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ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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Реконструкција водозахвата – постројење за кондиционирање 
воде до квалитета пијаће воде на локацији водовода Николинци 
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Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана: 13.05.2019. 
године; 
Рок за подношење понуда: 13.06.2019. године до 10:00 часова 
Отварање понуда: 13.06.2019. године, у 10:30 часова 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број 404-43/2019-04 и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку 020-46/19-04, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку радова – Реконструкција водозахвата – постројење за 
кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији водовода 

Николинци, у отвореном поступку 
ЈН бр. 404-43/19-04 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 

 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
 
 
 
 
 

II 

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

4 

III Техничка документација и планови  5 
 
 

IV 

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

6 

V Критеријуми за доделу уговора 12 
VI Обрасци који чине саставни део понуде 12 
VII Модел уговора 33 
VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 45 

 
 
 
Напомена: 
Ова конкурсна документација се састоји од 55 странице и забрањено је мењати 
њену садржину. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
Подаци о наручиоцу: 
Назив наручиоца: ОПШТИНА АЛИБУНАР 
Адреса наручиоца: Трг Слободе бр.4, Алибунар 
Матични број: 08060975 
ПИБ:101084202 
Интернет страница наручиоца:www.alibunar.org.rs 
 
Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: 
ЗЈН) 
 
Предмет јавне набавке и ознака из општег речника набавке 
Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкција водозахвата – 
постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији 
водовода Николинци 
Ознака из ОРН: 45252120 - радови на изградњи постројења за прераду воде 
                           42912350 - опрема за постројење за филтрирање 
 
Циљ поступка  
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
 
Лице за контакт или служба 
Све информације можете добити путем е-маил: javnenabavke@alibunar.org.rs или 
факсом на број: 013/641-153. 
Комуникација електронском поштом или факсом је могућа радним данима, од 
понедељка до петка, од 7.00 - 15.00 часова, најкасније 5 (пет) дана пре истека 
рока за подношење понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:javnenabavke@alibunar.org.rs
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II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

1. Врста радова 
Радови на реконструкција водозахвата – постројење за кондиционирање воде до 
квалитета пијаће воде на локацији водовода Николинци (општина Алибунар) на 
делу парцеле 1639 к.о. Николинци у складу са техничком документацијом, 
спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне 
документације. 
 
2.Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у поглављу VI 
– Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни  – Образац 11  
који садржи спецификацију радова, јединицу мере, количину радова коју је 
потребно извршити, уградњу материјала и сл.  
  
3. Рок за извођење радова 
Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 20 
календарских дана, који почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова 
од стране Надзорног органа, када се стекну услови, што се записнички констатује. 
 
4. Место извођења радова 
Радови на на реконструкција водозахвата – постројење за кондиционирање воде 
до квалитета пијаће воде на локацији водовода Николинци, који се налази у 
насељеном месту Николинци, на парцели број 1639. к.о. Николинци. 
 
5. Обилазак  локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију 
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће 
омогућити обилазак локације за  извођење радова за предметну јавну набавку и 
увид у Техничку документацију  за  извођење радова за предметну јавну набавку, 
најкасније 5 (пет) дана пре истека  рока за подношење понуда, али само уз 
претходну писмену пријаву, која се подноси 2 (два) дана пре намераваног 
обиласка локације, и то радним даном у времену 09.00-14.00 часова на 
меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним 
за обилазак локације и увид у Техничку документацију. 
Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца 
javnenabavke@alibunar.org.rs, које  морају бити примљене од  Наручиоца  
најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда.  
О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у 
пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку 
локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију 
(Поглавље VI – образац 10 Конкурсне документације). 
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Изабрани понуђач дужан је да потпише уговор о јавној набавци у року од 3 дана од 
када му је исти достављен на потписивање или у року од 3 дана од када је примио 
обавештење да приступи потписивању код Наручиоца, на адреси: Општина 
Алибунар, Трг Слободе бр.4, Алибунар. 
Уколико изабрани понуђач не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће 
поступити сагласно члану 113. став 3. ЗЈН и из приложеног средства обезбеђења, 
наплатити штету коју тражи. 

 
 

Место:_____________      
                                                    Понуђач: 
 
Датум:_____________                           М.П.               _____________________        
 
 
 
 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
 
Техничку документацију на реконструкција водозахвата – постројење за 
кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији водовода Николинци 
чини: 
  
Пројекат Технологије - реконструкција водозахвата - постројење за 
кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији локалног водовода 
Николинци, израђен од стране Пројектанта, „Geco inženjering“ из Београда, број 
512-7/19 од 14.03.2019. године. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

ИЗЈАВА(Образац 2. у поглављу VI 
ове конкурсне документације),којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 
1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 

2. 

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

3. 

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

 
4. 
 

