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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцим 

јавних набавки („Службени гласник РС" бр. 68/15) и Одлуке о покретању поступка ОП ЈН број 404-

67-3/17-IV од 29.05.2017. године, Комисија за јавну набавку образована Решењем број 404-67-4/17-

IV од 29.05.2017. године припремила је конкурсну документацију за отворени поступак јавне 

набавке – РАДОВА - ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА  ОТПАДНИХ ВОДА  

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Прилози Опис 

Прилог 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Прилог 2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Прилог 3 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РАДОВА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО 

Прилог 4 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ  

Прилог 5 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Прилог 6 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Прилог 7 ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Прилог 8 ОБРАСЦИ ПОНУДЕ 

Прилог 9 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Прилог 10 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Прилог 11 ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Прилог 12 ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. СТАВ 2.ЗЈН 

Прилог 13 РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

Прилог 14 ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

Прилог 15 ОБРАЗАЦ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ 

Прилог 16 ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА 

Прилог 17 ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСА ОСИГУРАЊА 

Прилог 18 МОДЕЛ УГОВОРА 

Прилог 19 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Конкурсна документација се састоји од укупно 93 страна, прилози 40 страна. 
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Прилог 1  

На основу Закона о јавним набавкама, „Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и 

члана 2. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима ЈН и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" бр. 86/15) дефинисани су: 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107 

Тел.бр. 022/433-912, лок.125 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-67/17-IV 

Одлука број 404-67-3/17-IV 

Врста поступка јавне набавке отворени поступак, у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке 

Уговор о јавној набавци Наручилац ће по спроведеном поступку јавне набавке 

закључити уговор о јавној набавци 

Контакт особа  Злата Јанковић, jnbruma@ruma.rs 

Кристина Колунија, kristina@ruma.rs 

 

Пријем електронске поште врши се радним данима 

(понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 07:00-

15:00 часова. 

Напомена ЈН није обликована по Партијама 
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Прилог 2  

На основу Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и 

члана 2. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима ЈН 

и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС бр. 86/15) дефинисани су: 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

Врста предмета набавке РАДОВИ  

Редни бриј набавке у плану 1.3.13 

Назив и ознака предмета 

набавке из Општег речника 

набавки 

ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА  ОТПАДНИХ ВОДА  

ОРН: 45252000; 71240000 

Подаци о предмету јавне 

набавке 

пројектантске и инжењерске услуге, грађевински радови, 

набавка материјала и опреме, пуштање у рад постројења, 

тестирање и анализе 

Број партија уколико се 

предмет набавке обликује у 

више партија: 

Јавна набавка није обликована по ПАРТИЈАМА 

Чланови комисије за јавне 

набавке 

Председник 

комисије 

Голицин Михаило, м.сц.хемијског 

инжењерства 

Заменик 

председника 

Владислава Стаменовић, дипл. правник 

Члан Злата Јанковић, дипл. правник и службеник 

за јавне набавке 

Заменик 

члана 

Кристина Немаровић, дипл. економиста и 

службеник  за јавне набавке 

 Члан  Цвјетковић Мирослав, дипл.инг.грађевине 

 Заменик 

члана 

Синиша Тркуља, спец.управљања заштитом 

животне средине 
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Прилог 3  

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

 
I. ПОДЛОГЕ 

 

Подлоге понуђачима за израду понуде за “Изградњу пречистача отпадних вода". 

 

УВОД 

Фабрика „Хутцхинсон“ д.о.о. Рума у Руми је организовала и започела своју производњу почетком 

2016.год. Фабрика производи црева високог и ниског притиска која се користе у аутомобилској и 

камионској индустрији, морнарици, железници и авијацији. Производи се користе за климатизере, 

кочионе и управљачке системе, расхладне и системе за снабдевање горивом и уљем поменутих 

корисника. Тренутно је изграђена прва фаза фабрике у оквиру индустријске зоне у Руми на К.П. 

бр.3883/28, а у плану је друга фаза која подразумева изградњу још једне производне јединице, 

истог капацитета и намене. У скоријој будућности је предвиђена изградња и треће фазе. 

Током процеса производње настају отпадне воде које по квалитету не задовољавају законом 

прописане услове за испуштање у оближњи канализациони систем града Руме. 

У Прилогу се налазе важеће физичко-хемијске анализе отпадне воде, као и количине истих са 

динамичким дневним циклусима, потврђена  од стране Хутцхинсон д.о.о. Рума и то: отпадне воде 

из поступка екструзије су дефинисане Прилогом 1; отпадне воде узоркована са позиције „ Шахт 

18“ су дефинисане Прилогом 2; отпадне воде узоркована са позиције „ Шахт 11“ су дефинисане 

Прилогом 3.  

 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА 

 

Циљ и задатак овог пројекта је пројектовање и изградња постројења за пречишћавање отпадних 

вода које настају током процеса производње у фабрици Хутцхинсон, а које ће обезбедити такав 

излазни квалитет пречишћене отпадне воде да се несметано може испуштати у градски 

канализациони систем.  

 

ПОТРЕБНЕ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

 

На К.П.бр.3883/29 (Прилог 4) предвиђена је изградња постројења за прераду отпадних вода. 

Пројекат у целини треба урадити по систему Пројектовање, изградња и пуштање у рад постројења 

за третман отпадних вода из фабрике Хутцхинсон. У том смислу, потребне активности 

подразумевају следеће: 

- Истражни радови  

- Пројектовање и пројектантски сервиси Инвеститору током процедуре добијања 

неопходних услова и дозвола за рад постројења 

- Набавка материјала и Извођење грађевинских радова 
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- Пројектовање и изградња приступних саобраћајница, са уређењем терена и постављањем 

заштитне ограде 

- Набавка, испорука и монтажа опреме 

- Пуштање у рад постројења 

- Доказивање гарантованих параметара  

Hапајање свих потрошача електричном енергијом на постројењу извршиће се прикључком на 

мрежу према Понуди бр. 88.1.1.0-Д-07.17.128588-17. 

Уколико понуђена опрема и/или технолошки поступак захтевају одређен температурни режим 

потребно је понуђеним решењем предвидети системе за грејање, хлађење и вентилацију објекта. 

Потребно је обезбедити повезивање постројења (предвиђено техничко технолошко решење) на 

неопходну инфраструктуру (електрична мрежа, водоводна мрежа и канализациона мрежа). 

Место прикључка (растојања) водоводне, канализационе и електро мреже у односу на предвиђену 

локацију постројења за пречишћавање отпадних вода је дефинисано у Прилогу 5 и то: у Прилогу 

5/1 место прикључка за водоводну и канализациону мрежу и у Прилогу 5/2 услови прикључења и 

место прикључка за електро мрежу.  

 

За потребе смештаја предложене опреме предвиђени објекат (зидани / монтажни) мора имати 

поред адекватног простора за позиционирање опреме и једну канцеларију и један тоалет. 

Удаљености депоније од парцеле предвиђене за изградњу постројење за прераду отпадних вода је 

оквирно 7 км. 

 

МЕСТО НАСТАЈАЊА, КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ОТПАДНИХ ВОДА 

 

Технолошки поступак се састоји из два кључна производна сегмента: 

 - екструзије приликом које се врши извлачење гумених цеви из истопљених гумених гранула, 

њихово ојачавање кевларским влакнима и затим сечење на тражене дужине. 

- вулканизација која се одвија у аутоклавима и приликом које се цеви тражених дужина монтирају 

на различите калупе, под високим притиском и температуром, у аутоклавима бивају трајно 

обликоване у тражене компоненте.  

Након процеса вулканизације у аутоклавима, охлађена гумена црева се стављају у мрежице и 

уносе у машине за прање чистом водом. 

Технолошке отпадне воде настају као последица рада екструзије, котларнице, аутоклава, машина 

за прање црева, уз додатак вода од прање подова у оквиру погона. 

Отпадне воде из поступка екструзије су дефинисане Прилогом 1. 

Отпадне воде из аутоклава представљају кондензат који настаје током процеса вулканизације и 

дефинисане су Прилогом 3 (3.1. и 3.2.) Отпадне воде из  машина за прање настају током прања 

гумених црева у машинама за прање и дефинисане су Прилогом 2.1. 

Отпадне воде из машине за прање, еструзије, котларнице и воде од прања подова су дефинисане 

Прилогом 2.2.  

Табеларни приказ количина, врста и квалитета отпадних вода је дат на страни 9, Табела 1 

Количина технолошких отпадних вода по свакој од фаза рада Хутцхинсон д.о.о. Рума дата је на 

стани 10, Табела 2. 

Отпадна вода се тренутно сакупља и одводи из фабрике до два шахта, непосредно поред локације 

предвиђене за изградњу постројења. Из два шахта се две воде помоћу пумпи из шахтова пребацују 
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у привремено инсталирани резервоар, одакле се вода одвози цистернама на даљи третман и 

одлагање.  

Производни процес у фабрици се одвија 24 часа  у току дана, 7 дана у недељи. Анализирајући 

фреквенцу рада екструзије, котларнице,  аутоклава и машина за прање, дошло се до укупно 

пројектоване количине отпадне воде коју је потребно третирати: 

- Тренутно је у функцији Прва фаза фабрике у току чијег производног процеса настаје 146.63 

м3/дан отпадне воде 

- Након изградње и пуштања у функцију Друге фазе рада фабрике и прикључења нових 

146.63 м3/дан, укупна количина отпадне воде ће бити 293.26 м3/дан. 

 

Количина технолошких отпадних вода производног процеса је дефинисана Табелом 2. 

Узимајући у обзир ове податке, потребно је пројектовати и изградити постројење за третман 

отпадне воде укупног капацитета 293.26 м3/дан, које ће имати могућност функционалног рада 

како током прве фазе тако и након прикључења друге фазе. 

 

РЕЦИПИЈЕНТ И ЗАХТЕВАНИ КВАЛИТЕТ ПРЕЧИШЋЕНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ 

 

Пречишћене отпадне воде ће се испуштати у градску канализациону мрежу. Квалитет пречишћене 

отпадне воде мора у свему да задовољи законом прописани квалитет воде за испуштање у градску 

канализацију дефиисаним „Одлуком о одвођењу и пречишћавању отпадних вода – Службени лист 

општина Срем бр. 14/98“. 

 

ПОСТОЈЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

Почетком 2016. год. Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ је урадио „ЕЛАБОРАТ“ којим се 

дефинишу могућа техничко-технолошка решења пречишћавања предметних отпадних вода са 

детаљном анализом постојећег стања и смерницама за пројектовање. Елаборат који је урадио 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Наручилац ће у складу са чл. 9. Ст. 1. Тач. 13) 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова доставити Понуђачу на начин предвиђен у Поглављу 4. 

Техничка документација и планови, стр.17 конкурсне документације. 

Понуђач има могућност да понуди једно од предложених решења датих у елаборату Института за 

водопривреду „Јарослав Черни“ за које мора дати сопствене гаранције захтеваног квалитета. 

Алтернативно понуђач може да достави предлог свог решења, које мора детаљно описати и за које 

мора дати сопствене гаранције захтеваног квалитета. 

У циљу квалитетнијег сагледавања технолошког поступка и врста технолошких отпадних вода 

насталих у технолошком поступку дата је СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЦЕВИ ЗА ВОДУ ПОД НИСКИМ ПРИТИСКОМ, 

К.П.БР.3883/28 К.О. РУМА, ХУТЦХИНСОН, коју као саставни део конкурсне документације 

Понуђачи могу да преузму на начин предвиђен у Поглављу 4 Техничка документација и планови, 

стр.17 конкурсне документације, а у складу са чл. 9. Ст. 1. Тач. 13) Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова . 
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САДРЖАЈ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА 

 

Да би могла да се сагледа комплетност техничког решења, омогући вредновање понуде у делу 

који се односи на разумевање потреба наручиоца, понуђач треба да достави свој предлог 

техничког решења обухватајући следећа поглавља: 

 

1. Технолошки опис процеса пречишћавања и појединачне процесне опреме 

2. Прорачун главних технолошких целина, масени биланс и худраулички градијент постројења 

3. Технолошка шема (П&И дијаграм), са освртом на аутоматику и контролу рада постројења 

4. Ситуацијски приказ ППОВ са приказом цевовода, линије воде, линије муља и осталих        

инсталација инфраструктуре 

5. Основе и карактеристични пресеци објеката са уцртаном опремом 

6. Спецификација машинске и електро опреме и грађевинских радова 

7. Технологију извођења грађевинских, машинских и електро радова 

8. Приказ годишњих оперативних трошкова (трошак електричне енергије, трошак утрошених 

хемикалија) 

9.Кратак опис елемената техничког решења којима је предвиђена могућност прикључења треће 

фазе и нових 146,63 м
3 
/дан 

10.Шематски приказ кадровске организације задужене за реализацију пројекта 

 

 ДЕТАЉАН ОПИС ПОСТУПКА И ОПРЕМЕ 

 

 

2. МЕСТО НАСТАЈАЊА, КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ОТПАДНИХ ВОДА 

 

2.1  КОЛИЧИНА ОТПАДНИХ ВОДА 

Технолошке отпадне воде настају као последица рада екструзије, котлова, аутоклава и машина за 

прање црева. 

Отпадне воде из поступка екструзије су дефинисане Прилогом 1, док су количине дате на страни 

9, у Табели 1. 

Отпадне воде из аутоклава представљају кондензат који настаје током процеса вулканизације. У 

зависности од тога које врсте црева и која количина се ставља у појединачни аутоклав излазна 

вода (кондезат аутоклава) може да има значајне варијације у вредностима ХПК/БПК/масти и уља. 

Из напред поменутих разлога у саставу конкурсне документације налазе се два прилога Прилог 

3.1. и Прилог 3.2, који адекватно илуструју могуће варијације у вредностима. Количине конднзата 

из аутоклава су дате на страни 9, у Табели 1 
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Након процеса вулканизације у аутоклавима, охлађена гумена црева се стављају у мрежице и 

уносе у машине за прање чистом водом. У зависности од производног процеса, количине и врсте 

црева која се стављају у појединачне машине за прање и перу, фазе рада сваке од појединачних 

машина, вредност параметра масти и уља може да варира значајније (и до три пута изнад 

дозвољене граничне вредности). Физичко хемијска анализа  воде из машине за прање дата је у 

Прилогу 2.1.  

Вода из машине за прање одводи се истом линијом цевовода као и вода из поступка екструзије, 

котларнице и воде од поступка прања подова. Ове воде се истим цевоводом  одводе до једног од 

сабирних шахтова (шахт 18) из кога је узета вода за физичко хемијску анализу дефинисану 

Прилогом 2.2. У зависности од фазе производног процеса и делова производног циклуса који су 

тренутно активни, а имајући у виду њихову динамику, параметри као што је ХПК/БПК/масти у 

уља варирају. У циљу квалитетнијег сагледавања ових варијација дате су и појединачне анализе 

доминантних чинилаца од значаја за квалитет ове воде: машина за прање (прилог 2.1.) и екструзија 

(прилог 1.). 

Производни процес у фабрици се одвија седам дана у току седмице и 24 часа у току дана. Отпадна 

вода се испушта континуално. У првој фази је инсталирано осам машина за прање (две машине по 

аутоклаву) које у току једог часа имају по три циклуса прања, при чему се по једном циклусу 

троши око 200 л воде. То значи да се у току 24 часа одвија око 576 циклуса прања при чему се 

емитује око 115,2 м3 отпадне воде. Преостала количина отпадне воде је кондензат из аутоклава, 

отпадна вода из поступка екструзије,  вода из котларнице, воде од поступка прања подова па је 

укупна количина отпадних вода у првој фази рада фабрике процењена на око 146.63 м3/дан 

отпадне воде. У другој фази укупна процењена количина технолошких отпадних вода износиће 

око 293.26 м3/дан.  

Отпадна вода се тренутно сакупља из аутоклава, из поступка екструзије, из котларнице,  воде од 

поступка прања подова и машина за прање и цевоводима одводи из фабрике до два шахта (шахт 

бр.11 и шахт бр.18), који даље паралелним цевоводима одводе ове две линије до границе локације 

предвиђене за изградњу постројења (Прилог 4, бр.парцеле.3883/29). Те две воде се помоћу пумпи 

из шахтова пребацују у привремено инсталирани резервоар, одакле се вода одвози цистернама на 

даљи третман и одлагање. 

Анализирајући фреквенцу рада аутоклава и машина за прање, дошло се до масеног биланса, као и 

укупно пројектоване количине отпадне воде коју је потребно третирати: 

- Тренутно је у функцији Прва фаза фабрике у току чијег производног процеса настаје 146 

м
3
/дан отпадне воде. 

 

- Након изградње и пуштања у функцију Друге фазе рада фабрике и прикључења нових 146 

м
3 

/дан, укупна количина отпадне воде ће бити 293,26  м
3
/дан. 

