljašnju     
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ugradnju sa minimalnom IP 65 zaštitom, 
- Elektroorman mora da sadrši PLC uređaj i 
frekventni regulator koji služe za kontrolu 
rada rešetke, taster za hitno zaustavljanje 
rešetke, rotirajućim signalnim svetlom koje 
detektuje ispad rešetke iz rada, preklopnik za 
ručni i automatksi rad, preklopnik za napred i 
nazad, glavni prekidač, osigurače i ostale 
elemente potrebne za neomentan i pozdan 
rad rešetke.  
- Osnovni materijal kutije elektroormana 
mora biti otporan na koroziju. 
- Mobilni prenos signala o statusu rešetke 
- Signal za uključenje rešetke je induktivna 
sonda koja se nalazi ispred rešetke. 
Uz predmetnu opremu potrebno je isporučuti 
kopiju sertifikata ISO9001 i ISO14001. 

                         
1.00      

D.3. 

Nabavka, transport i  ugradnja trake za 
obeležavanje sa metalnim 
delovima, sa porukom "Upozorenje 
Vodovodne cevi" 
Boja trake za obeležavanje: žuta, boja poruke: 
crna. 

  

Obračun po m' m 
                

1,260.00     

  

D. MONTAŽNI  RADOVI UKUPNO :          

  

E. BETONSKI RADOVI Jedinica 
mere 

 
Količina  

 
Jedinič

na 
cena 
(din)  

 Ukupna 
cena 
(din)  

  
NAPOMENA: U jediničnu cenu betonskih 
radova, uključeni su nabavka, oplata, 
ugradnja i ostali potrebni radovi. 
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E.1. 

Izrada izravnjavajućeg sloja betona MB 20, 
debljine 10 cm ispod donje ploče šahtova. 

  

Obračun po m2.  
m2 

            
9.30      

  

E.2. 

Izrada šahtova  armiranim vodonepropusnim 
betonom MB 30, zaštitni sloj 2.5 cm. U cenu 
ulazi sav potreban materijal i rad sa oplatom. 
Prikaz sahtova nalazi se u grafickim 
prilozima. 

  

Nabaka materijala i izrada armirano 
betonskih donjih ploča šahta, d=20 cm. 

Obračun po m3  m3                          
1.90      

Nabavka materijala i izrada armirano  
betonskih  zidova šahtova, debljine d=20 cm. 
U cenu betona je uračunata dvostrana glatka 
oplata sa svim potrebnim razupiranjem, 
skelom, obradom radnih spojnica i ostalim 
potrebnim radovima.  

  

Obračun po m3  m3           
10.50      

Nabavka materijala i izrada armirano 
betonskih gornjih ploča šahtova, d=20cm. U 
cenu uračunata skela, oplata sa potrebnim 
podupiranjem i ostalim potrebnim radovima.  

  

Obračun po m3  m3                          
1.75      

 

E.3. 

Izrada betonskih oslonaca od betona MB30,  
ispod vodovodne armature u šahtovima. 

 

Obračun po kom kom                          
2.00      

  

E.4. 

Izrada uliva u postojeći šaht i obrada prodora 
Jediničnom cenom obuhvatiti rad, materijal i 
potrebnu oplatu.  

  

Obračun po kom kom                          
1.00      
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E. BETONSKI RADOVI UKUPNO (DIN)                 

  

F. ARMIRAČKI RADOVI 
Jedinica 

mere 
 Količina  

 
Jediničn
a cena 
(din)  

 Ukupna 
cena (din)  

  

F.1. 

Nabavka, sečenje i ugradnja rebraste 
armature  RA 400/500 u svemu prema 
detaljima iz projekta. 

  

Obracun po kg ugrađene armature kg                     
395.22      

  

F.2. 

Nabavka, sečenje i ugradnja mrežaste 
armature  Q188, Q257 i Q335 u svemu prema 
detaljima iz projekta. 

  

Obracun po kg ugrađene armature kg           
600.17     

 

  

F. ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO            

  

G. OSTALI RADOVI 
Jedinica 

mere 
 Količina  

 
Jediničn
a cena 
(din)  

 Ukupna 
cena (din)  

G.1. 