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

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

1. ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ Попуњена референц листа- образац 7, 
фотокопије уговора о изведеним 
радовима који су предмет јавне набавке 
и 
Потврде наручилаца о реализацији 
закључених уговора треба да садрже: 
- назив и адреса наручиоца 
- назив и адреса понуђача 
- предмет уговора 
- изјава да су радови за потребе тог 
наручиоца извршени квалитетно и у 
уговореном 
року 
- вредност изведених радова 
- број и датум уговора 
-контакт особа наручиоца и телефон 
- потпис овлашћеног лица и печат 
наручиоца 
Потврда о изведеним радовима издаје, 
потписује и оверава наведени 
наручилац, а према обрасцу датом у 
конкурсној документацији.  
Потврда може бити и на другим 
Обрасцима који садржински одговарају  
обрасцу потврде из конкурсне 
документације 

 
 
 

Да је понуђач у претходне 3  
године (рачунајући од дана 
објаве позива за подношење 
понуда), извео радове у 
потпуности који су истоврсни 
предмету дате јавне набавке 
односно радове у области 
испоруке и монтаже система за 
уклањање гвожђа и мангана из 
воде најмање у висини од 
15.000.000,00 без ПДВ-а и да 
има минимално 15 референци 
која се односи на уклањање 
гвожђа и мангана из воде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

3. ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ а) Пописна листаса датумом 31.12.2018. 
године, или аналитичка картица  
основних средстава потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом понуђача; 
б) рачун и отпремница за средства 
набављена у години у којој се јавна 
набавка спроводи 
в) уговор о закупу- фотокопија уговора о 
закупу са пописном листом 

 
 

Да располаже довољним 
техничким капацитетом односно 
да располаже следећом 
техничком опремом: 
- Одговарајуће возило за 
транспорт опреме и материјала- 
пикап, комби или одговарајуће, 
ком. 1 
- Машину за рад на повезивању 
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филтера, ком. 1 
- Мини лабораторија за 
праћење хемиског квалитета 
воде, ком. 1 
- Агрегат за струју, ком. 1 
 
  

закуподавца;г) уговор о лизингу- 
фотокопија уговора о лизингу 
ђ) за камионе, багере и друга возила код 
којих постоји законска обавеза 
регистрације без обзира на основ 
коришћења (власништво, закуп, лизинг) 
копије саобраћајних дозвола                    
( фотокопије и испис из читача) 
 
Напомена: На наведеним доказима 
потребно  је видно означити тражену 
техничку опрему 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ А) Фотокопија уговора о раду / уговора о 
делу / уговора о привременим и 
повременим пословима / уговора о 
допунском радуи фотокопије МА  
образаца 
 
Б) За лиценциране инжењере потребно 
је доставити копију личне 
лиценце издате од Инжењерске коморе 
Србије, доказе о радном статусу (за 
носиоца лиценце који је 
запослен код понуђача: фотокопија МА 
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. 
Напомена: 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. 

 Да располаже довољним 
кадровским капацитетом и то: 
 
А) да  има најмање 4 
запослених оператора 
монтажера, техничке струке на 
одређено или неодређено 
време или ангажованих по 
основу уговора ван радног 
односа а у складу са прописима 
о радним односима; 
 
Б) да понуђач има најмање 
једног одговорног извођача 
радова, дипл.инж.технол., са 
минималним радним искуством 
од 5 година у области 
пречишћавања вода, у радном 
односу на неодређено или 
одређено време или 
ангажоване по основу уговора 
ван радног односа одговорне 
извођаче радова са 
одговарајућом лиценцом и то: 
- 475 или 371 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

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

80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 3. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом.  

 
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА(Образац 
2. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  

 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном 
року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац 
ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних  
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа 
о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 
 

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

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



 
10/51 

 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити 
ИУВЕРЕЊЕ 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 
зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
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Докази не могу 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. став 
1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа, и то: 

• доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у 
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, 
јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре - www. apr.gov.rs) 

 
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном 
и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери 
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати 
од стране надлежних органа те државе. 
 Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране 
понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не 
одговара у потпуности оргиналу тог доказа, понуда ће се одбити као 
неприхватљива. 
 Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као 
и попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.  
 Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези 
да потпише, овери и достави. 
 
 На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да 
образац овери печатом и потпише и то: 

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац 
морабити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци 
који сеодносе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране 
овлашћеног лицапонуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана 
групемогу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца 
посла илиовлашћеног лица члана групе понуђача. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1.Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
2.Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
истом понуђеном ценом  
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 
најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда 
понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче 
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену 
цену и исти рок за извођење радова. Извлачење путем жреба наручилац ће 
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом 
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 2); 
3) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 
3). 

4) Образац трошкова припреме понуде (Образац 4); 
5) Образац изјаве о независној понуди (Образац 5); 
6) Изјава о одговорном извођачу (Образац 6) 
7) Списак изведених радова / референце (Образац 7) 
8) Потврда о реализацији уговора (Образац 8). 
9) Изјава о расположивости техничке опреме (Образац 9) 
10) Потврда о обиласку локације (Образац 10) 
11) Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни  (Образац 11) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова –
реконструкција водозахвата – постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће 
воде на локацији водовода Николинци, ЈН број: 404-43/2019-04 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 
Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

Врста правног лица: 
( заокружити) 

микро          мало          средње  
 
велико                       физичко лице 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Јавна набавка радова – реконструкција 
водозахвата – постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на 
локацији водовода Николинци 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок важења понуде 
( 60 дана од дана отварања понуде) 

 
_____ дана од дана 
отварања понуде 

 
Рок завршетка радова  
(максимално  20 календарских дана)  

 
_______ календарских дана 
од дана увођења у посао 

 
Гарантни рок 
( не краћи од 2 године ) 
 

 
______ године, од дана 
примопредаје радова 

 
 

Датум                    Понуђач 
   М.П.  