Узимајући у обзир ове податке, потребно је пројектовати и изградити постројење за третман 

отпадне воде укупног капацитета 293 м3/дан, које ће имати могућност функционалног рада како 

током прве фазе тако и након прикључења друге фазе. Неопходно је да пројектовано постројење 

има могућност прикључења и треће фазе рада фабрике и прикључења нових 146 м3 /дан. 
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  Масени биланс технолошких отпадних вода  

 

ТАБЕЛА 1 

Постројење за пречишћавање технолошких отпадних вода „Хутцхинсон д.о.о. Рума“ 

Количине технолошких отпадних вода 

Врста Шахт 

бр. 

Порекло отпадне воде Дневна 

количина (м3) 

Динаmика 

(циклус) 

 

м3/сат 

 

л/с 

1 11 Из аутоклава (кондензат) 17.28 72 на дан 0,72 0,20 

2 18 Са машина за прање 115,20 72 на дан 4,80 1,33 

3 18 Са екструзије 0,71 1 / 7 дана 0,03 0,01 

4 18 Из котларнице 13,44  0,56 0,16 

4.1  Одмуљивање 1,44 12 /дан 0,06 0,02 

4.2  Регенерација 4,00 1/30 мин. 0,17 0,05 

4.3  Осмоза 8,00 1 /дан 0,33 0,09 

  Укупно шахт 11 17,28  0,72 0,20 

  Укупно шахт 18 129,35  5,39 1,50 

  Укупно 146,63  6,11 1,70 

 

ТАБЕЛА 2 

    I фаза II  фаза III фаза 

   м3/дан 146,6 293,3 439,9 

   м3/сат 6,1 12,2 18,3 

   л/с 1,7 3,4 5,1 

 

Постројење за пречишћавање технолошких отпадних вода димензионисати на капацитет за другу 

фазу од 293,3 м
3
/дан. 

Техничким решењем и распоредом објеката предвидети могућност фазног прикључења, ради 

повећања капацитета фабрике „Хутцхинсон д.о.о. Рума“  и на трећу фазу, на укупно 439,9 м
3
/дан. 
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2.2  КВАЛИТЕТ ОТПАДНИХ ВОДА 

У фази припреме тендера вршена су одређена узоковања, са карактеристичних линија испуштања 

отпадних вода кључних за квалитетно сагледавање свих технолошких отпадних вода које је 

потребно  

Анализе се налазе у прилогу и оно што је карактеристично је да се у појединим анализама виде 

одступања oд максимално дозвољених концентрација за ХПК, БПК, масти и уља. 

У табеларном приказу (Табела 3) су наведена кључна одступања најважнијих параметара за 2 

сабирна шахта ( шахт 11 и шахт 18) у односу на максимално дозвољене вредности за испуштање  

отпадних вода у канализациони систем на локацији града Рума. 

       ТАБЕЛА 3 

 

Датум анализе 

Шахт 11 

06/17 

Шахт 18 

06/17 

МДК 

(mg/l) 

Параметар    

Укупне суве материје 11.313 585 5.000 

Суспендоване материје 

(mg/l) 

530 6 500 

ХПК (mg/l) 19.800 253 1.000 

БПК (mgO2/l) 4.500 60 500 

Уља и масти (mg/l) 136,2 ≤ 5 50 

 

2.3  РЕЦИПИЈЕНТ И ЗАХТЕВАНИ КВАЛИТЕТ ПРЕЧИШЋЕНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ 

 

Реципијент за прихват вода је градска канализациона мрежа. тј. колектор у Индустријској улици.  

Пречишћене отпадне воде ће се испуштати у градску канализациону мрежу града Рума. Квалитет 

пречишћене отпадне воде на локацији Фабрике, мора у свему да задовољи законом прописани 

квалитет воде за испуштање у градску канализацију дефинисаним „Одлуком о одвођењу и  

пречишћавању отпадних вода – Службени лист општина Срем бр. 14/98“. 

Граничне вредности параметара опасних и штетних материја у отпадној води за испустање у 

канализацију (Службени лист општина Срема, бр.14/98): 

ТАБЕЛА 4 

No Параметар јединица МДК (Службени лист општине 

Срем, бр.14/98) 
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1 Биолошка потрошња кисеоника  за пет дана 

(BPK5) 

mgO2/l 500 

2 Хемијска потрошња кисеоника (HPK) mgO//l 1000 

3 Уља и масти (органског и минералног порекла) mg/l 50 

4 Хлориди (Cl
-
 ) mg/l 500 

5 Сулфати (SO4) mg/l 400 

6 Сулфиди (S
2-

) mg/l 1,0   

7 Роданиди (CNS) mg/l 50,0 

8 Нитрати (kao N) mg/l 50,0 

9 Хитрити (kao N) mg/l 30,0 

10 Амонијак  (kao N) mg/l 15,0 

11 Цијаниди (CN) (pri pH ≥ 8) mg/l 1,0 

12 Цијаниди(CN) (pri pH ≤ 8) mg/l 0,2 

13 Магнезијум (Mg) mg/l 200 

14 Никл  (Ni) mg/l 3,0 

15 Цинк   (Zn) mg/l 5,0 

16 Арсен  (As) mg/l 0,2 

17 Селен  (Se) mg/l 1,0 

18 Хром  (Cr6+) mg/l 0,1 

19 Хром (ukupni) mg/l 1,0 

20 Kадмијум (Cd) mg/l 1,0 

21 Бакар (Cu) mg/l 2,0 

22 Олово  (Pb) mg/l 0,5 

23 Жива (Hg) mg/l 0,01 

24 Гвожђе (Fe) mg/l 5,0 

25 Калај (Sn) mg/l 4,0 

26 Фенолна једињења  (kao фенол) mg/l 2,0 

27 Биодеградибилни детерџенти mg/l 20,0 

28 Небиодеградибилни детерџенти mg/l 0,0 

29 Фосфати (kao P) mg/l 15,0 

30 Пестициди mg/l 0,2 

31 Радиоактивност Bq/l 0,37 
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3. ТЕХНОЛОШКО РЕШЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ  ОТПАДНИХ ВОДА 

За третман отпадних вода из индустрије производње аутомобилске галантерије могу се применити 

различити технолошки поступци. 

Генерално за третман технолошких отпадних вода примењују се различити поступци, који 

обухватају претходно (прелиминарно) пречишћавање, механичко (примарно) пречишћавање, 

физичко-хемијско пречишћавање и биолошко пречишћавање (дефинисано на основу квалитета 

отпадних вода из производног дела, а приликом израде пројектне документације током израде 

пројекта). 

Избор технолошког поступка зависи од улазних параметара  у отпадној води, као и природе самог 

реципијента. Од пројекта  се очекује да понуди најбоље могуће  техно-економско решење, које ће 

бити прихватљиво и са еколошког аспекта. 

Систем за пречишћавање отпадних вода  треба да обухвати следеће целине: 

- Пријемни шахт за прихват технолошких отпадних вода (са прелиминарним третманом) 

- Уједначавање протока и квалитета воде у егализационом базену 

- Препумпавање на постројење за пречишћавање отпаних вода  

- Постројење за пречишћавање дефинисано на основу анализа квалитета отпадних вода из 

шахта 11 и шахта 18, као и осталих приложених анализа 

- Дозирање хемикалија за корекцију pH, као и хемикалије за оптимизацију процеса 

- Прихватни резервоар пречишћена воде 

- Прихватни базен за издвојени муљ  

- Уређај за дехидратацију муља 

- Хемикалије за кондиционирање муља 

 

4. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 

 

Грађевински радови обухватају следеће радове: 

 

- Припремне радове (ископавање, нивелисање , уклањање површинског слоја и одлагање 

отпадних вода, насипање терена, сабијање тла итд.) 

- Изградњу  канала за полагање цевовода између објеката дуж процесних целина 

- Изградњу прихватног шахта 

- Изградњу укопаних објеката за прихват воде или полагање опреме 

- Изградњу објеката у оквиру постројења за пречишћавање отпадних вода 

- Интерне саобраћајнице и приступне стазе са прикључком на јавну саобраћајницу 
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Набавка, испорука и монтажа опреме обухвата процесну , машинску и електро опрему, 

као и опрему за управљање са пратећом инструментацијом и то: 

 

- Опрему за примарни третман 

- Пумпне станице за препумпаваље на улазу и излазу из постројења 

- Процесно-машинску опему унутар објеката у склопу постројења за третман воде 

- Процесно-машинску опрему унутар објекта за третман муља 

- Електро опрему, са управљачким системом унутар постројења за третман воде 

- Електро опрему, са управљачким системом унутар објекта за третман муља 
 

  

5. ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА 

 

Технологија извођења грађевинских радова састоји се из земљаних радова, фундирања и 

бетонских радова, монтаже префабриковане челичне конструкције. 

Геомеханичка истраживања ће показати да ли је ниво  подземне воде испод нивоа 

пројектоване коте темељне спојнице, да ли је  потребно предвидети обарање нивоа подземних 

вода.  

Пре почетка извођења земљаних радова, приступа се рашчишћавању терена од шибља, 

растиња са утоваром у возило и одвозом на градску депонију. возило и одвозом на градску 

депонију. Удаљеност градске депоније од К.П.бр.3883/29 је оквирно 7км“. 

После рашчишћавања потребно је извршити геодетска снимања и обележавање објеката на 

терену. 

Део ископане земље се употребљава за насипање око темеља и подрумских зидова, као и за 

насипање и планирање терена, а остатак се одвози са градилишта на депонију, где се грубо 

планира. 

Након завршеног ископа приступа се збијању постељице до пројектоване збијености , а 

након тога и насипање и збијање природног шљунка у слојевима до пројектоване збијености и 

пројектоване коте. 

Сви бетонски и армиранобетонски радови се изводе према „Правилнику о техничким 

мерама и условима за бетон и армирани бетон“, као и према статичком прорачуну, нацртима и 

детаљима, квалитетно и стручно, са одговарајућом квалификованом радном снагом и под 

стручним надзором. 

Материјал који се користи на градилишту мора бити у складу са „Правилником о 

техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон“ и одредбама одговарајућих стандарда  

и то за: 

 

• Агрегат, 

• Цемент, 

• Арматуру, 

• Грађу за оплату, подупираче и др 
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Квалитет бетона уграђеног на градилишту, контролише се у складу са  „Правилником“, тј. 

Извођач је дужан да докаже добијену марку бетона израдом и испитивањем пробних и 

контролних тела код овлашћеног завода за испитивање грађевинског материјала. 

 

Сви бетонски и армиранобетонски радови, армирачки радови и радови на преднапрезању 

елемената приликом производње монтажне армиранобетонске конструкције се морају извести 

према важећим законима, правилиницима и стандардима за напоменуту област радова. Нарочито 

се придржавати стандарда за Префабриковане бетонске елемента, техничких услова за изградњу и 

уградњу СРПС У.Е3.050/1981. правилника о техничким мерама за преднапрегнути бетон (Сл.лист 

СФРЈ 51/71). 

 

Извођач радова је дужан да изради посебан План монтаже са свим потребним упутствима за рад 

на терену. Извођач радова ће одредити конкретне типове механизације потребне за монтажу 

конструкције на основу сопственог плана монтаже и датих маса појединих елемената. Планом 

монтаже се мора водити рачуна о стабилности конструкције током појединих фаза монтаже. 

 

При извођењу радова на монтажи придржавати се следећих прописа: 

-Прописи о безбедном раду на градилиштима (Сл.лист СФРЈ бр.42/68) 

-Правилник о заштити на грађевинским радовима (Сл.лист СФРЈ бр.42/68) 

-Правилник о безбености при утовару и истовару теретних моторних возила (Сл.лист СФРЈ 

бр.17/66) 

-Правлиник о дизалицама (Сл.лист СФРЈ бр. 30/69) 

-Правилник о општим мерама и нормативима за заштиту на раду са дизалицом (Сл.лист СФРЈ 

бр.30/69) 

 

6. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРЕДВИЂЕНУ ОПРЕМУ 

 
Сву опрему треба уградити према упутствима произвођача, а по потреби и уз консултације са 

њим. Инсталација (делови инсталације) треба да буду у могућности да раде, без ограничења, под 

свим радним и климатским условима. За свако ограничење мора да постоје заштитне мере, 

уколико је то потребно. 

 

Извођач треба да узме у обзир максималне дозвољене вредности за димензије и тежине 

компонената које треба транспортовати до и од градилишта. 

 

За сву опрему коју набавља понуђач у понуди обавезно навести произвођача, тип, фабричку 

ознаку и доставити каталошку документацију из које се јасно могу саагледати све техничке 

карактеристике понуђене опреме. 

У избору димензија, делова и компоненти треба користити стандардне димензије и материјале у 

складу са европским стандардима и прописима. Сви материјали и делови који ће се користити 

треба да буду у стандардној производњи и да буду доступни у време пуштања у рад. Извођач мора 

да гарантује да ће коришћени материјали и делови бити доступни као резервни делови у периоду 

од десет година по преузимању.  
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Опрема треба да буде уграђена тако да буде омогућено очитавање, испитивање, инспекција, 

чишћење и одржавање без ризика од телесних повреда и без потребе да се демонтира суседна 

опрема. Опрема која има ограничен радни век треба да буде лако доступна ради замене и 

поправке. Треба да постоји могућност испитивања и калибрације сензора и мерне опреме на или у 

близини њиховог места монтаже. 

 
Сва опрема произведена ће бити у складу са ISO 9001. Сви делови опреме или постројења треба 

да буду са  CE ознаком у складу са Council Directive 93/68/EEC.  

 

Извођач ће радове извести у сагласју са ЕУ стандардима, ИСО стандардима и ИЕЦ стандардима 

или хармонизованим Националним стандардима или другим директивама и регулативама. Као 

минимум прихватљив је хармонизовани српски стандард са стандардима ЕУ. 

 

Напомена: Понуђач је у обавези да уз своје техничко решење достави технологију извођења за све 

врсте радова, са освртом  на прописе и стандарде који ће се применњивати током изградње 

постројења. 

 

7. ПОТРЕБНЕ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

На К.П.бр.3883/29 (Прилог 4) предвиђена је Изградња пречистача отпадних вода. Потребне 

активности подразумевају следеће: 

- Истражне радове  

- Пројектовање и пројектантски сервиси Инвеститору током процедуре добијања 

неопходних услова и дозвола за рад постројења 

- Набавка материјала и Извођење грађевинских радова 

- Пројектовање и изградња приступних саобраћајница у оквиру постројења, са уређењем 

терена и постављањем заштитне ограде 

- Набавка, испорука и монтажа опреме 

- Пуштање у рад постројења 

- Доказивање гарантованих параметара 

-           Обука особља Наручиоца, израда упутства за рад и руковање 

 

Понуђач, пре подношења понуде, може да изврши обилазак терена, како би се упознао са 

локацијом на којој ће се вршити радови, уз предходно упућен писани захтев Наручиоцу на адресу: 

ОУ Општине Рума, Главна 107, 22400 Рума, Канцеларија за ЈН бр.12 или  електронски на: 

jnbruma@ruma.rs, kristina@ruma.rs, како би Наручилац дефинисао датум и време обиласка 

локације као и лице задужено од стране Наручиоца да изврши обилазак. 
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Прилог 4 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Техничку документацију и планове који представљају битан елемент предмета јавне набавке, а у 

циљу припремања прихватљиве понуде, Наручилац је дао у оквиру прилога конкурсне 

документације наведеним редоследом: 

 

Прилог 1 Физичко хемијска анализа воде за екструзију, број узорка 05-226/16,     Институт за 

јавно здравље Војводине 

 

Прилог 2.1.       Физичко хемијска анализа воде из машине за прање, број узорка 05-227/16,   

Институт за јавно здравље Војводине 

 

Прилог 2.2.        Физичко хемијска анализа воде за шахт 18, број узорка 05-121/17,   Институт за 

јавно здравље Војводине 

 

Прилог 3.1.        Физичко хемијска анализа воде за шахт 11, број узорка 05-228/16,  Институт     за 

јавно здравље Војводине 

 

Прилог 3.2.        Физичко хемијска анализа воде за шахт 11, број узорка 05-120/17,  Институт     за 

јавно здравље Војводине 

 

  

Прилог 4       Информације о локацији са подацима, могућностима и ограничењима изградње на 

КП 3883/29 к.о. Рума (Одељење за урбанизам и грађење VIII бр. 353-9/2016) 

  

 

Прилог 5        Место прикључка водоводне, канализационе, електро мреже у односу на предвиђену 

локацију постројења за пречишћавање отпадних вода 

 

Прилог 6     Блок дијаграм 

 

 

 осим Елабората Института за водопривреду „Јарослав Черни“, Студије о процени утицаја 

на животну средину фабрике за производњу цеви за воду под ниским притиском к.о. бр. 

3883/29 КО Рума Хутцхинсон и  Геомеханичког елабората за потребе пројектовања и 

изградње ППОВ на КП бр.3883/29 к.о. Рума које Понуђач може преузети у просторијама 

Наручиоца, Главна 155, сваког радног дана од 7-15 часова или електронским путем уз претходнo 

упућен писани захтев на е-mail: jnbruma@ruma.rs или kristina@ruma.rs, у складу са чл. 9. Ст. 1. 