Izrada privremenih drvenih pešačkih prelaza 
(širine 1,20m) sa ogradom i rukohvatom. 
Prelaze raditi od fosni a  ogradu i rukohvat od 
gredica.  U cenu je uračunata nabavka 
materijala, izrada i postavljanje. 

  

Obračun po kom. kom.                          
6.00      
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G.2. 

Izrada podzemnog katastra posle polaganja i 
ispitivanja cevovoda, a pre zatrpavanja. 

  

Obračun po m. m                 
1,260.00     

 

G.3. 
Probno hidrauličko ispitivanje cevovoda.  

Obračun po m. m                 
1,260.00     

  

G.4. 

Demontaža postoječih pumpi i fazonskih 
komada u crpnoj stanici sa crpljenjem vode iz 
postojeće komore u toku demontaže i 
ponovne montaže sve opreme. 

  

Obračun po m'. kompl                          
1.00      

  

G.5. 

Livenogvozdene penjalice:   

Nabavka, transport i ugradnja LG penjalica 
DIN 1211A. Ugradnja u šahtove.   
Antikoroziona zaštita bitumenskin lakom. 

  

Obračun po komadu. kom             
10.00      

  

G.6. 

jednogredna mostna dizalica   

Nabavka, transport i ugradnja jednogredne 
mostne dizalice na postojeću čeličnu gredu u 
crpnoj stanici DM 500 

  

Obračun po komadu. kom                          
1.00      

  

.7. Poklopci šahtova:   
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Nabavka, transport i ugradnja liveno 
gvozdenih poklopaca i okvira B1,5/600 JUS 
M.J6.221. Ugradnja na šahtove. Antikoroziona 
zaštita bitumenskim lakom. 

  

Obračun po komadu. kom                          
2.00      

 

G.8. 

Podbušivanje ispod puta sa nabavkom, 
transportom i ugradnjom  pvc cevi sn 8 dn 
110mm,  na prolazu kroz trup puta za 
priključak za dovod vode za napajanje crpne 
stanice 

  

  m'                        
12.00      

  

G.9. 
Lupanje postojećeg trotoara i izrada novo 
nakon završetka radova. Obračun po m2.   

    m2                        
6.00      

G.10. 
Izrada i ugradnja horizontalnih  oluka. 
Obračun po m1.   

    m'                
12.00      

  

G.10. 
Izrada i ugradnja vertikalnih oluka. Obračun 
po m1. 

  

    m'                          
6.00      

  

G. OSTALI RADOVI UKUPNO:                                                                            

 

R E K A P I T U L A C I J A 

B. PRIPREMNI  RADOVI        
C. ZEMLJANI  RADOVI        
D. MONTAŽNI  RADOVI        
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Цена мора бити исказана у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на додату 
вредност (ПДВ).  

Укупно уговорена цена је фиксна до краја реализације уговора.  
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који 

нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир. 
 
 
 
 
У __________________                         М.П.              Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
      
     Дана:_______________                                       __________________________________ 
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 

E. BETONSKI  RADOVI        
F. ARMIRAČKI  RADOVI        
G. OSTALI  RADOVI        

  U K U P N O (DIN):       

  

ZBIRNA REKAPITULACIJA 

A. HIDROMONTAŽNI  RADOVI U CRPNOJ STANICI  I  POTISNI  CEVOVOD 
 DIN   

B. ELEKTRO RADOVI U CRPNOJ STANICI 
 DIN   

  UKUPNO (BEZ PDV-a) 
 DIN        
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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Доградња потисног фекалног колекторау Лозници 

ЈНВВ број 55/2018 
 

 
 

 
 
 

__________________________________________________ 
Назив понуђача 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 
 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2018. године               М.П.             ____________________________ 
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Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

VIII    MOДЕЛ УГОВОРА 
Радови на доградњи потисног фекалног колекторау Лозници 

 
 
Уговорне стране: 
 
1. Град Лозница – Градска управа, са седиштем у у улици Карађорђева број 2, 15300 Лозница, 

ПИБ 101196408, МБ 07169981 (у даљем тексту  Наручилац) коју заступа начелник Милојка 
Смиљанић, дипл.правник и 
 

2. Предузеће ________________________________________________________, са 
седиштем у __________________, улица ______________________________, 
ПИБ _______________________, матични број _____________________, рачун 
бр. _________________________________________ отворен код пословне банке 
_____________________________________________, које заступа директор 
_______________________________________________,(у даљем тексту Извођач) 
 

Члан 1. 
 