_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују 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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(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

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

И З Ј А В У 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача]у поступку јавне набавке радова – реконструкција водозахвата – 
постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији 
водовода Николинци, ЈН бр.404-43/19-04, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну 
набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

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

Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 
 
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 

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

И З Ј А В У 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке радова – реконструкција водозахвата – 
постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији 
водовода Николинци, број 404-43/19-04 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 
када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

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

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 
Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке – реконструкција водозахвата – постројење за 
кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији водовода Николинци, 
ЈН број: 404-43/2019-04, поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује 
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 

ИЗЈАВА  
О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, 

КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ БРОЈ 404-43/19-04 

 
Изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да ће доле наведени одговорни 
извођачи радова бити расположиви у периоду извршења уговора за извођење радова на 
реконструкција водозахвата – постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће 
воде на локацији водовода Николинци. 
 

Ред. 
бр. Име и презиме Број 

лиценце 

Назив понуђача  
који ангажује 
одговорног  
извођача 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код  
понуђача 

2. Ангажован  
уговором 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7     
 

8  
 

   

Место:_____________                                                                    Понуђач 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
илиса подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава 
овлашћенолице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене 
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА / РЕФЕРЕНЦЕ 

 
Број јавног позива: 404-43/2019-04 

р.
бр

. Назив корисника Спецификација 
радова која су 
предмет јавне 

набавке 

Вредност 
изведених 

радова  

Период 
извођења 

радова 
адреса 

контакт особа 
број телефона 

1 

    
 
 
 

2 

    
 
 
 

3 

    
 
 
 

4 

    
 
 
 

5 

    
 
 
 

6 

    
 
 
 

7 

    
 
 
 

8 

    
 
 
 

9     
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10 

    
 
 
 

11 

    
 
 
 

12 

    
 
 
 

13 

    
 
 
 

14 

    
 
 
 

15 

    
 
 
 

16 

    
 
 
 

 
      М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача: 
______________________________ 

НАПОМЕНА: 
Приликом оцене испуњености траженог додатног услова у погледу пословног 
капацитета, биће узети само уговори реализовани у периоду од 3 (три) године од 
дана објаве позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних 
набавки (то значи да уговор може бити закључен и пре релевантног периода, али 
ће се у смислу референци узимати у обзир само вредност која је реализована у 
периоду од 3 године од истека рока за подношење понуда) 
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(ОБРАЗАЦ 8) 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 
_____________________________________  
                   Назив наручиоца 
_____________________________________  
                          Адреса 
 
 
Овим потврђујемо да је понуђач  
_____________________________________________________________________,  
из 
______________________ул._____________________________________________
____ ,за потребе Наручиоца  
____________________________________________________________ ,  
 
а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач 
(заокружити одговарајући начин наступања) 
 
квалитетно и у уговореном року извео радове  
______________________________________________________________________
___ 
______________________________________________________________________
___  
______________________________________________________________________
___ 
                                                                      (навести врсту радова) 
 
 
у  вредности  од  укупно  _______________________________ динара  без  ПДВ,  
односно у вредности од укупно ___________________________ динара са ПДВ,  
а на основу уговора број ____________________________ од _________________. 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 
користити. 
 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  
Телефон: _________________ 
 
Датум:                                                                     Потпис овлашћеног лица 
Наручиоца______________________                                  
_________________________ 

М.П. 
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Образац копирати у потребном броју примерака 
(ОБРАЗАЦ 9) 

 
ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 
Изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да имамо у 
власништво/закуп / лизинг и у исправном стању захтевани технички капацитет за 
јавну набавку бр  404-43/19-04 – набавка радова – реконструкција водозахвата – 
постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији 
водовода Николинци, и да ће наведена опрема бити на располагању за свевреме 
извођења радова који су предмет ове јавне набавке. 
 
 

Редни 
број 

Техничко 
средство Ком 

Редни број 
и бр. стране 
са пописне 
листе или 

аналитичка 
картица 

Број 
уговора 

о лизингу 
или закупу 

Уписати у 
чијем 

је 
власништву 

техничко 
средство 

1 
 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
4 

     

 
5 

     

 
6 

     

7      
8      
9      
10      
 
 
Датум __________________      Потпис овлашћеног лица 
 

М.П. ___________________________ 
 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача 
или овлашћенолице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице 
понуђача уколико наступасамостално или са подизвођачима. 
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(ОБРАЗАЦ 10) 

 
ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
ПОТВРЂУЈЕ СЕ  да је _____________________________ из 
_______________________ 
 

у име понуђача 
Назив понуђача: 
____________________________________________________________ 
 
Адреса понуђача: 
___________________________________________________________ 
 
Место: 
____________________________________________________________________ 
Контакт 
особа:______________________________________________________________ 
Контакт 
телефон:___________________________________________________________ 
Имејл:______________________________________________________________ 
 
Извршио увид у документацију и обишао локацију која је предмет јавне набавке 
број 404-43/2019-04 у пратњи представника Наручиоца: 
_________________________________________________. 
 