Тач. 13) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова. 
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Прилог 5 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Обавезни услови понуђачима прописани, чл.75. ЗЈН 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); 

 

1. Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод 

из другог одговарајућег регистра; 

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); 

2. 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 и 

кривично дело преваре;  

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 
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заступника). Уколико понуђач има 

више законских заступника дужан 

је да достави доказ за сваког од 

њих.   

Предузетници и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко 

од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита и 

кривично дело преваре (захтев се 

може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два 

месеца пре отварања понуда; 

 

3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

 

3. Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење 

надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода 

или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази 

у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два 

месеца пре отварања понуда; 

 

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). 

 

 

4. Потписан и оверен „Oбразац 

изјаве – Образац број 12'“ који чини 

део ове конкурсне документације. 

Изјава мора да буде потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико понуду 

подноси група понуђача, изјава 

мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача 

из групе понуђача и оверена 

печатом. 
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Додатни услови понуђачима прописани чл. 76. ЗЈН и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

1.1. и 1.2. Потврда о ликвидности 

издата од НБС-а, Одељења за 

принудну наплату, Одсек за пријем 

основа и налога принудне наплате 

у Крагујевцу, ул. Бранка 

Радичевића 16а. 

 

 

 

1.1 Да понуђач није био у блокади у последње 

3 године закључно са месецом који предходи 

месецу у коме је објављен позив за подношење 

понуда дуже од 7 дана у континуитету и више 

од 3 пута укупно. 

1.2 Да понуђач није био у блокади ни један дан 

у последњих 6 месеци закључно са месецом 

који предходи месецу у коме је објављен позив 

за подношење понуда. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 

2.1. и 2.2. Референтна листа 

(Образац број 13) и Потврда о 

добро извршеним предметним 

радовима  или Потврда  о 

преузимању од стране 

компетентног  Наручиоца (Образац 

број 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Копија сертификата ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 

OHSAS 18001: 2007 за послове 

пројектовања, инжењеринга или 

извођења радова у области 

 

 

 

2.1 Да је понуђач,  као главни извођач или члан 

конзорцијума (заједничке понуде) успешно 

реализовао радове на најмање 3 (три) 

постројења, у задњих 8 (осам) година (2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), за 

изградњу комуналних постројења за 

пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и /или 

из технолошког процеса   производење каучука 

и гуме, који су капацитета од најмање 250 

м³/дан. 

 

2.2 Да је понуђач,  као главни извођач или члан 

конзорцијума (заједничке понуде) успешно 

реализовао радове на најмање 1 (једном) 

постројењу, у задње 3 (три) године (2014, 2015, 

2016) за пројектовање и изградњу постројења 

за пречишћавање отпадних вода из процеса 

производње галантерије за аутомобилску 

индустрију, у минималном износу од 

180.000.000,00 РСД на постројењу сличном по 

техничким карактеристикама, који су 

капацитета од најмање 250 м³/дан. 

 

2.3 Да понуђач поседује ISO сертификате, и то: 

ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004, ISO OHSAS 
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18001:2007. 

 

третмана вода и хидро-технике. 

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

3.1. За средства набављена до 

31.12.2016.г.- пописне листе 

основних средстава на којима треба 

маркером обележити тражену 

опрему.  

-за средства набављена после 

01.01.2017.г- фактура или Уговор о 

куповини 

-технички капацитет може се 

доказати и уговором о лизингу или 

уговором о закупу са пописном 

листом закуподавца или другим 

доказом о власништву на којој ће 

маркером бити означена закупљена 

техничка опрема. 

-за возила која се региструју, поред 

пописне листе, доставити и очитане 

саобраћајне дозволе и фотокопије 

полиса осигурања . 

-за асфалтну базу доставити 

употребну дозволу и препис листа 

непокретности (у колони начин 

коришћења и назив објекта мора да 

стоји фабрика асфалта или 

асфалтна база) или купопродајни 

уговор или Уговор о закупу са 

пописном листом закуподавца или 

другим доказом о власништву на 

којој ће маркером бити означена 

закупљена техничка опрема или 

Уговор о лизингу. 

-за бетонску базу доставити 

употребну дозволу и препис листа 

непокретности (у колони начин 

коришћења и назив објекта мора да 

стоји бетонска база) или  

 Понуђач поседује у власништву или  по основу 

уговора о закупу или уговора о лизингу 

следеће машине и опрему и то: 

 багер минималне снаге 120 kW - 2 

комада   

 комбинована машина минималне снаге 

70 kW - 2 комада                                                                           

 асфалтна база капацитета минимално 

100 t/h, на удаљености до 70 km од 

градилишта,  - 1 комад 

 бетонска база капацитета минимално 80 

m3/h, , на удаљености до 70 km од 

градилишта,  - 1 комад 

                                                                                               

Као меродавно за одређивање удаљености 

користиће се freeonline daljinar, који се налази 

на web адреси 

http:/www.registracijavozila.rs/daljinar-udaljenost-

između-gradova). 
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купопродајни уговор или Уговор о 

закупу са пописном листом 

закуподавца или другим доказом о 

власништву на којој ће маркером 

бити означена закупљена техничка 

опрема или Уговор о лизингу. 

Као доказ тражене удањености за 

асфалтну и бетонску базу доставити  

Изјаву Понуђача на меморандуму 

фирме о растојању асфалтне и 

бетонске базе од К.П. бр.3883/29 

(Прилог 4) са прилогом у форми 

одштампане и обележене трасе пута 

у складу са постављеним условима и 

са уписаним растојањем измереним 

помоћу: 

http:/www.registracijavozila.rs/daljinar-

udaljenost-između-gradova 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

4.1 Списак запослених и 

обавештење о поднетој пореској 

пријави ППП-ПД, као и извод из 

ППП-ПД за месец јул 2017. године 

и копије М-3А или М образаца или 

пријава Републичком фонду за 

ПИО или фотокопија уговори за 

лица ван радног односа. 

А за описане карактеристике 

запослених 4.1. од А до Г 

доставити и  

- радне биографије на обрасцу 

радне биографије која је Прилог бр. 

15 конкурсне документације 

 

 -најмање по 1 референца 

потврђена од стране Наручиоца о 

учешћу у конкретном пројекту 

 

-копије диплома о стеченом 

високом образовању 

 

-копије важећих лиценци и потврде 

о важењу лиценци издате од 

Инжењерске Коморе Србије. 

 

 

4.1. Понуђач, има најмање 10 (десет) 

запослених на неодређено или одређено време 

или сходно члану 197, члану 199. и члану 202. 

Закона о раду, квалификација и стручности, 

које су директно везане за реализацију 

предметне јавне набавке  следећих струка:  

дипломирани инжењер технологије, 

дипломирани инжењер машинства, 

дипломирани инжењер електротехнике и 

дипломирани инжењер грађевине, од којих:  

 

А) најмање 1 (један) дипломирани инжењер 

технологије, са најмање 10 (десет) година 

радног искуства у области пројектовања и 

извођења постројења за третман вода са 

лиценцом 371 и 475 Инжењерске Коморе 

Србије и са најмање 1 (једном) потврђеном 

референцом од стране Наручиоца, за 

пројектовање и извођење радова на изградњи 

постројења за третман отпадних вода, 

капацитета од најмање 250 м³/дан, за које је 

добијена потврда инвеститора/ наручиоца о 

учешћу у конкретном пројекту 

и 

Б) најмање 1 (један) дипломирани инжењер 
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машинства са лиценцом 332 и 432 Инжењерске 

Коморе Србије и са најмање 10 (десет) година 

радног искуства у области пројектовања и 

извођења постројења за третман вода и са 

најмање 1 (једном) потврђеном референцом од 

стране Наручиоца, за пројектовање и извођење 

радова на изградњи постројења за третман 

отпадних вода, капацитета од најмање 250 

м³/дан, за које је добијена потврда инвеститора/ 

наручиоца о учешћу у конкретном пројекту 

и 

В) најмање 1 (један) дипломирани инжењер 

електротехнике за електроенергетику са 

лиценцом 350, 450 и 352 Инжењерске Коморе 

Србије и са најмање 10 (десет) година радног 

искуства у области пројектовања и извођења 

постројења за третман вода и са најмање 1 

(једном) потврђеном референцом од стране 

Наручиоца, за пројектовање и извођење радова 

на изградњи постројења за третман отпадних 

вода, капацитета од најмање 250 м³/дан, за које 

је добијена потврда инвеститора/ наручиоца о 

учешћу у конкретном пројекту 

и 

Г) најмање 1 (један) дипломирани инжењер 

грађевине,  хидротехничког смера са лиценцом 

314 и 414 Инжењерске Коморе Србије, са 

најмање 10 (десет) година радног искуства у 

области пројектовања и извођења постројења 

за третман вода или сличних пројеката из 

области комуналне хидротехнике и са најмање 

1 (једном) потврђеном референцом од стране 

Наручиоца, за пројектовање и извођење радова 

на изградњи постројења за третман отпадних 

вода, капацитета од најмање 250 м³/дан, за које 

је добијена потврда инвеститора/ наручиоца о 

учешћу у конкретном пројекту. 

 

4.2. Имена и одговарајуће професионалне 

квалификације лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора (у складу са чл 81 став 11 

ЗЈН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. На меморандуму понуђача 

доставити листу са именима и 

приложеним стручним 

квалификацијама лица која ће бити 

одговорна за извршење уговора 
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Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће 

у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 

бројем 1, 2, 3. и 4, понуђач доказује достављањем доказа дефинисаних овом конкурсном 

документацијом. Понуда Понуђач који не докаже да испуњава наведене обавезне (1-4) и додатне 

услове(1-4) овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива 

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.  

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. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

 

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а 

може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач 

у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

Докази које ће наручилац захтевати су: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

1. Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова 

Доказ:  

 Правно лице: - Извод из регистра Агенције за привредне регистре или Извод из регистра 

надлежног привредног суда (установе). 

 Предузетник: - Извод из регистра Агенције за привредне регистре;  

 

2. Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова 

Доказ:  

 Правно лице: - Извод из казнене евиденције:  
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1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног и вишег суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не 

обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 

УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. 

2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 

3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

њих. 

 Предузетник и физичко лице - Извод из казнене евиденције-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). 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда  

 

3.  Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова   

Доказ:  

 Правно лице: уверење пореске управе Министарства финансија и привреде(порези и 

доприноси) 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. - не старије од два месеца пре отварања понуда. 

 Предузетник: уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде(порези и 

доприноси) ) И уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
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основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације. - не старије од два месеца пре отварања понуда. 

 Физичко лице: уверење Пореске управе Министартства финансије и привреде (порези и 

доприноси) и уверење локалне самоуправе (изворни локални јавни приходи) - не старије 

од два месеца пре отварања понуда. 

 

4. Чл. 75. ст. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  

 

Доказ: ИЗЈАВА-САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Образац бр.12. 

 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

1. Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1.1 и 1.2. наведен у табеларном 

приказу додатних услова  

Доказ: 

1.1. Потврда о ликвидности издата од НБС-а, Одељења за принудну наплату, Одсек за 

пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а. 

1.2. Потврда о ликвидности издата од НБС-а, Одељења за принудну наплату, Одсек за 

пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а. 

 

2. Пословни капацитет, услови под редним бројевима 2.1/2.2/2.3 наведени у табеларном 

приказу додатних услова – Доказују се на следећи начин: 

 

Доказ: 

2.1 Референтна листа (Образац број 13) и Потврда о добро извршеним предметним радовима 

или Потврда  о преузимању од стране компетентног Наручиоца (Образац број 14). 

 

2.2. Референтна листа (Образац број 13) и Потврда о добро извршеним предметним 

радовима или Потврда  о преузимању од стране компетентног Наручиоца (Образац број 

14). 

 



               ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

               ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

               ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

 

27/93 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА  ОТПА ДНИ Х ВОД А  

 
 

Шифра записа З 8.4-9                                                                                                                                                ISO 9001:2015 

2.3. Копија сертификата ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO OHSAS 18001: 2007 за 

послове пројектовања, инжењеринга или извођења радова у области третмана вода и 

хидро-технике. 

 

3 Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

додатних услова 

Доказ: 

 за средства набављена до 31.12.2016.г.- пописне листе основних средстава на коме треба 

маркерон обележити тражену опрему  

 за средства набављена после 01.01.2017.г- фактура или Уговор о куповини 

 технички капацитет може се доказати и уговором о лизингу или уговором о закупу са 

пописном листом закуподавца или другим доказом о власништву на којој ће маркером бити 

означена закупљена техничка опрема. 

 за возила која се региструју, поред пописне листе, доставити и очитане саобраћајне дозволе 

и фотокопије полиса осигурања . 

 за асфалтну базу доставити употребну дозволу и препис листа непокретности (у колони 

начин коришћења и назив објекта мора да стоји фабрика асфалта или асфалтна база) или 

купопродајни уговор или Уговор о закупу са пописном листом закуподавца или другим 

доказом о власништву на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или 

Уговор о лизингу. 

 за бетонску базу доставити употребну дозволу и препис листа непокретности (у колони 

начин коришћења и назив објекта мора да стоји бетонска база) или купопродајни уговор или 

Уговор о закупу са пописном листом закуподавца или другим доказом о власништву на 

којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или Уговор о лизингу. 

 Као доказ тражене удањености за асфалтну и бетонску базу доставити  Изјаву Понуђача на 

меморандуму фирме о растојању асфалтне и бетонске базе од К.П. бр.3883/29 (Прилог 4) са 

прилогом у форми одштампане и обележене трасе пута у складу са постављеним условима 

и са уписаним растојањем измереним помоћу: http:/www.registracijavozila.rs/daljinar-

udaljenost-između-gradova 

 

4.  Кадровски капацитет, услови под редним бројевима 4.1 / 4.2 наведени у 

табеларном приказу додатних  

 

 Услов под редним бројем 4.1. – Доказ: 

Списак запослених и обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, као и извод из ППП-ПД 

за месец јул 2017. године, копије М-3А или М образаца или пријава Републичком фонду за ПИО 

или фотокопија уговори за лица ван радног односа. А за описане карактеристике запослених 4.1. 

од А до Г доставити и : радне биографије на обрасцу радне биографије која је Прилог 15 

конкурсне документације и најмање по 1 референца потврђена од стране Наручиоца о учешћу у 

конкретном пројекту, копије диплома о стеченом високом образовању, копије важећих лиценци и 

потврде о важењу лиценци издате од инжењерске коморе Србије. 
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Услов под редним бројем 4.2. – Доказ: 

Понуђач ће на меморандуму доставити листу са именима кључних особа високе стручне спреме 

који ће бити задужени за реализацију пројекта, и то технолошке, машинске, електротехничке и 

грађевинске струке. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уз листу понуђач има обавезу да приложи стручне квалификације лица која ће бити 

одговорна за извршење уговора, а све у складу са чланом 81. став 11 ЗЈН. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Додатне услове група 

понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 

да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) 3) Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан 

на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да доставе Решење о упису 

у Регистар понуђача. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе.  

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 да је документује на 

прописани начин. 
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Прилог 6  

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум и елементи критеријума на 

основу којих се додељује Уговор: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА 

Елементи критеријума за вредновање, упоређивање и оцењивање Понуда: 

Елементи 

критеријума 

Број 

пондера 
Методологија доделе пондера за елементе критеријума, 

који ће се примењивати за вредновање, упоређивање и 

оцењивање понуда: 

УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

 (у динарима) 

 

45 

Понуде по овом критеријуму пондеришу се на следећи начин 

:  

- Понуда у којој је наведена најнижа укупна понуђена цена 

без ПДВ-а (С MIN) добија максималан број пондера 

предвиђен за овај елемент критеријума, односно NC = 45 

пондера; 

 - Остале понуде се пондеришу упоређивањем са 

најповољнијом понудом у погледу овог елемента 

критеријума, применом формуле :  

 

NC = C MIN (најнижа понуђена цена) х 45 

         Cр (понуђена цена из понуде која се оцењује) 

 

где је NC - број пондера који по овом елементу критеријума 

добија понуда која се оцењује 

КОМПЛЕТНОСТ 

САДРЖАЈА 

ТЕХНИЧКОГ 

РЕШЕЊА 

 

20 

Цениће се комплетност достављене документације из 

садржаја техничког решења. Понуде по овом критеријуму 

пондеришу се на следећи начин:  

-За сваки од елемената садржаја техничког решења, уколико 

је комплетан, понуђач добија 2 пондера 

- За сваки од елемената садржаја техничког решења уколико 

је некомплетан понуђач добија 1 пондер 
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РОК ИЗГРАДЊЕ 

И ПУШТАЊА У 

РАД 

ПОСТРОЈЕЊА 

 

20 

Цениће се временски период који је Понуђачу потребан за 

изградњу и пуштање у рад понуђеног постројења. Понуде по 

овом критеријуму пондеришу се на следећи начин : 

 -Рок изградње и пуштања у рад постројења од 9 месеци и 

краће – 20 пондера  

-Рок изградње и пуштања у рад постројења од 9 месеци и 1 

дан закључно са 12 месеци – 15 пондера  

-Рок изградње и пуштања у рад постројења од 12 месеци и 1 

дан закључно са 15 месеци – 10 пондера 

-Рок изградње и пуштања у рад постројења од 15 месеци и 1 

дан закључно са 18 месеци – 5 пондера 

 

ОПЕРАТИВНИ 

ТРОШКОВИ 

 

15 

Цениће се коначна цена исказана у приказу годишњих 

оперативних трошкова из садржаја техничког решења. 