         Град Лозница – Градска управа је у својству Наручиоца у спроведеном отвореном поступку 
јавне набавке бр. 54/2018, изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на  
Доградња потисног фекалног колекторау Лозници. 
 

Члан 2. 
 

         Предмет Уговора је извођење радова - доградња потисног фекалног колекторау Лозници и 
ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ______ од _____2018. године, која је саставни 
део овог уговора,инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим 
уговором. 
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну 
снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске,грађевинско-  занатске и 
припремно- завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су 
предмет овог уговора. 

Члан 3. 
 

         Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно 
______________динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом, 
а добијена је на основу јединичних цена по предмеру радова из понуде Извођача бр. _____ 
од___2018. године. 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената 
на основу којих је одређена. 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и 
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. 
 

Члан 4. 
 

        Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: 
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-   25% аванс на бази испостављеног предрачуна, овереног од стране одговорног лица наручиоца , 
у року од 5 (пет)дана. 
-   65% уговореног износа сукцесивно, у  текућем  месецу за претходни месец,  по испостављеној  
привременој месечној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од 
дана пријема оверене ситуације. 
-   10% по извршеној примопредаји изведених радова и окончаној ситуацији сачињеној на основу 
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране 
стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације. 
         Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу 
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и 
коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје 
без права приговора. 
        Обавезу плаћања ПДВ-а преузима наручилац-инвеститор град Лозница а сходно члану 10. 
став 2. тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о порезу на додату вредност(СЛ. гласник РС 
бр.93/2012.) 

Члан 5. 
 

          Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  90 
календарских дана од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је 
саставни део овог уговора. 
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је 
увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова : 
 - да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за 
градњу, 
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања од одговорности за штету причињену 
трећим лицима и стварима трећих лица. 
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а што стручни 
надзор констатује у грађевинском дневнику. 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
 

Члан 6. 
 

         Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача; 
- у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз 
сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за 
околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну 
писмени споразум. 
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због 
околности које су настале у време доцње. 
 

Члан 7. 
 

         Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан 
је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан 
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно 
уговорених радова. 
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Ако  Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету која је 
већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и 
разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац  мора да докаже. 

Члан 8. 
 

          Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 
прописима, техничким прописима, инвестиционо- техничком документацијом и овим уговором, и 
да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 
Извођач се обавезује:  
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова; 
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту 
посла и у уговореном року; 
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца,без права на 
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта 
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним 
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно- правних 
прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 
- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима РепубликеСрбије, који 
регулишу ову област; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног 
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку 
или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, 
уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених 
рокова извођења радова; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да је спреман за 
њихов пријем; 
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 
неправилности и недостаци 
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с т им да 
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 
дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 
 

Члан 9. 
 

         Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора 
да садржи: 
- податке о објекту који се гради; 
- податке о инвеститору, 
- одговорном пројектанту; 
- број грађевинске дозволе, 
- податке о Извођачу радова; 
- почетку грађења и рок завршетка радова. 
 

Члан 10. 
 

         Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен 
чланом 4. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове. 
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача. 
Наручилац ће да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и 
одобрење за градњу, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту. 
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Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са  
стручним надзором и Извођачем. 
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац  сме да наплати уколико 
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема  писменог 
позива Наручиоца. 
 

Члан 11. 
 

        Извођач радова је у обавези да у року од 5 дана од дана закључења уговора достави детаљан 
динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и 
последња: отклањање недостатака. Детаљан динамички план доставити у четири примерака, по 
два за сваку уговорну страну. 
 

Члан 12. 
 

         Извођач  је дужан да у року од 5 дана од дана  закључења уговора достави: 
а) - Банкарску гаранцију  за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може 
наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.  
      Гаранција ће бити издата са роком важности једнаким року за завршетак посла.    
б) - Сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено 
менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без 
обрачунатог ПДВ а и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму, на име  доброг извршења уговорених 
обавеза. 
      Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 
Извођач  је дужан да у року од 7 дана од дана  примопредаје радова  достави: 
 в) -  Сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање, 
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено 
менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 2,5% вредности изведених радова без 
обрачунатог ПДВ а и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму као средство финансијског обезбеђења за 
извршење обавеза у гарантном року,  а према потписаној окончаној ситуацији.     
      Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека 
гарантног рока. 