 
У Алибунару, _________________. године 
 

Потпис овлашћеног представника Наручиоца 
 
 

М.П.                   ____________________________ 
 
                   Потпис овлашћеног лица Понуђача 
 

М.П.          ___________________________ 
 
Напомена: Образац  мора бити потписан од стране представника Наручиоца, 
односно лицазадуженог за обилазак локације. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико 
наступасамостално или са подизвођачима. 
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице 
носиоцапосла групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
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(ОБРАЗАЦ 11) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ   
 
 
Р.бр Позиција Ј.М. Кол. Ј.Ц. без 

ПДВ-а 
Ј.Ц са 
ПДВ-ом 

Укупно без 
ПДВ-а 

Укупно са ПДВ-
ом 

1 СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ 

1.1 
 
 

ФИЛТЕР ПОД ПРИТИСКОМ- ДЕФЕРИЗАТОР 
Тип филтрације: брза, под притиском 
Композитни танкови: Wave Cyber 48x72 
Димензије танка:Ø 1.218x2.360 мм 
Запремина танка: 1.743 лит. 
Филтерска испуна: Greensand plus 
Количина филтерске испуне: 1.162 лит 
Носећи слој: 150 мм кварцни песак 1-2 мм 
Радни проток филтера 5 лит/сек 
Пројектовани проток система 2.67 лит/сек 
Прикључак улаз/излаз: Ø 63 / Ø 63  
Канализациони прикључак: Ø 40 
Радни притисак: 3-6 бара 
Радна температура: 1-40 °C 
Управљање аутоматски вентил: RX-74A/DVS 
Маса уређаја: 2.700 кг 
Произвођач: Euro-Clear, Мађарска или 
еквивалентно   

    

Филтерска колона 48¨ x 72¨ x 6¨x 6¨ ком 3     
Филтерска испуна  Greensand plus лит 3000     
Носећи слој: 150 мм кварцни песак 1-2 мм лит 486     
Аутоматски управљачки вентил RX-74A/DVS ком 3     
Редукциона фланса 6“ - 4“ ком 3     
Затварач фланша 6“ ком 3     
Горње дизне D50 дупла дужина  ком 3     
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Доње дизне D50: 6 грана ком 3     
Централне цеви D50 метар 8     

1.2 СИСТЕМ ЗА ДОЗИРАЊЕ ОКСИДАНСА   
Дозир пумпа – Соленоидна са мембраном 
Капацитет: 5 l/h – 8 бара 
Материјал главе и вентила: Полипропилен / 
ППВДФ 
Мембрана: ЕПДМ/ПТФЕ 
Варијабилни усисни кит са двопозиционим 
прекидачем нивоа, мулти функцијски вентил, 
инјекциони вентил са изолационим вентилом 
и варијабилном дужином инјектора 
Посуда за припрему раствора V=250 лит. 
Црево за дозирање: 8x5 ПЕ 10 бара – 15м 
Произвођач: Injekta, Италија или 
еквивалентно 

ком 1 

    

1.3 СИСТЕМ ЗА ДОЗИРАЊЕ ДЕЗИНФЕКЦИОНОГ СРЕДСТВА 
Дозир пумпа- соленоидна са мембраном 
Капацитет: 2.2 l/h – 16 бара 
Материјал главе и вентила: Полипропилен / 
ППВДФ 
Мембрана: ЕПДМ/ПТФЕ 
Варијабилни усисни кит са двопозиционим 
прекидачем нивоа, мулти функцијски вентил, 
инјекциони вентил са изолационим вентилом 
и варијабилном дужином инјектора 
Посуда за припрему раствора V=250 лит. 
Црево за дозирање: 8x5 ПЕ 10 бара – 15м 
Произвођач: „Prominent“ или евивалентно 

ком 1 

    

1.4 МЕРАЧ ПРОТОКА 
Тип: импулсни 
Модел: WP 
Излазни сигнал: read relay – 1 лит/имп 

ком 1 
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Номинални проток: 60 m³/h 
Макс. Проток : 300 m³/h 
Доња граница мерног опсега: 1,8 m³/h 
Прикључак: ДН 80 
Тип прикључка: прирубнички 
Радни притисак: 16 бара 
Укупна дужина: 250 мм 
Маса: 16 кг 
Произвођач: Vukas mering или еквивалентно 

 
2 ФИТИНГ И ЦЕВНА ИНСТАЛАЦИЈА 

2.1  Одушивач ваздуха ком 3     
2.2 ПВЦ цеви Д 90 метар 25     
2.3 ПВЦ цеви Д 63 метар 15     
2.4 ПВЦ цеви Д 40 метар 15     
2.5 ПВЦ цеви Д 32 метар 10     
2.6 Муф Д90 пвц ком 4     
2.7 Муф УН Д63 пвц ком 5     
2.8 Холендер Д90 ком 3     
2.9 Холендер УН Д63 пвц ком 5     
2.10 Холендер УН Д32 пвц ком 3     
2.11 Холендер Д40 пвц Ком 5     
2.12 Колено Д90/90 пвц Ком 15     
2.13 Колено Д63/90 пвц Ком 15     
2.14 Колено Д32/90 пвц Ком 10     
2.15 Колено Д32/90 пвц Ком 12     
2.16 Колено Д32/45 пвц Ком 5     
2.17 Вентил Д90 пвц Ком 3     
2.18 Вентил Д63 пвц Ком 7     
2.19 Редукција Д90*63 пвц Ком 7     
2.20 Редукција 40*32 пвц Ком 5     
2.21 Т ком Д90 пвц Ком 10     
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2.22 Лепак за пвц цеви и титинг Литра 2     
2.23 Ацетон за чишћење цеви и фитинга Литра 2     
2.24 Обујмица Д 63*1/2“ ком 8     
2.25 Шелне (Д90, Д63, Д40, Д32) ком 20     
2.26 Славине за узимање узорака ком 7     
 

