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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број IV 09 404 1-51/18 и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку,  припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку -  радови на опремању бушотине  
ЈН бр. 51/18 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

 
 
 
 
 

II 

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

4. 

III Техничка документација и планови  4. 

 
 

IV 

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

 
 

8. 

V Критеријуми за доделу уговора 13. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 13. 

VII Модел уговора 43. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 60. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 51/18 су радови на опремању бушотине БчХТ 3/09 
ОРН 45454000 – радови на реконструкцији. 
2. Партије 
Предметна јавна набавка се не спроводи кроз партије 
 
3. Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

 Предмет јавне набавке су радови на опшремању бушотине 

 Рок за извођење радова износи максимум 60 календарских дана од дана 
увођења у посао 
 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

 
 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
димензије објекта: укупна површина парцеле/парцела: 05 ха 89а 56 м2 
 висина објекта 6 м 
 апсолутна висинска кота врха дегазатора 83.19 м 
друге 
карактеристике објекта: Објекат обухвата геотермални извор са 
опремом за дистрибуцију обраñене топле воде температуре 65Ц 
предрачунска 
вредност објекта: 27.312.156,80 РСД 
На захтев инвестотора Општине Бечеј а за потребе прибављања граñевинске 
дозволе ураñен је Пројекат за граñевинску дозволу (ПГД). 
 
У циљу решавања дугорочног снабдевања будућег СПА центра у Бечеју, 
термалном водом за рекреационе потребе, потребе грејања и климатизације 
самог комплекса и јавних објеката у непосредној близини израñена је пројектна 
документација за изградњу хидротермалног система на бушотини БчХТ-3/09, 
за припрему термалне воде за коришћење. који се састоји од: 
 
- опреме на бушотини 
- дегазационог система (ХТС), и 
- транспортних пумпи 
 
Опрема на бушотини 
 
Опрему на бушотини чини бушотинска глава опрема и повезни цевовод. 
 
- Стандардна бушотинска глава са потребном арматуром и мерном 
опремом за очитавање параметара термалне воде на лицу места (статички и 
радни притисак и температура термалне воде). 
 
- С обзиром да је статички притисак у бушотини Пс=6,7 бар усваја се 
регулатор притиска без помоћне енергије и комбиновани вентил за 
регулацијиу и ограничавање максималног протока геотермалне воде. 
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- Повезни цевовод је изолована челична цев ДН150 која је постављена 
надземно до дегазатора. 
 
Дегазациони систем 
 
Дегазациони систем чини опрема која се налази у ограñеном простору око 
бушотине БчХТ- 3/09: 
 
- бушотина БчХТ-3/09 
- регулатор притиска 
- комбиновани вентил за регулацију протока са ограничењем максималног 
протока 
- дегазатори 
- филтер гаса 
- компресор гаса (гас боостер) за одржавање вакуума у дегазаторима 
- резервоар гаса 
- стабилизатор притиска гаса пре бакље 
- бакља за сагоревање гаса 
- пумпни агрегати за транспортовање геотермалне воде 
- електромагнетни мерач протока геотермалне воде 
  
Задатак овог система је експлоатација бушотине БчХТ-3/09. Она подразумева 
изливање термалне воде из бушотине и њен транспорт до потрошача. С 
обзиром да потрошачи у тренутку израде овог пројекта нису познати 
предвиñа се удаљеност цца 100 м од ХТС до потрошача. Поред тога, обзиром 
да термална вода садржи 1.92 Нм3/м 3 горивог гаса, у оквиру овог система се 
врши и издвајање слободног гаса из ње (дегазација) до вредности која је мања 
од максимално дозвољене (МДВ). Према "Техничком упутству бр. 3б" издатом 
од РО "Нафта-гас", 20.12.1984, максимално дозвољен садржај горивог гаса 
(метана) у дегазираној води пре испоруке корисницима је 0,8 Нл/м 3 (при 
нормалним условима). Обзиром да је у термалној води садржај метана изнад 
ове вредности, пре испоруке воде Кориснику, мора се доказати испуњеност 
овог захтева. Поред тога, овим упутством је прописана контрола и начин 
контроле корозивног деловања воде и одлагања каменца у инсталацији. 
 
Дегазациони систем функционише на следећи начин: Термална вода се 
самоизливом из бушотине БчХТ-3/09 шаље у два дегазатора где се из ње врши 
издвајање слободних гасова. Из дегазатора се она прелива у напојни резервоар 
(који је смештен надземно) слободним падом, а одатле се даље транспортује 
центрифугалном пумпом, до потрошача. 
 