Понуде по овом критеријуму пондеришу се на следећи начин 

:  

-Понуда у којој су наведени најнижи оперативни трошкови 

је понуђена цена без ПДВ-а за оперативне трошкове (О MIN) 

и она добија максималан број пондера предвиђених за овај 

елемент критеријума, односно, NО = 15,00 пондера. 

 -Остале понуде се пондеришу упоређивањем са 

најповољнијим оперативним трошковима у погледу овог 

елемента критеријума, применом формуле : 

NО = О MIN (најнижи оперативни трошкови) х 15  

Ор (понуђени оперативни трошкови из понуде која се 

оцењује) 

-Где је NО - број пондера који по овом елементу критеријума 

добија понуда која се оцењује 

Максималан број пондера са којим понуда може бити вреднована је 100. 

 

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији 

када постоје две и више понуда са једнаким бројем пондера. 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који има најкраћи рок изградње и пуштања у рад постројења. Уколико две или 

више понуда имају исти број пондера и исти рок изградње и пуштања у рад постројења као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је дао ниже оперативне трошкове. У 

случају да две или више понуда имају имају исти број пондера, исти рок изградње и пуштања у 

рад постројења, исте оперативне трошкове понуда ће бити изабрана жребом.  

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 исти 

број пондера, исту понуђену цену, исти гарантни рок за извршене услуге и исти рок изградње 

понуда. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 
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што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све 

те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив 

буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом 

поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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Прилог 7  

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

                                                 
1
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из 

чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. Довољно је да доставе Решење о упису у Регистар понуђача. 
2
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из 

чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. Довољно је да доставе Решење о упису у Регистар понуђача. 

Ред.  

бр. 

Обавезни и додатни услови за учешће понуђача из чл.75. и 76. Закона и 

ове конкурсне документације 

Доказивање испуњености услова у складу са чл. 77. Зaкона (назив 

документа) и ове конкурсне документације 

Испуњеност 

услова 

(ставити x) 

1. 

Услов: 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар. 

Докази
1
:  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

другог одговарајућег регистра  

Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке 

поверава подизвођачу, и члан групе понуђача уколико понуду подноси 

група понуђача. 

 

 

 

 

да         не  

2. 

Услов: 

Да понуђач 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. 

Докази
2
: 

За 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; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да         не  

 

 

 

 

 

да         не  

 

 

да         не  
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3
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из 

чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. Довољно је да доставе Решење о упису у Регистар понуђача. 

законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника 

дужан је да достави доказ за сваког од њих Доставља и подизвођач 

уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, 

члан групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача. 

 

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). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да         не  

 

 

 

3. 

Услов: 

Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији. 

Доказ
3
: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

 

 

 

 

да         не   

 

да         не   

 

 

 

4. 

Услов: 

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). 

Доказ: 

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац 12). Изјава мора да буде 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

да   не  

5. 

Додатни услови: 

1.1 Да понуђач није био у блокади у последње 3 године почев од месеца 

који предходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуда 

дуже од 7 дана у континуитету и више од 3 пута укупно. 
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1.2 Да понуђач није био у блокади ни један дан у последњих 6 месеци 

закључно са месецом који предходи месецу у коме је објављен позив за 

подношење понуда. 

Доказ: 

-Потврда о ликвидности издата од НБС-а, Одељења за принудну 

наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у 

Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а. 

 

2.1  Да је понуђач,  као главни извођач или члан конзорцијума 

(заједничке понуде) успешно реализовао радове на најмање 3 (три) 

постројења, у задњих 8 (осам) година (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016), за изградњу комуналних постројења за пречишћавање 

отпадних вода (ППОВ) и /или из технолошког процеса производење 

каучука и гуме, који су капацитета од најмање 250 м³/дан, за које су 

добијене потврде о преузимању од стране компетентног Наручиоца или 

Потврде о добро извршеним пословима. 

Доказ: 

-Референтна листа (Образац број 13) и 

-Потврда о добро извршеним предметним радовима или Потврда о 

преузимању од стране компетентног Наручиоца (Образац број 14) 

 

2.2   Да је понуђач, као главни извођач или члан конзорцијума 

(заједничке понуде) успешно реализовао радове на најмање 1 (једном) 

постројењу, у задње 3 (три) године (2014, 2015, 2016) за пројектовање и 

изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода из процеса 

производње галантерије за аутомобилску индустрију, у минималном 

износу од 180.000.000,00 РСД на постројењу сличном по техничким 

карактеристикама, који су капацитета од најмање 250 м³/дан, за које је 

добијена потврда о преузимању од стране компетентног Наручиоца или 

Потврда о добро извршеном послу. 

Доказ: 

-Референтна листа (Образац број 13) и 

-Потврда о добро извршеним предметним радовима или Потврда о 

преузимању од стране компетентног Наручиоца (Образац број 14) 

 

2.3 Да понуђач поседује ISO сертификате, и то: ISO 9001:2008,  ISO 

14001:2004, ISO OHSAS 18001:2007. 

Доказ: 

- Копија сертификата ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO OHSAS 18001: 

2007 за послове пројектовања, инжењеринга или извођења радова у 

области третмана вода и хидро-технике. 

 

3.1 Понуђач поседује у власништву или закупу, следеће машине и 

 

 

 

 

да         не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да  не  

 

да  не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да         не  

 

да  не  

 

 

 

 

 

да  не  
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опрему и то: 

 

- багер минималне снаге 120  kW, ком. 2 

 Доказ: 

-пописне листе основних средстава на којима треба маркером обележити 

тражену опрему или фактура или Уговор о куповини или уговор о 

лизингу или уговор о закупу са пописном листом закуподавца или други 

доказ о власништву на коме ће маркером бити означена закупљена 

техничка опрема 

 - очитане саобраћајне дозволе и фотокопије полиса осигурања  

 

- комбинована машина минималне снаге 70  kW, ком. 2   

Доказ: 

-пописне листе основних средстава на којима треба маркером обележити 

тражену опрему или фактура или Уговор о куповини или уговор о 

лизингу или уговор о закупу са пописном листом закуподавца или други 

доказ о власништву на коме ће маркером бити означена закупљена 

техничка опрема 

 - очитане саобраћајне дозволе и фотокопије полиса осигурања  

                                                                     

- асфалтна база капацитета минимално 100 t/h, на удаљености до 70 km 

од градилишта,  - 1 комад 

Доказ: 

-пописне листе основних средстава на којима треба маркером обележити 

тражену опрему или фактура или Уговор о куповини или уговор о 

лизингу или уговор о закупу са пописном листом закуподавца или други 

доказ о власништву на коме ће маркером бити означена закупљена 

техничка опрема 

- употребна дозвола  

-изјава Понуђача на меморандуму фирме о растојању асфалтне од К.П. 

бр.3883/29 са прилогом у форми одштампане и обележене трасе пута у 

складу са постављеним условима и са уписаним растојањем измереним 

помоћу: http:/www.registracijavozila.rs/daljinar-udaljenost-između-gradova 

 

-бетонска база капацитета минимално 80 m3/h,  на удаљености до 70 km 

од градилишта,  - 1 комад 

Доказ: 

-пописне листе основних средстава на којима треба маркером обележити 

тражену опрему или фактура или Уговор о куповини или уговор о 

лизингу или уговор о закупу са пописном листом закуподавца или други 

доказ о власништву на коме ће маркером бити означена закупљена 

техничка опрема 

- употребна дозвола  

-изјава Понуђача на меморандуму фирме о растојању  бетонске базе од 

К.П. бр.3883/29 са прилогом у форми одштампане и обележене трасе 

 

 

да  не  

 

 

 

да  не  

 

 

 

 

да  не  

 

 

да  не  

 

 

 

 

 

 

да  не  

 

 

да  не  

 

 

да  не  

 

 

 

 

 

да  не  

 

 

 

да  не  

 

 

да  не  
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пута у складу са постављеним условима и са уписаним растојањем 

измереним помоћу: http:/www.registracijavozila.rs/daljinar-udaljenost-

između-gradova 

 

 

4.1. Понуђач, има најмање 10 (десет) запослених на неодређено или 

одређено време или сходно члану 197, члану 199. и члану 202. Закона о 

раду, квалификација и стручности, које су директно везане за 

реализацију предметне јавне набавке  следећих струка:  дипломирани 

инжењер технологије, дипломирани инжењер машинства, дипломирани 

инжењер електротехнике и дипломирани инжењер грађевине, од којих: 

 Доказ: 

-Списак запослених 

-обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД 

-извод из ППП-ПД за месец јул 2017. године  

-копије М-3А или М образаца или пријава Републичком фонду за ПИО 

или фотокопија уговори за лица ван радног односа. 

 

 

А) најмање 1 (један) дипломирани инжењер технологије, са најмање 10 

(десет) година радног искуства у области пројектовања и извођења 

постројења за третман вода са лиценцом 371 и 475 Инжењерске Коморе 

Србије и са најмање 1 (једном) потврђеном референцом од стране 

Наручиоца, за пројектовање и извођење радова на изградњи постројења 

за третман отпадних вода, капацитета од најмање 250 м³/дан, за које је 

добијена потврда инвеститора/ наручиоца о учешћу у конкретном 

пројекту 

Доказ: 

-радна биографија на обрасцу радне биографије (Прилог бр. 15)  

-референца потврђена од стране Наручиоца о учешћу у конкретном 

пројекту 

-копије диплома о стеченом високом образовању 

-копије важећих лиценци и потврде о важењу лиценци издате од 

Инжењерске Коморе Србије 

 

и 

Б) најмање 1 (један) дипломирани инжењер машинства са лиценцом 332 

и 432 Инжењерске Коморе Србије и са најмање 10 (десет) година радног 

искуства у области пројектовања и извођења постројења за третман вода 

и са најмање 1 (једном) потврђеном референцом од стране Наручиоца, за 

пројектовање и извођење радова на изградњи постројења за третман 

отпадних вода, капацитета од најмање 250 м³/дан, за које је добијена 

потврда инвеститора/ наручиоца о учешћу у конкретном пројекту 

Доказ: 

-радна биографија на обрасцу радне биографије (Прилог бр. 15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да  не  

 

 

 

 

 

 

 

 

да  не  

 

 

 

 

 

 

да  не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да  не  
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-референца потврђена од стране Наручиоца о учешћу у конкретном 

пројекту 

-копије диплома о стеченом високом образовању 

-копије важећих лиценци и потврде о важењу лиценци издате од 

Инжењерске Коморе Србије 

 

и 

В) најмање 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике за 

електроенергетику са лиценцом 350, 450 и 352 Инжењерске Коморе 

Србије и са најмање 10 (десет) година радног искуства у области 

пројектовања и извођења постројења за третман вода и са најмање 1 

(једном) потврђеном референцом од стране Наручиоца, за пројектовање 

и извођење радова на изградњи постројења за третман отпадних вода, 

капацитета од најмање 250 м³/дан, за које је добијена потврда 

инвеститора/ наручиоца о учешћу у конкретном пројекту 

Доказ: 

-радна биографија на обрасцу радне биографије (Прилог бр. 15)  

-референца потврђена од стране Наручиоца о учешћу у конкретном 

пројекту 

-копије диплома о стеченом високом образовању 

-копије важећих лиценци и потврде о важењу лиценци издате од 

Инжењерске Коморе Србије 

 

и 

Г) најмање 1 (један) дипломирани инжењер грађевине,  хидротехничког 

смера са лиценцом 314 и 414 Инжењерске Коморе Србије, са најмање 10 

(десет) година радног искуства у области пројектовања и извођења 

постројења за третман вода или сличних пројеката из области комуналне 

хидротехнике и са најмање 1 (једном) потврђеном референцом од стране 

Наручиоца, за пројектовање и извођење радова на изградњи постројења 

за третман отпадних вода, капацитета од најмање 250 м³/дан, за које је 

добијена потврда инвеститора/ наручиоца о учешћу у конкретном 

пројекту. 

Доказ: 

-радна биографија на обрасцу радне биографије (Прилог бр. 15)  

-референца потврђена од стране Наручиоца о учешћу у конкретном 

пројекту 

-копије диплома о стеченом високом образовању 

-копије важећих лиценци и потврде о важењу лиценци издате од 

Инжењерске Коморе Србије 

 

4.4. Имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће 

бити одговорна за извршење уговора (чл 81 став 11 ЗЈН) 

Доказ: 

-На меморандуму понуђача доставити листу са именима и приложеним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да  не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да  не  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да  не  
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Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  

                                                 
4
 Уколико се Понуђач у обрасцу Понуде изјасни да захтева авансно плаћање (максималан износ 20% од уговорене 

вредности са ПДВ-ом) у ОБАВЕЗИ ЈЕ да у склопу Понуде достави оригинално писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања 

стручним квалификацијама лица која ће бити одговорна за извршење 

уговора  
 

Oстали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду 

6. 

Образац понуде 

Доказ: 

-попуњени, печатом оверени и потписани Прилог 8 

 

да  не  

 

7. 

Образац структуре цене 

Доказ: 

-попуњен, потписан,печатом оверен  Прилог 9 

да         не  

8. 

Образац трошкова припреме понуде 

Доказ: 

-попуњен, потписан,печатом оверен  Прилог 10 

да         не  

9. 

Образац изјаве о независној понуди 

Доказ: 

-попуњен, потписан,печатом оверен  Прилог 11 

да         не  

10 

Изјава о достављању банкарске гаранције 

Доказ: 

-попуњен, потписан, печатом оверен  Прилог 16 
да  не  

11 

Изјава о достављању полиса осигурања 

Доказ: 

Попуњен, потписан, печатом оверен  Прилог 17 
да  не  

12 
Средства финансијског обезбеђења - банкарска гаранција за озбиљност 

понуде 
да         не  

13 

Средства финансијског обезбеђења - оригинално писмо о намерама банке 

за издавање банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла 

да  не  

14 

Средства финансијског обезбеђења - оригинално писмо о намерама банке 

за издавање банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за 

откањање грешака у гарантном року 

да  не  

15 

Средства финансијског обезбеђења - оригинално писмо о намерама банке 

за издавање банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за 

повраћај авансног плаћања
4
 

да  не  

16 

Модел уговора 

Доказ: 
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише, овери печатом и 

достави - чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора –  

Прилог 18 

да  не  
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Прилог 8 

ОБРАСЦИ ПОНУДЕ 

За отворени поступак јавне набавке, бр. 404-67/16-IV - РАДОВА - ИЗГРАДЊА 

ПРЕЧИСТАЧА  ОТПАДНИХ ВОДА 

8.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

СЕДИШТЕ И АДРЕСА  

ТЕЛЕФОН  

ФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (Е-

МАИЛ) 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА  

НАЗИВ БАНКЕ  

У СИСТЕМУ ПДВ-А  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

ПРАВНО ЛИЦЕ СЕ РАЗВРСТАВА КАО □ микро     □ мало     □ средње     □ велико 
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8.2. ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

Понуда се подноси (заокружити):  

 

1. Самостално 2. Заједничка понуда 3. Са подизвођачима  

 

(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) 

 

Заједничка понуда:  

Навести називе и седиште учесника у заједничкој понуди: 

1._______________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________________ 

 

Понуда са подизвођачима:  

1. Подизвођачу _________________________________________(назив и седиште подизвођача) 

са _________% учешћа (не више од 50%) се поверава извршење_________________________ 

________________________________________________________________________________. 

2.Подизвођачу _________________________________________(назив и седиште подизвођача) 

са _________% учешћа (не више од 50%) се поверава извршење_________________________ 

________________________________________________________________________________. 

 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  
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8.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА  

СЕДИШТЕ И АДРЕСА  

ТЕЛЕФОН  

ФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (Е-

МАИЛ) 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА  

НАЗИВ БАНКЕ  

У СИСТЕМУ ПДВ-А  

ПРАВНО ЛИЦЕ СЕ РАЗВРСТАВА КАО □ микро     □ мало     □ средње     □ велико 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ   

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  

                                                                                                   Овлашћено лице Подизвођача 

                                                                                                     М.П. ______________________ 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача потребно је да се наведени образац 

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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8.4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  

 

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 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.Овлашћени Понуђач оверава и потписује образац. 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

СЕДИШТЕ И АДРЕСА  

ТЕЛЕФОН  

ФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (Е-

МАИЛ) 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА  

НАЗИВ БАНКЕ  

У СИСТЕМУ ПДВ-А  

ПРАВНО ЛИЦЕ СЕ РАЗВРСТАВА КАО □ микро     □ мало     □ средње     □ велико 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ   

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
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8.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Изјављујемо да наступамо као учесници заједничке понуде (група понуђача) у поступку јавне 

набавке - отворени поступак број: 404-67/17-IV - РАДОВА - ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА  

ОТПАДНИХ ВОДА да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем. 
 НАЗИВ, СЕДИШТЕ 

И АДРЕСА 

УЧЕСНИКА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ 

ВРСТА РАДОВА КОЈЕ 

ПРЕУЗИМА НА СЕБЕ 

УЧЕСНИК У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ И 

ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

РАДОВА 

ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА И ПЕЧАТ 

УЧЕСНИКА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ 

Овлашћени члан 

групе понуђача 

   

Члан групе понуђача    

Члан групе понуђача  

 

  

Члан групе понуђача  

 

  

Члан групе понуђача  

 

  

Члан групе понуђача  

 

  

Члан групе понуђача  

 

  

Члан групе понуђача  

 

  

 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  

Напомена: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико 

је потребно овај образац се копира у довољном броју примерака.  
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8.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Укупна вредност без 

ПДВ-а  

 

Износ ПДВ-а  

Укупна вредност са ПДВ-

ом  

 

 

 

 

 

 

 

Комплетност садржаја 

техничког решења 

Садржај техничког решења: заокружити 

да/не 

1. Технолошки опис процеса пречишћавања и 

појединачне процесне опреме.  