3 ХЕМИКАЛИЈЕ 
3.1 Натријум хипохлорит литра 50     
3.2 Калијум перманганат КМнО4 кг 3     

 
4 ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 

4.1 Кондуктометар ком 1     
4.2 Фотометар за pH ком 1     

4.3 Преносни фотометар за слободни и укупни 
хлор ком 1 

    

4.4 Гвожђе и манган ЛР Фотометар: Гвожђе 0 до 
400 mg/l ком 1 

    

4.5 Гвожђе ЛР. ТПТЗ метода, сет за 50 тестова ком 1     

4.6 Манган ЛР, ПАН метода, Реагенси за 50 
тестова  ком 1 

    

4.7 Лабораторијско посуђе (чаше, пипете, 
ерленмајери, градуисане мензуре) ком 1 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
Укупно 1+2+3+4 без ПДВ-а 

   
ПДВ 

  
 Укупно 1+2+3+4 са ПДВ-ом 

  
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
• у колони „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати јединичну цену без ПДВ-а за сваку позицију посебно 
• у колони „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати јединичну цену са ПДВ-ом за сваку позицију посебно 
• у колони „Укупно без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку позицију и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони „Јединична цена без ПДВ-а“) са траженим количинама (које су 
наведене у колони „Количина“);  

• у колони „Укупно са ПДВ-ом“ уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваку позицију и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони „Јединична цена са ПДВ-ом “) са траженим количинама (које 
су наведене у колони „Количина“);  

• у табелу збирна рекапитулација уписати збирне износе из свих табела (1+2+3+4) и на крају уписати износ 
без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
Цене обухвата:  све трошкове( набавку материјала,превозматеријала, превоз механизације и сл.) 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 
на реконструкција водозахвата – постројење за кондиционирање воде до 

квалитета пијаће воде на локацији водовода Николинци 
Бр: 404-43/19-04 

 
Закључен дана______________ између: 
 
ОПШТИНА АЛИБУНАР, са седиштем у Алибунару, улица Трг Слободе бр.4,  
Матични број: 08060975, ПИБ: 101084202, коју заступа председник Општине 
Алибунар, (у даљем тексту: Наручилац)  
 
и 
____________________________________________________, са седиштем у 
________________, улица _________________________, ПИБ:_____________ 
Матични број:_________________________, Број рачуна: __________________ 
Назив банке__________________,Телефон:........................Телефакс:_________ 
кога заступа___________________________у даљем тексту: Извођач радова) 
 
 
 
Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача 
 
____________________________________________________, са седиштем у 
________________, улица _________________________, ПИБ:_____________ 
Матични број:_________________________, Број рачуна: __________________ 
Назив банке__________________,Телефон:........................Телефакс:_________ 
кога заступа___________________________у даљем тексту: Извођач радова) 
 

 
ПРЕАМБУЛА 
 
Донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова број 404-43/2019-
04. Од 09.05.2019. године; 
Наручилац  је  у отвореном поступку јавне набавке број 404-43/2019-04, донео 
Одлуку о додели уговора број ______________ од _______ године и изабрао 
Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на рехабилитацији 
улица у насељеним местима општине Алибунар 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење радова  на реконструкција водозахвата – постројење 
за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији водовода 
Николинци. 
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Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему 
према  Понуди број ______  од _________ године, заведене код Наручиоца под 
бројем _____________ од ________ године, која је саставни део овог уговора. 
 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 
Члан 2. 

 Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  
износи укупно _____________________ динара без ПДВ, односно 
____________________ динара са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и 
количина из Понуде Извођача број ____________од __.__.2019. 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.  

 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 Наручилац ће уговорену цену радова из члана 2. исплатити Извођачу, на 
начин и у роковима предвиђеним овим уговором, уплатом на текући рачун 
Извођача. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи 
начин: 
- 90% укупне вредности Уговора по испостављеним привременим ситуацијама 
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана 
пријема оверених ситуација од стране Наручиоца и 
- 10% укупне вредности Уговора у року до 45 дана, након што Понуђач преда 
Наручиоцу:  

а) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року; 
б) окончану ситуацију  сачињену на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из понуде  потписане од стране 
стручног надзора 
ц) записник о примопредаји изведених радова сачињен и потписан од 
стране Комисије за примопредају и коначни обрачун 

 Привремене и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест 
примерака и морају бити оверене од стране надзорног органа пре доставе 
Наручиоцу. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да 
исплати неспорни део ситуације.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и 
другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију 
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чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити 
плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права на приговор. 