Члан 13. 
 

        Извођач је такође дужан да у року од 7 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу 
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, 
оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 
        Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави,пре истека 
уговореног рока, полису осигурања из става 1. овог члана, са новим периодом осигурања. 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне 
заштите. 

Члан 14. 
 

        Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје 
радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од 
дана извршене примопредаје радова. 
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Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, 
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале. 
 

Члан 15. 
 

         Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,отклони о 
свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених 
материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења 
проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему 
писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака 
ангажује друго правно или физичко лице, натерет Извођача, наплатом менице за отклањање 
недостатака у гарантном року. 
 

Члан 16. 
 

        За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте 
који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном 
документацијом. 
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања и контролу квалитета 
материјала и опреме. 

Члан 17. 
 

        Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача 
Предузећа____________________, са седиштем_________________________, 
ПИБ_____________________, матични број_______________. 
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и за радове 
изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 
 

Члан 18. 
 

       За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује 
опрема, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за 
та одступања.  
Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и 
плаћају по уговореним  фискним јединичим ценама и стварним количинама изведених радова, а у 
складу са Посебним узансама о грађењу („Сл.лист СФРЈ, бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе). 
Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и 
Наручиоца. 

Члан 19. 
 

        Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора 
извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или 
ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, 
неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочеиваним догађајем. Извођач и стручни 
надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте 
Наручиоца. 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена 
цена морала бити повећана за 5,0 %, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача 
радова. 
 
Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ“, бр. 18/77 у 
даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се 
јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења 
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циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Непредвиђене радове Извођач радова 
не може да изведе без претходне сагласности наручиоца. 
Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити 
обављени. 
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена 
морала бити повећана за 5,0 %, и више, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача 
радова. 

Члан 20. 
 

       Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни 
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. 
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и 
Извођача. 
Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Кориснику, пре техничког прегледа, 
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, 
као и пројекте изведених радова у два примерка (ако је одступљено од пројектне документације). 
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и 
предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од 
стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,Наручилац ће радове 
поверити другом извођачу на рачун Извођача радова. 
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по 
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
Технички пријем радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 
 

Члан 21. 
 

      Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених 
радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из 
понуде које су фиксне и непроменљиве. 
Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова. 
 

Члан 22. 
 

      Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 
 - ако Извођач  не  поступи у складу са чл.12. и чл. 13 овог уговора; 
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не 
изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога 
прекине са извођењем радова; 
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла  и 
квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног 
надзора; 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

Члан 23. 
 

        У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача,Наручилац има право да за 
радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу Извођача као 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење  уговорених обавеза . 
 Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља 
разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те 
радове. 
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Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој  уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 
уговора. 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да 
Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним 
радовима до дана раскида уговора.  
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
 

Члан 24. 
 

       За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних 
узанси о грађењу. 
Члан 25. 
 
        Прилози и саставни делови овог уговора су: 
- понуда Извођача бр. ________ од __________2018. године 
- динамички план извођења радова. 

Члан 26. 
 

        Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву. 
 

Члан 27. 
        Овај Уговор се закључује на одређено време до реализације неопходних послова, и ступа 
на снагу даном потписивања обе уговорне стране.  
Средства за реализацију овог уговора  обезбеђена су Одлуком о  буџету града Лознице за 
2018. (''Службени лист  града Лознице''  број: 17/17,7/18 и 13/18).  
  „Обавезе које доспевају наредне буџетске године биће реализоване највише до 
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетског години.“  
У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете и  немогућности преузимања  и 
плаћања обавеза  од стране Наручиоца. 
У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете немогућности преузимања и 
плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

Члан 28. 
 

        Овај уговор је сачињен у четири једнака примерка, од којих два за Наручиоца и два за 
Извођача. 
 
 
        За  ИЗВОЂАЧА                                                             За НАРУЧИОЦА 
 