ДА НЕ 

2. Прорачун главних технолошких целина, 

масени биланс и худраулички градијент 

постројења. 

ДА НЕ 

3. Технолошка шема (П&И дијаграм), са освртом 

на аутоматику и контролу рада постројења. 

ДА НЕ 

4. Ситуацијски приказ ППОВ са приказом 

цевовода, линије воде, линије муља и осталих        

инсталација инфраструктуре. 

 

ДА НЕ 

5. Основе и карактеристични пресеци објеката са 

уцртаном опремом. 

ДА НЕ 

6. Спецификација машинске и електро опреме и 

грађевинских радова. 

ДА НЕ 

7. Технологију извођења грађевинских, 

машинских и електро радова. 

ДА НЕ 

8. Приказ годишњих оперативних трошкова 

(трошак електричне енергије, трошак утрошених 

хемикалија). 

ДА НЕ 

9.Кратак опис елемената техничког решења 

којима је предвиђена могућност прикључења 

треће фазе и нових 146,63 м
3 

/дан. 

ДА НЕ 

10.Шематски приказ кадровске организације 

задужене за реализацију пројекта. 

ДА НЕ 

Рок испоруке, изградње и 

пуштања у рад 

      

_______ (максимум 18 месеци од дана увођења у посао)) 

Оперативни трошкови _____________________________________динара без ПДВ-а 
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Рок важења понуде ____________(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 

Рок и начин плаћања ____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________(у року од 45 дана од дана пријема 

комплетних привремених, односно окончане ситуације) 

Очекивани износ аванса ____________________(максимално 20% од уговорене цене) 

Место испоруке, уградње 

и пуштања у рад 

____________________________________________________

____________________________________(К.П. бр.3883/29) 

Гарантни рок за 

испоручена добра 

_________________________________(минимум 12 месеци 

од дана потписивања записника о уградњи и пуштању у рад) 

Гарантни рок за извршене 

услуге 

__________________________________(минимум 12 месеци 

од дана потписивања записника о уградњи и пуштању у рад) 

 

 

 

Понуда мора бити усаглашена са захтевима из техничке спецификације – Прилог брoj 3. 

 

 

 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  
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Прилог 9 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 

Табела 1- (РАДОВИ)  

 

Ред. 

бр. 

Опис предметних добара (радова) Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 2 3 

 

Грађевински радови 

1.  

Припрема грађевинских радова 

(ископавање, нивелисање терена, уклањање 

површинског слоја и одлагање отпадних вода, 

насипање терена, сабијање тла итд.) 

 

 

2.  

Изградња канала / полагање  цевовода за 

повезивање прихватног шахта и 

егализационог базена   

 

 

3.  

Изградња канала / полагање  цевовода за 

повезивање прихватног  егализационог базена 

и постројења за третман отпадних вода 

 

 

4.  Изградња oдвајача уља и масти  
 

5.  Изградња објекта егализационог базена   
 

6.  Изградња базена за прихват чисте воде  
 

7.  Изградња базена за прихват издвојеног муља  
 

8.  

Изградња објекта ППОВ (укључујући главне 

процесне објекте за третман отпадних вода, 

објекат третмана насталог муља и све пратеће 

сервисне објекте) 

 

 

9.  
АБ темељне плоче за челичну изведбу 

објаката 
 

 

10.  
Канал за одвод воде / цевовод за одвод воде до 

канализације 
 

 

11.  Интерне саобраћајне површине и стазе  
 

12.  
Друге потребне позиције (дефинисане од 

стране Понуђача) 
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Процесна, машинска, електро опрема,  SCADA, систем за контролу и управљање 

13. 
Сепаратор уља , капацитета 15 м3/h, са 

изливним цевоводом  DN125 
 

 

14. 

Пумпна станица за довод воде из сабирног 

шахта у егализацију, са пратећим усисним и 

потисним цевоводом и арматуром. 

 

 

15. 
Сито за просејавање са пратећим цевоводом и 

арматуром 
 

 

16. 

Егализациони  базен опремљен мешачем, као 

и прирубничким спојевима у односу на улазне 

и излазне цевоводе 

 

 

17. 

Дозирање хемикалија за потребе вођења 

процеса (дозирни резервоари са пумпама и 

пратећи цевоводи са арматуром) 

 

 

18 
Пумпна станица за препумпавање на 

постројење за третман отпадних вода 
 

 

19 

Постројење за третман отпадних вода (уређаји 

за потребе главног процеса, пратећа сервисна 

опрема, цевоводи за повезивање и пратећом 

арматура) 

 

 

20 
Складишни базен пречишћене воде, са 

пумпном станицом за одвођење чисте воде 
 

 

21 

Складишни базен за издвојени муљ), са 

пумпном станицом муља за даљи третман на 

линији муља 

 

 

22 

Третман муља (уређај за дехидратацију, 

систем хемикалија за кондиционирање муља, 

контејнер за прихват муља, пратећи цевовод и 

арматура) 

 

 

23 

Електро систем (напајање) линије за 

пречишћавање отпадних вода (дистрибутивни 

НН ормани, , општа инсталација, спољно 

осветљење, инсталације слабе струје ) 

 

 

24 
Главни електро делови (каблови, канали, 

носачи каблова, прикључци итд.) 
 

 

25 

Инструментација, укључујући ''он лине'' 

анализаторе, уређаје за узорковање.  

(повезивање и интеграција у управљачки 

систем, ако су инструменти обухваћени 

осталим позицијама, односно набавка, 

уградња и повезивање за инструменте који се 

специфицирају у електро делу пројекта) 

 

 

26 Контролни кабинети  (PLC под системи)  
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27 
SCADA  систем за контролу и управљањем 

системом за технолошки приказ процеса. 
 

 

28 
Друге потребне позиције (дефинисане од 
стране понуђача) 

 
 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ДОБАРА (РАДОВА)  БЕЗ  ПДВ-а 

 

ОБРАЧУНАТИ  ПДВ  

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ДОБАРА СА  ПДВ-ом  

 

Табела 2-Услуге  

Ред. 

бр. 

Опис предметних добара Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 2 3 

1. 

Уговорни захтеви 

(гаранција за добро извршење посла, 

друге гаранције, осигурања, итд.) 

 

 

2. Истражни радови и припремни радови  
 

3. 
Израда техничке документације за добијање 

потребних дозвола 
 

 

3.1 Израда идејног пројекта   
 

3.2. Израда пројекта за грађевинску дозволу..  
 

3.3 Израда  пројекта за извођење радова              
 

3.4 ППЗ пројекат  
 

3.5 
Израда документације пројекта изведеног 

објекта  
 

 

4. 

Упутство за рад, руковање и пуштање 

постројења у рад, обука особља Наручиоца и 

пуштање постројења у рад  

 

 

5. 
Друге потребне позиције (дефинисане од 
стране понуђача) 

 
 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ УСЛУГЕ БЕЗ ПДВ-а 

 

 

ОБРАЧУНАТИ ПДВ 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ УСЛУГЕ СА ПДВ-ом  
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Рекапитулација понуде– Табела 3 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:  

- у колони 2. уписати колико износи цена без ПДВ-а предметне јавне набавке;  

- у колони 3. уписати колико износи цена са ПДВ-ом предметне јавне набавке;  

 

 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  

 

 

 

 

 

 

Ред. 

бр. 

 

Рекапитулација 

 

Укупна вредност понуде 

без ПДВ-а 

Укупна вредност 

понуде са ПДВ-ом 

1 Табела I – Добра (Радови) 

 

  

2 Табела II - Услуга 

 

  

3 Укупно добра (радови)  и 

услуге 
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Прилог 10 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) 

као и чл. 6. став 1. Тачка 9. и чланом 19. Правилника о обавезним елементима коникурсне 

документације( Сл.гласник РС 86/15), достављамо Образац са структуром трошкова за 

припремање понуде за јавну набавку-отворени поступак број 404-67/17-IV - РАДОВА - 

ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА  ОТПАДНИХ ВОДА .  За припремање понуде по објављеној 

конкурсној документацији у предметној јавној набавци, 

Понуђач:____________________________________________________________,је имао следеће 

трошкове :  

Рб. Врста трошкова Износ трошкова (у динарима) 

   

   

   

   

   

 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. 

 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  
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Прилог 11 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) као 

и чланом 6. став 1. тачка 10. и чланом 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације (Сл.гласник РС 86/15)  

 

ПОНУЂАЧ 

_____________________________________________________________________ под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу даје: 

ИЗЈАВУ И НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Понуду смо поднели независно, без договора са другим Понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

Изјаву достављамо као саставни део Понуде, а ради учешћа у поступку јавне набавке 

отворени поступак бр. 404-67/17-IV - РАДОВА - ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА  

ОТПАДНИХ ВОДА Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве 

о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је 

понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 

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

набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. Уколико понуду подноси група 

понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе 

понуђача и оверена печатом.  

 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  
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Прилог 12 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2.ЗЈН 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.124/12, 

14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као заступник 

Понуђача даје следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач_______________________________из ____________________________________ 

Адреса: ______________________, МБ: _________________,ПИБ: ________________, 

Овлашћено лице: ______________________,Број рачуна: ________________________ 

Телефон/факс: ___________________,Особа за контакт:____________________ E-mail: 

_________________, који подноси Понуду за јавну набавку бр.________________________, 

_____________________________________________________________(назив јавне набавке) 

је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

       Место и датум              Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________ 

 

 

     Напомена: 

Образац изјаве копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

Образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача, уколико наступа самостално 

или са подизвођачима. 

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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Прилог 13 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА
5
 

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА 

 

Потврде за извршене радове понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за сваког 

наручиоца појединачно. 

 Референтни наручилац 
Лице за контакт, 

тел. бр. 

Датум 

завршетка 

радова 

 

Врста индустрије за коју је 

изведено постројење и 

капацитет 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

 

Наручилац задржава право увида у исправност достављених података. 

 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

____________________      М. П. ________________________ 

                                                 

5
 Потребно је, као услов за прихватљивост понуде, навести листу изведених радова, која је у складу са захтевима у 

тачки 2.1 и 2.2 додатних услова. Уз списак обавезно доставити Потврде оргинал или копија (Прилога број 14) о 

извршеним радовима потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца. Уколико је Понуђачу потребно више 

простора од Прилога број 13, копирати прилог 13 у потребном броју примерака. 
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Прилог 14 

РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ:  

СЕДИШТЕ:  

УЛИЦА И БРОЈ:  

МБ:  

ПИБ:  

КОНТАКТ ОСОБА:  

ТЕЛЕФОН:  

ДАТУМ:  

На основу члана 76. став 2., а у вези са чланом 77. Закона о јавним набавкама (Службени 

гласник РС“, бр. 124/12 ), достављамо Вам: 

којом ПОТВРЂУЈЕМО да је ИЗВОЂАЧ_______________________________________________ 

из,________________________,МБ:_____________,ПИБ:_____________,који је наступио : 

а) самостално 

б) са подизвођачем 

в) као учесник заједничке понуде 

у периоду _____________________ наручиоцу успешно реализовао радове на изградњи постројења 

које је предмет јавне набавке, капацитета ____________м³/дан у укупној вредности од 

___________________ динара без ПДВ. 

 

 

.Место и датум        Овлашћено лице Наручиоца 

__________________                     М.П. ______________________  

                                                 

6
 Потврде Наручилаца се достављају на оргиналном Обрасцу ПРИЛОГ БР14. из Конкурсне документације или на 

обрасцима других Наручилаца, при чему такве ПОТВРДЕ морају имати све елементе које садржи ПРИЛОГ бр 14. У 

зависности од типа потврде попунити потребна поља, непотребна прецртати. Образац ИЗЈАВЕ копирати у потребном 

броју примерака.  

 
 

 П О Т В Р Д У
6
 

1. О ДОБРО ИЗВРШЕНИМ ПРЕДМЕТНИМ РАДОВИМА 

2. О ПРЕУЗИМАЊУ ОД СТРАНЕ КОМПЕТЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 

( потребно је заокружити број испред потврде коју Понуђач доставља  као доказ) 
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Прилог 15 

 

ОБРАЗАЦ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ (CV) 

 

Предложена позиција: 

1. Презиме:_______________________________________________________________________ 

2. Име:___________________________________________________________________________ 

3. Датум рођења:__________________________________________________________________ 

4. Националност:__________________________________________________________________ 

5. Образовање: 

Институција (датум од – до)  Стечено звање 

  

  

  

  

6. Знање језика: навести ниво знања на скали од 1 до 5 (1 – одлично; 5 - основно) 

ЈезиК Читање Говор Писање 

 

    

    

    

    

7. Чланство у струковним организацијама:_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8. Остале вештине: (нпр. коришћење програмских пакета на рачунару и сл.):________________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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9. Запослен код, позиција:___________________________________________________________ 

10. Године проведене у фирми:______________________________________________________ 

11. Кључне квалификације: (релевантне за пројекат):___________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12. Професионално искуство 

Датум од-до 

(месец/ година) 

Место Наручилац и 

контакт особа
7
 

(име и подаци за 

контакт) 

Позиција Кратак опис 

извршених 

услуга и радова 

 

     

     

     

     

 

13. Остале релевантне информације:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Место и датум               Овлашћено лице  

____________________      М. П. ________________________ 

 

 

 

 

                                                 
7
 Наручилац задржава право провере тачности података наведених у радној биографији. 
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Прилог 16 

 

 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА 

 

Овом изјавом под кривичном и материјалном одговорношћу неопозиво изјављујемо, да ћемо у 

складу са уговором, доставити Наручиоцу: 

a) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде и то у износу од  5 % од вредности понуде без 

ПДВ-а, као средство обезбеђења за озбиљност понуде. Банкарска гаранција мора бити мора бити 

са клаузулом: „неопозива, безусловна, без права на приговор и на први позив наплатива“, издата у 

корист Наручиоца. 

-под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације 

 

б)Банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10 % од укупне уговорене 

вредности добара (без ПДВ-а), која мора бити са клаузулом: „неопозива, безусловна, без права на 

приговор и на први позив наплатива“, издата у корист Наручиоца. 

-под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације 

 

в) Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року  у висини од 5% од 

укупне уговорене вредности добара (без ПДВ-а) која мора бити са клаузулом: „неопозива, 

безусловна, без права на приговор и на први позив наплатива“, издата у корист Наручиоца. 

-под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације 

 

г) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини износа максимално 

дозвољеног авансног плаћања, а све у случају да захтева авансну уплату. Банкарска гаранција  

мора бити са клаузулом: „неопозива, безусловна, без права на приговор и на први позив 

наплатива“, издата у корист Наручиоца. 

-под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације 

 

 

Ова средства финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној набавци 

бр. ________:ОД/17 ,_________________________________ 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета __ 3 (инвестициони рејтинг) 

 

 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

____________________      М. П. ________________________ 
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Прилог 17 

 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСА ОСИГУРАЊА 

 

Овом изјавом под кривичном и материјалном одговорношћу неопозиво изјављујемо, да ћемо у 

складу са уговором, доставити Наручиоцу: 

 

 

 

1. Полису осигурања од професионалне одговорности . 

2. Полису осигурања радова и опреме у монтажи 

3. Полису осигурања од повреде и смрти на раду за лица која радно ангажује на извршењу 

овог уговора 

4. Доказе о плаћеним полисaма осигурања за цео период важења истих, како је 

дефинисано у конкурсној документацији . 