 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 4. 
Извођач се обавезује да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року 

од 7 дана од дана закључења овог уговора, Наручиоцу преда: 
1. Гаранцију банке за добро извршење посла која мора имати клаузулу 

да је безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први 
позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени 
сa конкурсном документaцијом (рокови, износ), у висини 10% од 
уговорене цене радова без ПДВ-а, са роком важности најмање 10 
дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Понуђач може 
поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен 
кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 
(инвестициони рaнг). Ако се зa време трaјaњa овог Уговорa промене 
рокови зa извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције 
зa добро извршење послa морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити 
поднету гaрaнцију уколико понуђaч не буде извршaвaо своје 
уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен овим Уговором; 

Извођач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова 
Наручиоцу преда: 

1. Гaрaнцију банке зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, која мора 
имати клаузулу да је безусловна, неопозива, без права на приговор и 
платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у 
потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ), 
издaту у висини од 10% од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa 
роком вaжности најмање 5 дaнa дужим од гaрaнтног рокa. Добaвљaч 
може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен 
кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 
(инвестициони рaнг). Наручилац ће уновчити поднету гaрaнцију 
зaотклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју дa добaвљaч не 
изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо дa умaњи могућност 
коришћењa предметa уговорa у гaрaнтном року. 

 
У случају продужења рока из члана 4. овог уговора, овај уговор представља 

правни основ за продужење важности гаранције наведене у ставу 1. тачки 2. овог 
члана. 

 
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 5. 
 Извођач је дужан да приликом закључења уговора а најкасније 7 дана од 
дана закључења уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених 
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ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави 
Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у 
свему према важећим законским прописима. 

Извођач је такође дужан да пре увођења у посао, достави Наручиоцу 
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица, 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, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са 
новим периодом осигурања.  

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 
противпожарне заштите. 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима 
признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси 
накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор 
признаје за извршну исправу без права приговора.  

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 6. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у 

складу са важећим прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, 
инвестиционо- техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку 
радова изведене радове преда Наручиоцу . 

Ради извођења 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. 

Извођач се обавезује : 
- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 

7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање 
и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које 
нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у 
обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова; 

- да пре почетка радова потпише главни пројекат и 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 
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безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за 
време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцима; 

- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима 

Републике Србије, 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 Наручиоцада је завршио радове и 
да је спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  
утврде неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и 
набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за 
изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему 
писаног позива од стране  Наручиоца. 

 
Члан 7. 

Извођач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења Уговора 
достави детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: 
припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у 
четири примерка, по два за Наручиоца и стручни надзор. 

Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, 
план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке 
потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат 
организације градилишта. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 8. 
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, наручилац 

има обавезу да: 
- Да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  

3. овог уговора. 
- Да присуствује увођењу Извођача у посао, што ће се констатовати 

записником; 
- Да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 

стручним надзором и извођачем; 
- Да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо–техничку 

документацију и грађевинску дозволу; 
- Да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији 

рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на 
градилишту; 
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- Да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 
испостављеним ситуацијама; 

- Да по завршетку радова прими наведене радовe; 
- Да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 

Извођача. 
- Да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту  градилишну таблу           

 
 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
Члан 9. 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року 
од ________ (рок не може бити дужи од 20 дана)  календарских дана, рачунајући 
од дана увођења извођача у посао.  

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца,  
Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у 
грађевински дневник, о чему ће бити састављен и записник о увођењу Извођача у 
посао, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног 
стицања следећих услова : 

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
грађевинску дозволу; 

- да је Наручилац  обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу  доставио банкарску гаранцију за добро извршење 

посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи 

и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица. 

 Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности обаНаручиоца.  
 

Члан 10. 
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

− у случају прекида радова који траје дуже од 5 дана, а није изазван кривицом 
Извођача; 

− у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
− у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца; 
− 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 из става 1 овог члана, а најкасније 5 
дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора 
о томе постигну писани споразум. 

Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење 
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
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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. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.  

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

ГАРАНТНИ РОК 
Члан 11. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____, године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова 
Наручиоцу. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су 
предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за 
уграђене материјале, као и упутства за руковање. 

 
Члан 12. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани 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 писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је 
овлашћен да  активира  банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року. 

 
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог 
члана,  Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног 
износа стварне штете. 
 

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
Члан 13. 

 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. 
 Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара 
стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 
материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби 
материјал који не одговараквалитету. 
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 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена 
безбедност објекта, Наручилац има право да траже да Извођач поруши изведене 
радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не 
учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача, искључиво на трошак 
Извођача по овом уговору. 
 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
Члан 14. 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је 
сам извео. 

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, 
у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, 
осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, 
ако је страни подизвођач након подношења понуде настала трајнија неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико 
добије претходну сагласност Наручиоца. 

 
МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 

Члан 15. 
Уколико се појави потреба за извођењем вишкова и мањкова радова 

Извођач их не може сам извести, нити стручни надзор може дати налог Извођачу 
да их изведе, без претходне писане сагласности Наручиоца. 

Вишкови и мањкови радова који су изведени без претходне писане 
сагласности Наручиоца неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од 
стране Стручног надзора. 

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем 
вишкова или мањкова радова, обавести стручни надзор и достави преглед истих.  

Стручни надзор на месту извођења предметних радова утврђује објективну 
потребу, количину вишкова и мањкова радова, описе позиција, количине, цене, 
потом сачињава извештај у којем наводи околности које су се десиле и услед којих 
је настала потреба за њиховим извођењем или неизвођењем и даје детаљно 
образложење. 