Транспортна пумпа транспортује дегазирану термалну воду до потрошача, 
према захтевима истог. Управљање је фреквентним регулаторима за радну и 
резервну пумпу. Управљање се врши на основу давача притиска. Уколико 
притисак опадне смањује се број обртаја пумпе. За ове намене у напојном 
резервоару је уграñен ниво регулатор који је спрегнут са ПЛЦом који води рад 
постројења. Предвиñена регулација броја обртаја мотора фреквентним 
регулатором као и ПЛЦ су смештени у командном ормару. 
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Напојни резервоар и пумпа су смештени у нивоу земље ван зоне опасности. 
Детаљи ове конструкције су дати у граñевинском делу пројекта. 
 
Напојни резервоар је челични, надземни, хоризонтални по СРПС М.З3.022 
изолован минералном вуном дебљине 100 мм у облози од Ал лима дебљине 
0,8мм 
 
Спаљивање гаса из термалне воде 
 
С обзиром да закон забрањује испуштање метана у атмосферу предвиñено је 
спаљивање гаса који се ослободи у дегазатору. Да би се то остварило усвојена 
су два вакуумска дегазатора. Сав гас који се ослободи у дегазаторима се води у 
филтер за пречишћавање и одводњавање гаса. За рад дегазатора се усваја гас 
боостер - гасни компресор који одржава подпритисак у дегазатору од 15 мбар. 
Гас боостер омогућава да се створи подпритисак у дегазатору и у исто време 
да се обезбеди прописан притисак гаса за рад бакље. После гасне дуваљке се 
монтира резервоар гаса чији је задатак да ублажи осцилације и 
неравномерности у производњи гаса. Притисак гаса у резервоару варира а 
номинални је предвиñен на 80 мбар. После резервоара гаса се монтира 
стабилизатор притиска који држи притисак после себе а пре бакље од 40 
мбар. Предвиñена бакља се поставља на стубу висине 5м а ради у потпуно 
аутоматском раду. 
 
Плц аутоматика води рад компресора -мења број обртаја помоћу фреквентног 
регулатора- тако да одржава задати подпритисак у дегазаторима. У случају 
наглог прилива гаса и немогућности одржавања задатог подпритиска 
аутоматика постепено затвара регулациони вентил на геотермалној води. 
  
 
Пре гасне дуваљке се монтира сензор О2 за аларм присуства кисеоника. Да не 
би дошло до експлозије у случају да се детектује кисеоник целокупан рад 
постојења се зауставља. Накнадно пуштање у погон је као ког почетног 
пуштања. 
 
Код првог пуштања у погон мора се целокупна инсталација одзрачити ручно 
активирањем бајпаса на цевоводима и ручним погоном бакље (бакља тада не 
пали смешу ваздуха и гаса који у почетку пролази инсталацијом). По 
одзрачивању се активира аутоматика која одржава параметре у задатим 
вредностима. 
 
Транспортни и остали цевоводи и цевни материјал 
 
Транспортни цевовод је предвиñен само до изласка из ограде .Цевовод је 
подземни од предизолованих пластичних цеви. При изради пројекта 
транспортног цевовиода треба применити цеви са одговарајућим 
материјалом за спајање. Цевовод се уграñује према техничким условима 
произвоñача који у коначном буде одабран. 
 
Термоизолација 
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Поред термоизолације која је предвиñена за опрему и надземни цевовод, 
предвиñена је изолација и за остале делове надземне инсталације од истог 
материјала - минералне вуне у облози од Ал лима. Све цеви су изоловане 
минералном вуном дебљине 50мм у облози од Ал лима. А резервоар 
геотермалне воде јесу изоловани минералном вуном дебљине 100мм у Ал лиму. 
 
 
 
 
 
 
IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 
1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 

2. 

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

3. 

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

4. 

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

 
 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

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

 Да је остварио пословне приходе за претходне две обрачунске године у 
износу не мањем од 40.000.000,00 динара, без ПДВ-а,  

 Да је остварио добит у претходној години пословања 
 
 

 
Као доказе испуњености ових услова потребно је доставити:  

Извештај о бонитету – образац БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне 
регистре  
или  

Биланс успеха за наведене претходне три обрачунске године са мишљењем 
овлашћеног ревизора (односи се на правна лица за која је законом прописана 
обавеза ревизије финансијских извештаја), за године за које мишљење постоји 
моменту подношења пријаве  
 
 
 
2.- Да располаже неопходним пословним капацитетом и то:  
• Да поседује - сертификовани систем менаџмента квалитетом по стандарду 
СРПС ИСО 9001:2008 (или новију верзију СРПС ИСО 9001:2015), област 
сертификације: извођење радова из области термоенергетике, изградња и 
монтажа вреловода/топловода и гасовода  
- сертификат СРПС ИСО 14001 (заштита животне средине), област 
сертификације: извођење радова из области термоенергетике, изградња и 
монтажа вреловода/топловода и гасовода  
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- сертификат СРПС ОХСАС 18001 (безбедност и заштита на раду), област 
сертификације: извођење радова из области термоенергетике, изградња и 
монтажа вреловода/топловода и гасовода  
• Да има сертификат ЕН ИСО 3834-2 за извођење радова на изградњи цевовода 
• Да има сертификат ЕН ИСО 13941 