 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека 

уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 

 

 

 

 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

____________________      М.П. ________________________
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Прилог 18 

 

 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА  

БРОЈ НАБАВКЕ 404-67/17-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, ________2017.година 
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 УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 

08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан 

Љубишић (у даљем тексту : ИНВЕСТИТОР) 

и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 

рачуна, име лица које заступа фирму,) као најповољнији понуђач (у даљем тексту: 

ИЗВОЂАЧ)  

Понуђачи из групе понуђача:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(назив предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 

рачуна, назив пословне банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача)  

    Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

__________________% учешћа се поверава извршење 

___________________________________________________________________________.  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

_________________% учешћа се поверава извршење 

____________________________________________________________________________.  

Закључиле су дана _________________2017. године. 

УГОВОР 

      Стране у уговору сагласно констатују: 

-да је Инвеститор дана 29.05.2017. године, под бројем 404-67-3/17-IV донео Одлуку о 

покретању отвореног поступка јавне набавке.  

-да је Инвеститор у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 

404-67/17-IV - ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА  ОТПАДНИХ ВОДА .  

- да је Извођач радова на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2017.године 

доставио Понуду заведену под бројем (наш бр.)______ , која се налази у прилогу Уговора и 

чини његов саставни део.  
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- да Понуда Извођача радова у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним 

набавкама, захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  

- да је Инвеститор на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду Извођача радова као најповољнију 

Понуду.  

Члан 1. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет овог Уговора је ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА  ОТПАДНИХ ВОДА , а у свему 

према  Понуди Извођача број _________од ________ 2017.године и обрасцу структуре 

понуђене  цене  која чини саставни део овог Уговора. 

Врста радова је утврђена према потреби Инвеститора и понуди Извођача, а исказана је у 

спецификацији која је саставни део овог Уговора. 

Почетак извођења радова је најкасније у року од 7 календарских дана од дана увођења у 

посао, а завршетак радова  је у року од ______________(максимално 18 месеци) од дана 

увођења у посао. 

Место извођења радова је територија Општине Рума, К.П. бр. 3883/29. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Члан 2. 

Извођач се обавезује да изврши грађевинске радове и све друге које су неопходне за потпуно 

извршење радова који су предмет овог уговора и изради уговорену техничку документацију (у 

даљем тексту: уговорени радови) с пажњом доброг стручњака, у свему у складу са својом 

понудом број ________(попуњава Инвеститор) од __________(попуњава Инвеститор) 

године, Законом о планирању и изградњи, техничким и другим прописима, нормативима и  

стандардима који се примењују у Републици Србији, а за радове, услуге, опрему и материјал 

који су предмет овог уговора.  

Члан 3. 

Извођач је носилац права и обавеза извођења како пројектовања тако и предметних радова и 

израде уговорене техничке документације и обавезује се да својом опремом, материјалом и 

својом радном снагом изврши уговорене радове и услуге. 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорног извођача радова и одговорне 

пројектанте, за све предвиђене врсте радова и услуга из понудe, са личном лиценцом а у 

складу са достављеним подацима из Понуде. 

Одговорни извођач радова мора испуњавати услове прописане важећим Законом о планирању 

и изградњи. 
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У случају потребе за  изменом одговорног извођача радова или одговорног пројектанта, 

Извођач је у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача 

радова или одговорног пројектанта, претходно писаним путем обавести Инвеститора о 

разлозима измене напред наведеног одговорног извођача радова или одговорног пројектанта 

и пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођач радова односно пројектант 

испуњава све услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи. Сва решења о 

именовању одговорних извођача радова односно одговорног пројектанта представљају 

саставни део овог уговора. 

Члан 4. 

Извођач је обавезан да по закључењу уговора, а пре увођења у посао, у року до 5 (пет) дана од 

дана пријема постојеће техничке документације достављене Извођачу од стране Инвеститора, 

изврши следеће: 

- да детаљно изврши преглед терена где ће се изводити уговорени радови; 

- да детаљно проучи постојећу техничку документацију и потпише је у складу са Законом о 

планирању и изградњи. 

 

Члан 5. 

 

Извођач се обавезује да у року до 15(петнаест) дана од дана обостраног потписивања овог 

уговора, као услов за ступање уговора на снагу, достави Инвеститору: 

1. банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, без права на 

приговор и на први позив наплативу, у износу од  _______________ динара 

(словима:__________________________________________) са роком важења који је за 

45 (тридесет) дана дужи од рока за завршетак радова; 

2. банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, неопозиву, безусловну, без права 

на приговор и на први позив наплативу, у износу од  _______________ динара 

(словима:__________________________________________) са роком важења наjкраће 

до правдања аванса.
8
 

и 

 

Надзорном органу преко писарнице у седишту Наручиоца: 

 

3. полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање: од професионалне 

одговорности, полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла 

(укључујућиосигурање од повреде и смрти на раду) и полису осигурања радова и 

опреме у монтажи у свему сагласно члану 20. овог уговора. 

 

                                                 
8
 Уколико се Понуђач у обрасцу Понуде изјасни да захтева авансно плаћање (максималан износ 20% од 

уговорене вредности са ПДВ-ом) у ОБАВЕЗИ ЈЕ да у склопу Понуде достави оригинално писмо о намерама 

банке за издавање банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања 
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Извођач се обавезује да банкарску гаранцију из става 1 тачка 1. овог члана и полисе 

осигурања из става 1 тачка 3 и члана 20. овог уговора одржава на снази за све време извршења 

овог уговора, тако да банкарска гаранција за добро извршење посла увек важи 45 

(четрдесетпет) дана дуже од уговореног рока за завршетак радова и услуга, а полисе 

осигурања за цео период извођења радова до потписивања записника о примопредаји, у 

противном Инвеститор има право да због кршења ове одредбе Уговора, без даље додатне 

сагласности Извођача, реализује средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

које му је у поседу. 

Извођач се обавезује да банкарску гаранцију из става 1 тачка 1. овог члана, као услов 

за плаћање, продужи у случају продужења рока за завршетак уговорених радова и услуга, у 

противном Инвеститор има право да због кршења ове одредбе Уговора, без даље додатне 

сагласности Извођача, реализује средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

које му је у поседу. 

 

Члан 6. 

 

Извођач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, достави 

Инвеститору:  

1. на усвајање детаљан динамички план извођења уговорених радова и извршења 

уговорених услуга са јасно назначеним активностима и редоследом активности, израђен на 

основу динамике коју је утврдио Инвеститор у сарадњи са Извођачем. Динамички план мора 

бити потписан и оверен од стране Извођача. Саставни део динамичког плана су ресурсни 

планови и то: 

 план ангажовања потребне радне снаге израђен тако да ангажована радна снага 

може извршити у задатим роковима позиције уговорених радова и услуга утврђене 

Динамичким планом; 

 план ангажовања потребне опреме на градилишту; 

 финансијски план реализације извођења уговорених радова и услуга (тј. оквирни 

план испостављања привремених и окончане ситуације) у току рока за уговорено 

извођење радова и услуга; 

2.   елаборат заштите на раду и ПП заштите; 

 

Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова и услуга, 

изврши и следеће активности и радове:  

1. да у року од једног дана од дана увођења у посао прописно огради градилишни 

простор према усвојеном Динамичком плану и да континуирано у току извођења радова 

према усвојеном Динамичком плану ограђује простор на којем се изводе радови у складу са 

прописима; 
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2. да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених 

радова; 

3. да пре уградње материјала и опреме обезбеди сертификате и атесте према предмеру 

радова и исте у оригиналу достави на увид Надзорном органу, а копију за документацију 

Надзорног органа; 

4. да материјал који је у обавези да угради буде у свему према квалитету наведеном у 

предмеру радова; 

5. да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и 

суседним објектима; 

6. да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни 

материјал; 

7. да обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за технички 

преглед радова; 

8. да изради извођачки пројекат и пројекат изведеног објекта; 

9. да отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у 

остављеном року; 

10. да учествује у примопредаји изведених радова и коначнoм обрачуну изведених 

радова; 

11. предузима мере за обезбеђење здравља и безбедности на раду, у свему у складу са 

законом и прописима; 

12. да отклони све недостатке по записницима Комисије за примопредају и коначни 

обрачун; 

13. да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове од пропадања, оштећења, 

одношења или уништења све до примопредаје изведених радова; 

14. да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 

гарантном року; 

15. да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи, 

техничким и другим прописима, нормативима и стандардима који се примењују у Републици 

Србији за радове, материјал и опрему који су предмет овог уговора. 

Динамички план уговорне стране усаглашавају у року од 15 дана од дана испуњења обавеза 

Извођача дефинисаних чланом 4. овог Уговора. 

Израђена техничка документација власништво је Инвеститора. 
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Члан 7. 

 

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова где се обављају 

активности за потребе извођења уговорених радова.  

 

Извођач је дужан да поступи по свим писaним примедбама Инвеститора и Надзорног органа 

на квалитет изведених радова, опреме и уграђеног материјала, те да по тим примедбама 

отклони, о свом трошку, недостатке или пропусте.  

 

Извођач радова у потпуности одговара Инвеститору за извршење уговорених обавеза,  те и за 

радове изведене од стране подизвођача радова или осталих чланова групе понуђача , као да их 

је сам извршио. 

 

Извођач је дужан да упути Инвеститору, преко Надзорног органа, писани захтев за 

евентуално продужење рока за извођење радова, најкасније 30 дана пре истека уговореног 

рока. Надзорни орган, уз захтев Извођача, доставља детаљно образложење и мишљење о 

продужењу рока за извођење радова, у сагласности са одредбама овог уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ  ИНВЕСТИТОРА 

Члан 8 

Обавезе Наручиоца су: 

1. да преда Извођачу расположиву техничку документацију;  

2. да формира радни тим за координацију и комуникацију;  

3. да у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у писаној 

форми; 

4. да обезбеди вршење стручног  надзора,  у складу са  одредбама  Закона о 

планирању и изградњи и подзаконских општих аката; 

5. да обезбеди потврде, дозволе и сагласности надлежних органа, организација и 

јавних предузећа у складу са прописима; 

6. да благовремено решава, уз писану и образложену сагласност Надзорног органа: 

- евентуалне вишкове и мањкове радова, накнадне радове и непредвиђене 

радове; 

                - евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова; 

7.  да контролише, ревидује и усаглашава понуде за додатне радове, са анализама цена 

за неуговорене позиције радова; 

8.   да обезбеди технички преглед и да учествује у раду Комисије за технички преглед; 
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9.   да формира Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и да учествује у 

раду те Комисије.  

 

С Р Е Д С Т В О   Ф И Н А Н С И  Ј С К О Г   О Б Е З Б Е Ђ Е Њ А   З А  О З Б И Љ Н О-

СТ   П О Н У Д Е 

Члан 9 

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде коју је Извођач приложио уз понуду 

број ________(попуњава Инвеститор) од __________(попуњава Инвеститор) године, 

Инвеститор ће наплатити уколико: 

- Извођач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране 

Наручиоца као најповољнија одбије да потпише уговор;  

- Извођач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без 

сагласности Инвеститора; 

-  Извођач није успео или је одбио да достави тражене полисе осигурања, сагласно чл. 

20. овог Уговора; 

-  Извођач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења, сагласно чл. 

5.став 1.тачка 1. и тачка 2. овог уговора. 

 

У В О Ђ Е Њ Е  И З В О Ђ А Ч А  У  П О С А О 

Члан 10 

 

Даном испуњења обавеза Извођача из члана 4. и члана 5. став 1. тачке 1, 2 и 3. и обавеза 

Инвеститора из члана 8, тачка 1. и 4, стичу се услови за увођење Извођача у посао. 

 

Инвеститор писаним путем обавештава Извођача и Надзорни орган о датуму увођења 

Извођача у посао. 

 

Надзорни орган уводи Извођача у посао уписом у грађевински дневник и предаје Извођачу 

Решење о именовању стручног надзора.  

 

Р О К  З А   З А В Р Ш Е Т А К  И З В О Ђ Е Њ А  Р А Д О В А 

 

Члан 11 

 

Уговорени рок извођења уговорених радова и услуга је  _____________ месеци (* Напомена 

Инвеститора: према конкурсној документација за Инвеститор је прихватљив рок од 

максимум 18 месеци) од дана увођења Извођача у посао од стране Инвеститора. 
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Ако Извођач не изврши уговорене радове и услуге у уговореном року, обавезан је да плати 

Инвеститору, на име уговорне казне, износ од 2 (два) промила од укупне уговорене цене за 

сваки дан закашњења, а до износа 5% од укупне вредности овог уговора, када Инвеститор 

стиче право да по овом основу раскине уговор и по овом основу доцње Извођача реализује 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Ситуација се, без даље додатне 

сагласности Извођача, трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 

 

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од 

даљег рада, Инвеститор има право да раскине овај уговор, уз наплату средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете, 

до износа стварне штете. 

 

Члан 12 

 

Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:  

1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе; 

2. ванредни догађаји који се нису могли предвидети у време закључења уговора, а не 

могу се приписати кривици Извођача; 

3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих  

учесника на послу, које ангажује Инвеститор; 

4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 

Извођач. 

5. због неиспуњења услова и дозвола које су обавеза Инвеститора 

Ако наступе околности из тачака 1, 2, 3, 4. и 5.  претходног става, Извођач их одмах 

уписује у грађевински дневник, а у року од 5 (пет) дана од настанка узрока доставља у 

писаној форми, уз сагласност Надзорног органа, предлог Инвеститору за продужење 

уговореног рока за завршетак радова. Инвеститор је обавезан да по наведеном захтеву донесе 

одлуку у року од 15 (петнаест) дана од пријема захтева.  

 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора.  

 

У Г О В О Р Е Н А  Ц Е Н А  И  У С Л О В И  П Л А Ћ А Њ А 

 

Члан 13 

 

Уговорена цена са свим трошковима без пореза на додату вредност 

износи:_____________________________динара, словима:_______________________________ 

_______________________________________________, износ пореза на додату вредност 

________________________________ динара, словима:_______________________________ 
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_______________________________________________,  цена са порезом на додату вредност 

______________________________________________________________________ динара,  

словима:_______________________________ ______________________________,  сагласно од 

Инвеститора прихваћеној понуди Извођача, заводни број код Извођача ____________ од 

___________године, заводни број ________(попуњава Инвеститор) од __________(попуњава 

Инвеститор) године. 

 

Цена из става 1 овог члана добијена је на основу цена из усвојене понуде Извођача. 

 

Цене из става 2 овог члана су фиксне до потпуног извршења овог уговора и обухватају све 

трошкове. 

 

ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима. 

 

Уговорне стране су сагласне да су цене уговорених радова и услуга из понуде радова фиксне.  

 

Инвеститор ће уговорену цену радова исплатити Извођачу у року од 45 дана од дана пријема 

исправне ситуације, заведене на Писарници Инвеститора, под условима утврђеним овим 

уговором. 

 

Инвеститор се обавезује да Извођачу, под условом да је у поседу средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла и средства финансијског обезбеђења за повраћај 

авансног плаћања, а у случају окончане ситуације, средства финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року, плати уговорену цену на следећи начин, а у складу 

са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. 

гласник РС" 119/2012 и 68/2015): 

- по подношењу прихватљиве Гаранције за повраћај авансног плаћања у року од 15 

(петнаест)  дана од пријема гаранције од стране Надзорног органа. 

 

- по привременим ситуацијама у року до 45 (четрдесетпет) дана од пријема и овере од 

стране Надзорног органа. 

- по окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема и овере од 

стране Надзорног органа. 

Уговорне стране су сагласне да су цене услуга, радова и добара из основне понуде фиксне, и 

да важе за све режиме рада (дневни рад, ноћни рад, рад у сменама, рад викендом и 

празницима), и да се неће мењати у случају промене цена елемената на основу којих је 

формирана уговорена цена радова (фиксна цена), осим у случају да су испуњени услови из 

члана 637 Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 УСЈ и 

57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 ), а на начин и под условима 

утврђеним овим чланом уговора.  
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На основу и у складу са чланом 637 Закона о облигационим односима, уговорне стране су се 

усагласиле да се уговорене цене могу изменити само за материјал и опрему уколико у току 

извршења уговора дође до промена цена на тржишту материјала и опреме изнад 10% (десет 

процената) у односу на уговорене цене материјала и опреме које се нису могле предвидети у 

тренутку ступања на снагу овог уговора, а који утичу на висину цене према структури и 

анализи уговорених цена. За материјал и опрему уговорена цена се може изменити само за 

износ који прелази 10% и то само путем анекса овог уговора и само уз претходну изричиту 

писану сагласност Инвеститора и то само уколико Извођач није пао у доцњу са извршењем 

уговора према Динамичком плану на који је сагласност дао Инвеститор.  