Стручни надзор доставља свој извештај Наручиоцу на усвајање, најкасније 
у року од два дана од дана пријема обавештења од Извођача да су настале 
потребе за вишковима или мањковима радова. 
          Наручилац разматра извештај и предлог стручног надзора и доноси одлуку о 
његовом прихватању или неприхватању. Уколико Наручилац прихвати извештај 
стручног надзора, уз приложени преглед вишкова и мањкова радова, доноси 
одлуку да са Извођачем закључи анекс овом Уговору, сагласно одредбама члана 
115. Закона о јавним набавкама. 

Извођач се обавезује да уговорене вишкове и мањкове радова обрачуна по 
уговореним јединичним ценама из своје Понуде. 
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Коначан преглед свих изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач 
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге.  

Уговорне стране су сагласне да прихваћени вишкови или мањкови радова 
од стране Наручиоца  могу бити основ за продужење уговореног рока за 
извођење предметних радова.  

 
 НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 16. 
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем 

непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко 
надзорног органа, предмер непредвиђених радова.  

Надзорни орган доставља Наручиоцу захтев за извођење непредвиђених 
радова са предмером и предрачуном, који мора да садржи предмер и предрачун 
непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране надзорног органа; 

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем 
непредвиђених радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа 
позиција и количина и своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља 
Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана пријема, ради покретања 
процедуре за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона о јавним 
набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о 
основаности примене преговарачког поступка.  

У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, 
Извођач је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за 
додатне радове (непредвиђене радове). 

Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране 
Наручиоца и закључивања уговора о њиховом извођењу, Извођач се обавезује да 
изведе непредвиђене радове. 

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у 
грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта 
или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима 
(клизиште, појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде 
пројектне документације. 

Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и 
неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата.  

Наручилац ће, по добијању обавештења од стране извођача и надзорног 
органа, приступити уговарању непредвиђених радова, у складу са чланом 36. ЗЈН, 
а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности 
примене преговарачког поступка. 

 
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 

Члан 17. 
 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 
Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински 
дневник. 
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 Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 
стручног надзора и Извођача. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од 
завршетка радова. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 
радова. 
 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре 
техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 
три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два 
примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи. 
 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац или стручни надзор 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 и ако их не отклони у споразумно утврђеном 
року,Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.  

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 
стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране 
стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија 
сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.  

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 18. 

 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у 
уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1%  од укупно 
уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не 
може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова. 

Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без 
претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној 
ситуацији. 

Ако је Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених 
радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац  мора да докаже. 
 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 19. 

 Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему 
према одредбама Закона о облигационим односима. 
 Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља 
другим уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема 
изјаве. Изјава мора да садржи разлог за раскид уговора. 
 У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди 
од пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих 
уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте 
изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о 
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планирању и изградњи, док су уговорне стране дужне да сачине записник комисије 
о стварно изведеним радовима и записник о коначном финансијском обрачуну по 
предметном уговору до дана раскида уговора. 

 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 20. 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе 
Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе 
Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 
 
 

Члан 21. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Панчеву. 
 

Члан 22. 
 Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну 
страну. 
 
 
      ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                         НАРУЧИЛАЦ  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
_________________________                                 _________________________ 
                                                                                                 Душан Дакић 
 

 
НАПОМЕНА: Модел уговора из конкурсне документације са свим својим битним 
елементима мора бити истоветан оном који ће се закључити са најповољнијим 
понуђачем. 
-Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише (овлашћено лице) и овери 
печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
 
-Уколико понуђач не користи печат, а у складу са Законом о привредним 
друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 
5/2015, 44/2018 и 95/2018), дужан је да уз понуду достави Наручиоцу 
Изјаву о томе. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском 
језику. Поступак се води на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општина Алибунар, 26310 Алибунар, ул. Трг 
Слободе бр.4 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – реконструкција 
водозахвата – постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће 
воде на локацији водовода Николинци ЈН бр. 404-43/19-04 -„НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
13.06.2019. до 10:00 часовa. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 2); 
3) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 
3). 

4) Образац трошкова припреме понуде (Образац 4); 
5) Образац изјаве о независној понуди (Образац 5); 
6) Изјава о одговорном извођачу (Образац 6) 
7) Списак изведених радова (Образац 7) 
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8) Потврда о реализацији уговора (Образац 8). 
9) Изјава о расположивости техничке опреме (Образац 9) 
10) Потврда о обиласку локације (Образац 10) 
11) Предмер и предрачун (Образац 11) 
12)  Модел уговора  
13) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
 
3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке није обликован у партије. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина 
Алибунар, 26310Алибунар, ул. Трг Слободе бр.4, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радовa – реконструкција водозахвата – 
постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији 
водовода Николинци ЈН бр. 404-43/19-04 -„НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радовa - реконструкција водозахвата – 
постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији 
водовода Николинци ЈН бр. 404-43/19-04 -„НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радовa – реконструкција водозахвата – 
постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде на локацији 
водовода Николинци ЈН бр. 404-43/19-04 -„НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радовa – реконструкција 
водозахвата – постројење за кондиционирање воде до квалитета пијаће воде 
на локацији водовода Николинци ЈН бр. 404-43/19-04 -„НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи 
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 
1)и2) ЗЈН и то податке о:  

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

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављуIVконкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема привремене односно окончане 
ситуације уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања. 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном 
органу на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном 
документацијом надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља 
Наручиоцу на оверу и плаћање.  