 

Уколико Извођач захтева измену Уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже 

основаност захтева достављањем Инвеститору одговарајућих доказа, као што су примера 

ради, анализа цена, докази о стурктури цена, фактуре произвођача опреме, ценовник 

произвођача и сл. 

 

Инвеститор ће уговорену цену радова исплатити Извођачу, на начин и у року предвиђеним 

овим уговором, на текући рачун Извођача. 

 

Ако у току  извођења радова наступе ванредни догађаји који се нису могли предвидети у 

време закључења Уговора, одговарајуће одредбе овог уговора могу се сагласно Закону о 

облигационим односима споразумно изменити, закључењем анекса овог уговора. 

 

Под роком за извођење уговорених радова и услуга подразумевају се и његова каснија 

продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама. 

 

Као ванредни догађаји у смислу овог уговора сматрају се природни догађаји (земљотрес, 

поплаве и др.), мере државних органа које се не могу приписати кривици или пропуштањем 

дужне пажње од стране Извођача и све друге околности које се нису могле предвидети у 

време закључења Уговора, а не могу се приписати кривици или пропуштању дужне пажње од 

стране Извођача. 

 

Уколико Извођач захтева измену Уговора услед наступања ванредних околности, дужан је да 

докаже основаност захтева. 

 

Инвеститор се обавезује да Извођачу за изведене радове и услуге под условом да је у поседу 

важећих средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла односно у случају 

окончане ситуације и за отклањање недостатака у гарантном року, плати вредност изведених 

радова и услуга за стварно извршени обим радова и услуга, по уговореним ценама из усвојене 

понуде Извођача, а на основу привремене односно окончане ситуације, у року до 45 

(четрдесетпет) дана од дана пријема и овере ситуације од стране Надзорног органа и 

овлашћених лица Инвеститора. 
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Члан 14 

 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених 

уговорених радова и услуга и уговорених цена за одређене врсте радова и услуга прецизиране 

по позицијама из понуде радова Извођача. 

 

Окончану ситуацију Извођач подноси по извршеном техничком прегледу радова и 

потписаном Записнику о примопредаји радова. 

 

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Надзорном 

органу: 

1. фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним 

радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од 

Надзорног органа;  

 2. фотокопије листова грађевинског дневника, за који се испоставља ситуација, 

обострано потписане и оверене; 

 3. фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције 

приказане у привременим или окончаним ситуацијама, овереном од стране Надзорног органа; 

4. уз окончану ситуацију, банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 

року, неопозиву, безусловну, без права на приговор и на први позив наплативу, у износу од  

_________________ динара (словима:_____________________________________________) са 

роком важности који је 15 (петнаест) дана дужи од истека уговореног гарантног рока из 

члана 17 став 1 и 2 овог уговора;  

 

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из овог члана, Инвеститор неће 

извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација. 

 

Ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након извршене контроле и овере, 

ситуацију са комплетном документацијом из овог члана, Надзорни орган, у року од 2 (два) 

радна дана од дана пријема, доставља Инвеститору на оверу. 

 

Уколико Надзорни орган или Инвеститор оспори  део испостављене ситуације, на исплату, а 

под условима предвиђеним овим уговором, доспева само неспорни део ситуације.  

 

Извођач, по извршеном техничком прегледу радова, на основу Записника о примопредаји и 

коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију.  

 

Надзорни орган је дужан да кроз сваку привремену ситуацију исправи предходне привремене 

ситуције, ако накнадно утврди да неки од приказаних радова нису изведени или неки 

материјал и опрема нису уграђени. Исти поступак се примењује и код окончане ситуације. 
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НЕПРЕДВИЂЕНИ И ВИШКОВИ   РАДОВА 

Члан 15 

Извођач је обавезан да благовремено, а у складу са чл. 36. став 1, тачка 5 или 115. став 3 

Закона о јавним набавкама, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока за извођење 

уговорених радова и услуга по усвојеном Динамичком плану, достави Надзорном органу на 

контролу и мишљење предмер и предрачун непредвиђених и вишкова радова, односно радова 

који се неће изводити (мањак) који мора да садржи:  

 

- преглед и структуру вишка и мањка уговорених радова по позицијама;  

- предмер и предрачун за додатне радове са прецизном структуром радова по 

позицијама (непредвиђени и накнадни радови). 

Надзорни орган проверава основаност предмера и предрачуна, опис позиција, количине и са 

детаљним образложењем доставља Инвеститору најкасније у року од 10 (десет) дана од дана 

пријема. 

 

У складу са чл. 36 Закона о јавним набавкама, Инвеститор може спроводити преговарачки 

поступак у случају додатних радова и услуга који нису били укључени у првобитан уговор о 

јавној набавци, а који су због непредвиђених околности постали неопходни за извршење 

предметног уговора, под условом да се уговор закључи са првобитним Извођачем, тако да 

укупна вредност свих додатних радова или услуга не буде већа од 15% од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора и да од закључења првобитног уговора није протекло више од 

три године, а да се такви радови не могу раздвојити у техничком или економском погледу од 

првобитног уговора о јавној набавци, а да се при том не проузрокују несразмерно велике 

тешкоће или несразмерно велики трошкови за Инвеститора или да су такви радови које би 

Инвеститор могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора неопходни за 

извршење првобитног уговора о јавној набавци.  

 

Инвеститор је дужан да, пре покретања преговарачког поступка без објављивања позива за 

додатне радове  из предходног става овог члана уговора, захтева од Управе за јавне набавке 

мишљење о основаности примене преговарачког поступка.  

 

Нaручилaц мoжe, у складу са чл. 115. став 3 Закона о јавним набавкама, нaкoн зaкључeњa 

угoвoрa o jaвнoj нaбaвци бeз спрoвoђeњa пoступкa jaвнe нaбaвкe пoвeћaти oбим прeдмeтa 

нaбaвкe, да исти морају бити уговорени као вишкови радова. 

 

Извођач је обавезан да достави, у року који одреди Инвеститор, понуду за додатне радове или 

услуге према предмеру радова за који је добијено писмено мишљење Надзорног органа.      

 

Понуда за додатне радове треба да садржи:  
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- предмер и предрачун додатних радова (непредвиђених и накнадних радова), са 

раздвојеним јединичним ценама за материјал и рад, оверен од стране Извођача и 

Надзорног органа (Надзорни орган оверава да је сагласан са описима и количинама   

позиција) 

- детаљне анализе цена за позиције додатних радова, урађене у складу са „Нормативима 

и стандардима рада у грађевинарству“- (издавач: „Грађевинска књига“). Анализе цена 

непредвиђених и накнадних радова из допунских понуда раде се на основу следећих 

елемената: а) обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа, а 

ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима; б) обрачун трошкова 

материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду 

израде понуде за додатне радове. 

Након усвајања понуде за додатне радове од стране Инвеститор и закључења Анекса, Извођач 

се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања Анекса, преда Инвеститору средство 

финансијског обезбеђења предвиђено у члану 5, став 1, тачка 1. овог Уговора, за вредност 

радова који се уговарају Анексом.  

 

Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче право за наплату радова из понуде за 

додатне радове (непредвиђени и накнадни радови) који нису уговорени овим Уговором. 

 

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Инвеститора, одлучује у име 

Инвеститора о цени, роковима, измени материјала или опреме који се уграђује и обиму 

непредвиђених и вишкова радова, као и о обиму уговорених радова који се не изводе 

(мањкови).  

 

У случају вишкова, односно мањкова радова, Извођач доставља преглед вишка и мањка 

уговорених радова по позицијама оверен од стране  Извођача и Надзорног органа. 

 

Извођач се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, а 

Извођач приступа извођењу ових радова уз сагласност Инвеститора и закључење анекса овог 

уговора. 

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења 

Анекса о њиховом извођењу, уз сагласност Надзорног органа, уколико је њихово извођење 

нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и 

неочекиваним догађајима ( нпр. појава воде и сл.). Извођач и Надзорни орган су дужни да, 

одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Инвеститора, а  

писаним путем у року од 24 (двадесетчетири) сата.  

 

Члан 16 

 

Извођач је дужан да, до коначног обрачуна изведених радова,  уговори све додатне радове, 

као и вишкове и мањкове радова, у складу са чланом 15. овог уговора. 
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Коначним обрачуном могу бити обухваћени само додатни радови, који су изведени по налогу 

Комисије за технички преглед објекта, другог надлежног државног органа и Комисије за 

примопредају и коначни обрачун радова – формиране од стране Наручиоца, као и вишкови и 

мањкови радова укупне вредности до 10% од укупно уговорене вредности радова. 

 

Радови из става 2 овог члана биће уговорени по коначном обрачуну, који Извођач доставља 

Инвеститору преко надзорног органа, а након завршеног техничког прегледа објекта и 

потписаног Записника о примопредаји од стране Комисије за примопредају и коначни 

обрачун по члану 24 овог уговора.  

 

Г А Р А Н Т Н И   Р О К 

Члан 17 

 

За изведене радове гарантни рок износи ____________ месеци (*Напомена Инвеститора: 

према конкурсној документацији за Инвеститора је прихватљив рок од минимум 12 

месеца) рачунајући од дана примопредаје изведених радова, тј. дана обостраног потписивања 

записника о примопредаји без примедби Наручиоца. 

 

Гарантни рок за уграђени материјал и опрему износи ____________ месеци (*Напомена 

Инвеститор: према конкурсној документацији за Инвеститора је прихватљив рок од 

минимум 12 месеца) рачунајући од дана примопредаје уграђеног  материјала и опреме, тј. 

дана обостраног потписивања записника о примопредаји без примедби Инвеститора. 

Уколико је за поједине од уговорених радова или материјал или опрему законом или 

прописом утврђен дужи гарантни рок од гарантног рока одређеног ставом 1 и 2 овог члана, 

важи гарантни рок предвиђен законом или прописом, почев од дана примопредаје изведених 

радова, тј. дана потписивања записника о примопредаји без примедби Инвеститора. 

 

Члан 18 

 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститора или корисника, 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим 

недостацима. 

 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног 

позива од стране Инвеститора или корисника и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, 

Инвеститор је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко 

лице, на терет Извођача, наплатом средства финансијског обезбеђења за отклањање 

недостатака у гарантном року. 
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Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не 

покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог 

члана, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 

штете. 

Д О К У М Е Н Т И   У   Т О К У   И З В О Ђ Е Њ А  Р А Д О В А 

 

Члан 19 

 

Извођач радова је у обавези да на градилишту устројава, чува и води, поред техничке 

документације, и следећу документацију: 

         1.  грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења  књиге 

инспекције и грађевинског дневника; 

2. грађевинску књигу на прописаном обрасцу са исправно попуњеним заглављем; са 

скицама и котираним мерама узетим на лицу места, са аналитичким доказом изведених 

количина, са потписом обрађивача, са датумом, потписом и личним печатом Одговорног 

извођача радова и Надзорног органа; 

3.  динамички план извођења радова са ресурсним плановима, као управљачки документ 

за организовање, извршење и праћење реализације. 

 

По усвојеном Динамичком плану Извођач је у тачно у Динамичком плану одређеном року 

изради извођачки пројекат, а по завршетку радова Извођач је у обавези да изради пројекат 

изведеног објекта, који мора да обухвата све податке у складу са законским прописима. 

 

По завршетку радова Извођач је обавезан да сву техничку документацију и документацију 

вођену у току реализације уговора, записнички преда Инвеститору. 

 

О С И Г У Р А Њ Е   

Члан 20 

 

Извођач је дужан да пре увођења у посао, у року одређеном у члану 5, став 1 овог уговора, 

достави Инвеститору све тражене полисе осигурања дефинисане у члану 5, став 1 тачка 3 и 

доказе о плаћеним премијама за наведене полису осигурања, са важношћу за цео период 

извођења радова и закључно са потписивањем записника о примопредаји, у свему према 

важећим законским прописима.   

 

 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду, заштите 

на раду, као и противпожарне заштите. 
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Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека 

уговореног рока, полисе осигурања дефинисане у члану 5, став 1 тачка 3 са новим периодом 

осигурања. 

П Р И М О П Р Е Д А Ј А  И З В Е Д Е Н И Х  Р А Д О В А 

Члан 21 

 

Извођач је у обавези да преко Надзорног органа писаним путем обавести Инвеститора о року 

завршетка радова и спремности истих за технички преглед, најкасније 5 (пет) дана пре 

завршетка свих  радова. 

 

Извођач је у обавези да заједно са Надзорним органом сачини преглед изведених радова и 

исти достави Инвеститору 15 (петнаест) дана по завршетку свих радова. 

 

Технички преглед радова обезбеђује Инвеститор, у складу са Законом. 

Члан 22 

 

Извођач је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед и да поступи по свим 

захтевима те Комисије. 

 

Инвеститор и Извођач су дужни да Комисији за технички преглед обезбеде сву потребну 

документацију према Закону о планирању и изградњи и прописима.  

 

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

радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

 

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички 

преглед, Инвеститор ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача.  

 

По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед, Инвеститор и Извођач ће, 

без одлагања, а најкасније у року од 7 (седам) дана, приступити примопредаји и коначном 

обрачуну изведених радова. 

 

Члан 23 

 

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и 

коначни обрачун у две фазе: 

   1)  I фаза – примопредаја: квалитативна примопредаја свих изведених радова и 

примопредаја документације из овог уговора. У току примопредаје, Комисија формира 

Записник о примопредаји, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије; 
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   2) II фаза -  коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као 

саставног дела Записника о примопредаји и коначном обрачуну, који потписују сви чланови 

Комисије и учесници у раду Комисије.  

 

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, Извођач је дужан да и те 

недостатке отклони у остављеном року. У противном, Инвеститор ће отклонити недостатке о 

трошку Извођача, ангажовањем трећих лица. 

 

Извођач по основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља окончану 

ситуацију. 

 

Записник о примопредаји и коначни обрачун могу бити јединствен или два одвојена 

документа. 

 

Р А С К И Д   У Г О В О Р А 

 

Члан 24 

 

Инвеститор има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

- ако Извођач не започне са извршењем уговорених радова и услуга најкасније до 7 

словима (седам) дана од увођења у посао;  

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

радова и динамичким планом за извођење радова; 

- ако Извођач радове изводи или услуге извршава неквалитетно; 

- ако Извођач не поступа по налозима Надзорног органа; 

- ако Извођач, из неоправданих разлога, прекине извршење услуга или извођење 

радова и исте не настави по истеку рока од 5 (пет) дана, или ако одустане од даљег рада; 

- ако Извођач не спроводи мере здравља и безбедности на раду и ПП заштите; 

- ако Извођач није успео или је одбио да достави средство финансијског обезбеђења 

за отклањање недостатака у гарантном року; 

- и у свим другим случајевима који представљају кршење овог уговора или повреду 

закона и прописа. 

 

У случају раскида уговора Инвеститор има право да за предметне радове или услуге ангажује 

другог Извођача и активира средство финансијског обезбеђења које му је у поседу. Извођач је 

у наведеном случају обавезан да надокнади Инвеститор штету, која представља  разлику 
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између цене предметних радова или обавеза по овом уговору и цене радова односно услуга 

новог Извођача за те радове или услуге.  

 

Члан 25 

 

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни. Уговор се 

сматра раскинутим од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 

уговора.  

 

Члан 26 

 

Сву штету која настане раскидом овог уговора сноси она уговорна страна која је својим 

поступцима или разлозима довела до раскида уговора.  

 

Члан 27 

 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и 

да Инвеститору преда извођачки пројекат и пројекат изведеног стања и пресек изведених 

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

уговора.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И З А В Р Ш Н Е  О Д Р Е Д Б Е 

Члан 28 

 

Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају 

споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда у Сремској 

Митровици. 

 

Измене и допуне овог уговора пуноважне су само уколико су учињене у писаној форми путем 

анекса овог уговора. 

 

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити 

одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и подзаконских општих аката и Закона 

о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других закона и прописа који 

уређују предмет овог уговора. 

 

                                                         Члан 29 

 

Овај уговор ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови: 

- када уговор потпишу обе уговорне стране; 

- када Извођач преда Инвеститору средство финансијског обезбеђења из члана 5 став 1 

тачка 1 и 2 овог уговора и полисе осигурања из члана 5 став 1 тачка 3 овог уговора. 
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Члан 30 

 

Овај уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Инвеститор задржава 3 

(два) примерка, а Извођач задржава 3 (три) примерка. 

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи: 

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2017. године 

Прилог бр. 2 - _____________________ (Спецификација радова) 

Прилог бр. 3 - ______________________(Структура цене радова) 

Уговорне стране: 

  

ИНВЕСТИТОР 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

  

ИЗВОЂАЧ 

____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 

  

Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела 

уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

модел уговора. 
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Прилог 19 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

19.1.УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА. 

Понуђач је у обавези да сваку страну конкурсне документације нумерише, парафира и 

печатира. 

Понуђач је у обавези да сва документа поднета уз Понуду повеже траком (јемствеником) у 

целину и запечати крај јемственика на првој или последњој страни, тако да се не могу 

накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, 

а да се видно не оштете листови или печат.  

Понуђач мора све обрасце и изјаве које је добио као део конкурсне документације, а 

саставни су део Понуде да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а 

место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.  

19.2. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Понуда и 

остала документација која се односи на понуду мора бити сачињена на српском језику (осим 

техничке документације - каталог и сертификати који могу бити на енглеском и српском 

језику). 

Уколико је неки од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију 

предметног доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади 

земље у којој се као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као 

доказ сачињен. 

19.3.ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси у једном оригиналном примерку и једној копији у електронском 

облику (ЦД/ДВД) непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној 

коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и 

прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом 

од стране понуђача. Понуђач подноси понуду на адресу наручиоца:  

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РУМА; ОРЛОВИЋЕВА 5, 

СА НАЗНАКОМ «ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈН – НЕ ОТВАРАТИ» 

(јавна набавка број: 404-67/17-IV- ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА  ОТПАДНИХ 

ВОДА) 
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лично преко писарнице Наручиоца или поштом у затвореној коверти. На полеђини коверте 

обавезно навести назив, адресу и телефон 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. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.09.2017. године до 

10 часова.  

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

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема Понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом.  

Понуда мора да садржи:  

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Прилог 7 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ попуњен по свим ставкама, оверен печатом и 

потписан 
Прилог 8 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ попуњен, потписан и оверен печатом  Прилог 9 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДE попуњен, потписан и 

оверен печатом 

Прилог 10 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ попуњен, потписан и 

оверен печатом.  
Прилог 11 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 

2.ЗЈН попуњен, потписан и оверен печатом 
Прилог 12 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА попуњен, потписан и оверен печатом Прилог 13 

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА попуњен, потписан и оверен 

печатом 

Прилог 14 

ОБРАЗАЦ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ попуњен, потписан и оверен печатом Прилог 15 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА попуњен, 

потписан и оверен печатом 

Прилог 16 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСА ОСИГУРАЊА попуњен, потписан 

и оверен печатом 

Прилог 17 

МОДЕЛ УГОВОРА 

Прилог 18 

Средства финансијског обезбеђења - банкарска гаранција за озбиљност понуде 

Средства финансијског обезбеђења - оригинално писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
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Средства финансијског обезбеђења - оригинално писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за откањање грешака у 

гарантном року 

Средства финансијског обезбеђења - оригинално писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања
9
 

Доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 

који су наведени у конкурсној документацији 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, уколико понуду подноси група понуђача 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно датим објашњењима и условима. 

19.4.ПАРТИЈЕ  

Јавна набавка није обликована по партијама.  

19.5. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

19.6. ОПОЗИВ, ИЗМЕНА И ДОПУНА 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.  

 

У року за подношење понуде понуђач може писаном изјавом одустати од своје достављене 

понуде. Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда, с обавезном назнаком да се 

ради о одустајању од понуде. У наведеном случају се понуда неотворена враћа понуђачу. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОРЛОВИЋЕВА 5, РУМА са 

назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку бр. 404-67/17-IV -НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна понуде за јавну набавку бр. 404-67/17-IV -НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Опозив понуде за јавну набавку бр. 404-67/17-IV -НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. 404-67/17-IV -НЕ ОТВАРАТИ“. 

                                                 
9
 Уколико се Понуђач у обрасцу Понуде изјасни да захтева авансно плаћање (максималан износ 20% од 

уговорене вредности са ПДВ-ом) у ОБАВЕЗИ ЈЕ да у склопу Понуде достави оригинално писмо о намерама 

банке за издавање банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања 
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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.  

19.7 РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ 

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: ОРЛОВИЋЕВА 5, РУМА и 

то у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и на сајту наручиоца града Рума и то до 10:00 часова, дана  04.09.2017. године. 

Понуђачи који не достављају понуду преко поште, предају је на писарници ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ РУМА, на горе наведеној адреси. 

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.  

19.8 ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 04.09.2017. године тј.  истог дана након истека 

крајњег рока за достављање понуда, и то у 11.00 часова у просторијама Главна 155, Градска 

кућа-сала већа. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују 

отварању, предају Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде 

заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног 

лица. Број овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. 

 

19.9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања и накнаде те измене или допуне објави на 

Порталу јавних набавки и својој интернет страници. Све измене, објављене на напред 

наведен начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне 

документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само ако су у писаној 

форми.  

У случају измене или допуне конкурсне документације осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење 
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понуда и објави oбавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници.  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 

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

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења 

телефоном није дозвољено.  

Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 

07:00 до 15:00 часова. За сва документа која буду примљена од стране наручиоца након 

наведеног радног времена, сматраће се да су примљена првог следећег радног дана, а у складу 

са чланом 20 ЗЈНа. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

ЗЈНа. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације у јавној набавци број  404-67/17-

IV, на адресу: ОУ Општине Рума, Главна 107, 22400 Рума, Канцеларија за ЈН бр.12; 

Контакт особа: Злата Јанковић, jnbruma@ruma.rs, Кристина Немаровић, 

kristina@ruma.rs. 

19.10. УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду 

не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто 

лице може учествовати у више заједничких понуда. 

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

понуду самостално, као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

19.11. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Понуђачи су обавезни да у понуди наведу да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу или подизвођачима. 

Понуђач који подноси понуду са Подизвођачем дужан је да:  

-у обрасцу Понуде наведе опште податке о Подизвођачу, проценат од укупне вредности 

набавке који ће извршити Подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности 

јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко Подизвођача.  

-понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. Закона, 

став 1, тачка од 1 до 4. 

У Обрасцу понуде (Образац 8.3. у конкурсној документацији) навести називе свих 

подизвођача 
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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 у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на 

број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу , на његов захтев, омогући приступ код 

Подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова.  

Понуђач не може ангажовати као Подизвођача лице које није навео у Понуди, у супротном 

Наручилац ће реализоваи средство финансијског обезбеђења и раскинути Уговор, осим ако 

би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. У овом случају ће Наручилац 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.  

19.12. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Уколико Понуду подноси група Понуђача, у обрасцу Понуде навести опште податке о 

сваком учеснику из групе понуђача.  

Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из 

члана 75. Закона, став 1, тачка од 1 до 4. Додатне услове испуњавају заједно. 

Обрасци из конкурсне документације у случају подношења заједничке понуде се потписују 

и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом. Понуђачи из групе 

Понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати образац 

„Подаци о члану групе понуђача” (Образац 8.4. у конкурсној документацији) и "Образац 

изјаве учесника у заједничкој понуди" (Образац 8.5. у конкурсној документацији). Група 

понуђача дужна је да у понуди достави СПОРАЗУМ којим се Понуђачи из групе 

међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно садржи 

податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

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

 

а пожељно је да садржи и: 

- податак о понуђачу који ће у име групе потписати уговор; 

- податак о понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

- податак о понуђачу који ће издати рачун и 

- број рачуна на који ће бити извршено плаћање 

Понуђачи из групе понуђача који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 

солидарно према наручиоцу. 
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19.13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  

 

 НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: Дозвољено је авансно плаћање како је наведено у 

„Моделу уговора“. Висина авансног плаћања износи 20% од уговорене цене. Плаћање 

се врши по подношењу прихватљиве Гаранције за повраћај авансног плаћања у року од 

15 дана од пријема. Плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема 

привремених и окончане ситуације на писарници Општинске управе општине Рума, 

под условима утврђеним моделом уговора. 

 

 РОК ИСПОРУКЕ, УГРАДЊЕ И ПУШТАЊА У РАД: Рок испоруке, уградње и 

пуштања у рад је максимално 18 месеци од дана увођења у посао. Динамички план 

извођења уговорених радова наручилац и извођач усаглашавају по закључењу уговора, 

а најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора. 

 

 МЕСТО УГРАДЊЕ И ПУШТАЊА У РАД: К.П. бр. 3883/29 

 

 ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ И ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 
Гарантни рок је минимум 12 месеца за извршене радове, од дана потписивања 

записника о уградњи и пуштању у рад. 

Гарантни рок за уграђену опрему је према гаранцији произвођача, минимум 12 месеци 

почев од дана извршене примопредаје изведених радова. 

19.14. ЦЕНА 

Понуђена цена, односно укупна вредност радова којa су предмет јавне набавке исказује се у 

динарима и мора бити фиксна до коначне реализације уговора. 

Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на 

додату вредност. 

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, попуст мора бити урачунат у цену у 

понуди. Попусти који нису наведени у понуди и урачунати у коначну цену неће бити узети у 

обзир. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 

поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.  
Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној набавци 

без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 

уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 

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

динара без ПДВ-а. У случају повећања вредности уговора, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 115. став 5. Закона. 

 
 

19.15. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

1. Понуђач уз своју понуду доставља банкарску гаранцију за озбиљност понуде и то у 

износу од  5 % од вредности понуде без ПДВ-а, као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде. Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета 
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банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 

које одреди наручилац, мањи износ од оног  који одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. Важење банкарске гаранције за озбиљност понуде 

престаје истеком рока важења понуде понуђача који подноси ову банкарску гаранцију. Рок 

важења понуде у овој јавној набавци је не краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

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

случајевима: 

- Понуђач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране 

Наручиоца као најповољнија одбије да потпише уговор;  

- Понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без 

сагласности Наручиоца; 

-  Понуђач у року од 15 календарских дана од дана закључења уговора не достави 

тражене полисе осигурања; 

-  Понуђач у року од 15 календарских дана од дана закључења уговора не достави 

тражена средство финансијског обезбеђења; 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде, у свом тексту, мора садржати све претходно 

наведене разлоге за њено активирање, у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Понуђач који није изабран може подићи приложену банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде након објаве обавештења о закључењу уговора, сваки радни дан у Служби за јавне 

набавке наручиоца од 07-15 часова, уз подношење писаног овлашћења за преузимање и 

давање личне карте на увид. 

 

2. Понуђач уз своју понуду доставља оригинално писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Наручилац захтева да понуђач, уз понуду достави оригинално писмо о намери банке гаранта 

да изда, на име финансијског обезбеђења за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, 

без права на приговор и плативу на први позив, гаранцију за добро извршење посла, у 

корист наручиоца, у износу од 10 % од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком 

важности 45 дана дуже од датума истека рока за коначно извршење посла, а којом банка 

Гарант, гарантује да ће се наручиоцу, платити укупан износ, по пријему првог позива 

корисника гаранције – ОУ Општине Рума у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је 

понуђач (налогодавац за издавање гаранције) прекршио своју обавезу из закљученог 

Уговора.  

 

Понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања уговора преда Наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без 

ПДВ са роком важења који је 45 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која 

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

Наручиоца. У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења 

банкарске гаранције. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној банци 

Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека 

рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач 

не буде извршавао cвoje уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
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И у случају да извршилац напусти посао извођења радова у било којој фази изградње, без 

обзира на степен довршености посла,  наручилац ће активирати банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, у пуном износу. 

 

3. Понуђач уз своју понуду доставља оригинално писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 

року. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се 

обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива, без права на приговор  и платива на први позив. Банкарска гаранција за 

отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, 

без ПДВ-a. 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. Средство обезбеђења 

траје 15 дана дуже од рока за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.  

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року ће бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене не одговори на 

достављени захтев наручиоца, а у складу са дефинисаним обавезама из уговора.  

 

4. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања. Уколико Понуђач у Обрасцу 

понуде захтева авансно плаћање има обавезу да најкасније у року од 15 дана од дана 

потписивања уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, 

која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 

повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје 

наjкраће до правдања аванса. Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што 

прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.  

 

Понуђач уз своју понуду доставља потписану и оверену изјаву о достављању полисa 

осигурања и доказа о плаћеним полисaма осигурања (Прилог 17 конкурсне документације). 

 

Наведена средства финансијског обезбеђења Понуђачи имају обавезу да доставе упаковану у 

провидну фолију запакована на начин да њен садржај није могуће изменити без трага о 

извршеној измени.  

Уколико банка чије средство финансијског обезбеђења Понуђач прилаже у самом тексту 

средства финансијског обезбеђења дефинише да је исто наплативо (важеће) и уколико је 

пробушено Понуђач може исто да увеже са остатком конкурсне документације без улагања 

у провидну фолију и заштите дефинисане претходним ставом. 

Као корисника свих средстава финансијског обезбеђења навести: Општинска управа 

општине Рума, Главна 107. 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико понуђач није доставио тражено средство 

обезбеђења у складу с чланом 106. став 1 тачка 3. ЗЈНа, било да није доставио једно 

или сва средства финансијског обезбеђења. Наручилац ће одбити све понуде понуђач  

уз које није достављена полиса осигурања и доказ о плаћених полисама осигурања у 

складу са конкурсном документацијом. 

 

19.16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧИЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

19.17. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ  ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 

који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 

„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се 

поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, 

поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено 

„ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не 

одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће 

одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће у складу са чланом 14 ЗЈНа чувати све прописно обележене податке као 

поверљиве, одбиће давање информација које би значило повреду поверљивости података 

добијених у понуди, а као пословну тајну чуваће имена понуђача и подносилаца пријава, као 

и податке о поднетим понудама односно пријавама. 

 

19.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

Наручилац може да приликом стручне оцене захтева од понуђача у писаном облику 

дадатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 

може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Уколико 

наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и 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 не може да захтева , дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, одн. промену којом би се понуда која је 

неодговарајућа или неприхватљива, учинила одговарајућом одн. прихватљивом, осим ако 

другачије не произилази из поступка јавне набавке. Наручалац може уз сагласност 

понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде 

по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне 

цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских 

грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

19.19. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Важност понуде не може да буде краћа од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде. 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. 

Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној набавци 
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без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 

уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 

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

динара без ПДВ-а. У случају повећања вредности уговора, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 115. став 5. Закона. 

19.20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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.  

19.21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

-поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона  

-учинио повреду конкуренције  

-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен  

-одбио да достави даказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује даказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понудау.  

Докази:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

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

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

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. Члана 82. ЗЈН. који 

се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврстан.  

19.22. 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, осим у случају кад је поступак јавне набавке 

обустављен из разлога који су на страни наручиоца. У том случају наручилац је у обавези да 

понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава финансијског 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

19.23. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

19.24. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

Структура понуђене цене се попуњава на обрасцу Прилог 9 конкурсне документације, који 

мора да буде потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача. 

Понуђач има избор које елементе ће приказати као структуру понуђене цене. Понуђена цена 

обухвата све трошкове које понуђач има у извршењу уговора.  

Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није 

укључио приликом подношења понуде.  Елементи структуре цене морају бити 

усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (образац Прилог 8). 

19.25. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако 

изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, Наручилац задржава 

право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени Комисије, 

друга на ранг листи . У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 

уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 

став 2. тачка 5) Закона.  

19.26. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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Наручилац може у свакој фази јавне набавке да обустави поступак и одустане од доделе 

Уговора у складу са чланом 109. ЗЈН  

19.27. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА 

ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 

ЗАКОНА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 

би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-

mail: jnbruma@ruma.rs, факсом на број 022/479-070 или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана 

од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење 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.  
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата 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. * 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 – Подносилац захтева за заштиту 

права је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 

120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца било пре или након 

отварања понуда.  

(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; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни 

број јавне набавкe;.  
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(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 регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
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 ПРИЛОГ 1 

 
Физичко хемијска анализа воде за екструзију, број 

узорка 05-226/16,     Институт за јавно здравље 

Војводине 
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 ПРИЛОГ 2.1. 

 

Физичко хемијска анализа воде из 

машине за прање, 

 број узорка 05-227/16,    

Институт за јавно здравље Војводине 

 

 

 













               ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

               ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                                    ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

 

   

  

 
 

Шифра записа З 8.4-9                                                                                                                                                ISO 9001:2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОГ 2.2. 

 

Физичко хемијска анализа воде за 

шахт 18,  

број узорка 05-121/17,  

  Институт за јавно здравље 

Војводине 
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 ПРИЛОГ 3.1. 

 

.        Физичко хемијска анализа воде за 

шахт 11, 

 број узорка 05-228/16,   

Институт     за јавно здравље 

Војводине 
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 ПРИЛОГ 3.2. 

 

Физичко хемијска анализа воде за 

шахт 11, 

број узорка 05-120/17, 

Институт     за јавно здравље 

Војводине 
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 ПРИЛОГ 4 

 

.        Информације о локацији са 

подацима, могућностима и 

ограничењима изградње на  

КП 3883/29 к.о. Рума 
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 ПРИЛОГ 5 

 

Место прикључка водоводне, 

канализационе, електро мреже у 

односу на предвиђену локацију 

постројења за пречишћавање 

отпадних вода 
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 ПРИЛОГ 6 

 

Блок дијаграм 