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да 
исплати неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране 
Извођача радова, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, 
уколико се уговорне стране другачије не договоре. Извођач, на основу Записника о 
примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Минимални гарантни рок за изведене радове износи 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 
Наручиоцу. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 
9.5. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок за извођење радова максимално 20 календарских дана од дана увођења 
извођача у посао. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊАФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави 
 

11.1.Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оргинал, у износу од 2% 
од укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важења 60 дана од дана јавног 
отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, безусловна и 
платива на први позив – оргинал – у корист Општине Алибунар, Алибунар, Трг 
Слободе бр.4, ПИБ: 101084202, МБ:08060975, број рачуна:840-23640-18. 

Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира 
у следећим случајевима: 

а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци; 

б) ако изабрани понуђач у року од 7 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 
гаранцију за добро извршење посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 7 дана од дана закључења уговора, 
Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећим лицима. 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског 
обезбеђења, за добро извршење посла. 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција 
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг). 

 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења 
уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
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Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију повраћај авансног  плаћања и за 
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског 
обезбеђења, за отклањање грешака у гарантном року и то: 
 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% 
од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције 
мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.Поднета банкарска гаранција 
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг).  
 
Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје изведених 

радова уз окончану ситуацију предмета јавне набавке преда наручиоцу 
средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. 
 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 
отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета 
уговора у гарантном року. 
 
Понуђач  који  наступа  самостално,  понуђач  који  наступа  са   подизвођачима, 
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању 
полисe осигурања за  објекат  у  изградњи  и  полисe осигурања  од  одговорности 
за  штету причињену  трећим  лицима  и  стварима  трећих  лица  за  све  време  
изградње,  тј.  до предаје  радова  Наручиоцу  и потписивања  записника  о  
примопредаји радова.  
Понуђач  чија  понуда буде  изабрана  као  најповољнија  дужан  је  да у  року  од  
7 дана  од  дана  закључења  уговора  Наручиоцу достави  полису  осигурања  за  
објекат  у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену 
трећим лицима и стварима  трећих  лица,  са  важношћу  за  цео  период  
извођења радова,  у  свему  према важећим законским прописима. 
 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди; 
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2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости 
податакадобијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке 
оподнетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. 
 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail: javnenabavke@alibunar.org.rsтражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,„ЈН бр.404-
43/19-04”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца 
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог 
документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ 
да је извршено достављање. 
 
14. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
Понуђач може да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и да 
стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, 
на локацији на којој ће се радови и изводити. 
Обилазак локације могуће је заказати путем имејла: javnenabavke@alibunar.org.rs. 

mailto:javnenabavke@alibunar.org.rs
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Пријаве морају бити примљене код  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека 
рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем 
понуда. 
Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља 
потписан и оверен Образац из конкурсне документације – Потврда о посети 
локације, која мора бити оверена од стране лица задуженог за обилазак локације. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и 
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем 
тексту: Републичка комисија). 
Захтев за заштиту права се достављанаручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail:javnenabavke@alibunar.org.rsили препорученом пошиљком са 
повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије 
одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење 

mailto:javnenabavke@alibunar.org.rs
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о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављањаи уколико 
је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или 
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десетдана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

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

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога.  
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* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; Општина Алибунар, Трг Слободе  бр.4, 26310 Алибунар- 
Јн.бр.404-43/19-04; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), 
за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије 
у складу са ЗЈН и другим прописом. 
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
18. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудaНаручилац може зaкључити уговор пре 
истекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaном 112. стaв 
2. тaчкa 5) Зaконa. 
Наручилац ће Уговор о јавној набавци достaви понуђaчу којем је додељен урокуод 
8 (осaм) дaнa оддaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштитупрaвa или ће 
га у истом року позвати у просторије Наручиоца ради потписа. Понуђaчједужaндa 
потпишеуговор и врати га Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријемa. 
Уколико Понуђач не поступи у датом року смaтрaће се да 
одустaјеодпонудеиможезбогтогa сносити све законом предвиђене последице.  
Акопонуђaчкојемједодељенуговородбиједa зaкључиуговоројaвнојнaбaвци, или га у 
остављеном року потписаног Наручиоцу не врати, Наручилац може дa зaкључи 
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уговорсa првимследећимнaјповољнијимпонуђaчем (члан 113. став 3. ЗЈН). Уколико 
је збогметодологиједоделепондерa 
потребноутврдитипрвогследећегнaјповољнијегпонуђaчa, 
Наручилацћепоновоизвршитистручнуоценупонудa идонетиодлукуододелиуговорa. 
 
20. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 
 
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, или услед којих је престала 
потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године односно у наредних шест месеци. 
 
 
21. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске 
поште, поште и факсом. 
 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два 
дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са 
чл. 14. и 15. ЗЈН. 
 
22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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, 
оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 
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