 
• Да је у претходних 3 година до дана за подношење пријава самостално или као 
члан групе понуђача извео радове у вези са монтажом челичних цеви и то:  

- монтажа најмање 5.000 м цеви пречника DN ≤100 mm,  
- монтажа најмање 4.000 м цеви пречника DN 125 – DN 200 mm,  

 

 да је у претходних 3 године извео радове на котларници (или подстаници) 
минималне снаге 5МW 
 
Као доказе испуњености услова потребно је доставити:  

- фотокопије важећих сертификата наведених стандарда СРПС ИСО 9001: 
2008 (или новија верзија СРПС ИСО 9001:2015), СРПС ИСО 14001, СРПС 
ОХСАС 18001  

- фотокопије сертификата ЕН ИСО 3834-2 и ЕН ИСО 13941 
 

- потврду претходног референтног наручиоца - Инвеститора као крајњег 
корисника радова којом се на несумњив начин доказује да је подносилац 
пријаве у потпуности и квалитетно извршио уговорене радове  

 
3.- Да располаже неопходним техничким капацитетом и то:  
• Да у власништву, закупу или лизингу има:  
 
- минимум 1 теретно возило  
- минимум 3 агрегата, 
- минимум једну аутодизалицу од мин 8 тона  
- минимум једну аутодизалицу од мин 4 тоне 
- минимум пет апарата за заваривање електролучним поступком 111 (РЕЛ),  
 
Као доказ је потребно доставити пописну листу основних средстава закључно са 
31.12.2017. године, а за опремему која је купљена у току ове године потребно је 
доставити фактуре. 
 
4.- да располаже довољним кадровским капацитетом и то да има:  
• најмање 12 запослених/ангажованих лица 
 

 
Кадровска оспособљеност (кључно особље)  Минималан број 

запослених/ангажованих  
Стручна лица - дипломирани/мастер машински 
инжењер са важећом лиценцом за извођење 
радова 430 

1 

Стручна лица - дипломирани/мастер 
грађевински инжењер са важећом лиценцом за 
извођење радова 410 или 411 

1 
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Стручно лице – дипломирани/мастер инжењер 
електротехнике које поседује важећу лиценцу 
450 -Одговорни извођач радова 
електроенергетских инсталација ниског и 
средњег напона; 

1 

Заваривачи са сертификатом по СРПС EН 287-1 
за поступак заваривања 111 

5 

Заваривачи са сертификатом по СРПС EН 287-1 
за поступак заваривања 311 

3 
 

бравари ангажовани на одговарајућим пословима                  3                                
 
 
Као доказ је потребно доставити уговоре о раду или радном ангажовању. 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3. и 4., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. Додатне услове понуђач доказује достављањем доказа 
наведених на страни 13. Конкурсне документације. 
 

   
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 

80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 
1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача 
достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом.  
 

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

 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 

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

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави 
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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:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити 
И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 
примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-
а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
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(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

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

 ДОДАТНИ УСЛОВИ се доказују достављањем доказа наведеним 
у докуметацији 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 
75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, и то:  

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

 
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. 
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

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

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

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

(Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

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

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

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

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

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

6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на 
опремању бушотине ЈН број 51/18  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –опремање бушотине БчХТ03/9 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања (Аванс макс 30%) 
 

 

 
Рок важења понуде (мин. 30 дана) 
 

 

 
Рок извођења (макс. 60 календарских дана) 
 

 

 
Гарантни период (мин. 24 месеци) 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

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

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
 

  
OPIS RADOVA MERA KOLIČINA 

JEDINIČNA 
CENA BEZ 

PDV-A 

UKUPNA CENA 
BEZ PDV-A 

I ZEMLJANI RADOVI       

1 Obeležavanje i iskolčavanje temelja na 
postojećoj lokaciji sa postavljanjem stalnih 
horizontalnih i vertikalnih tačaka, sa 
predhodnim raščišćavanjem terena od šiblja, 
korova, rastinja i drugog materijala. 

    

 šaht m² 6.96   

 temelji rezervoara za vodu m² 9.60   

 temelj transportnih pumpi m² 9.25   

 temelji degazatora m² 8.00   

 temelj filtera m² 2.25   

 temelj kompresora m² 3.75   

 temelj rezervoara za metan m² 2.25   

 temelj baklje m² 6.25   

 temelji oslonaca m² 3.43   

 temelji penjalica m² 0.24   

 temelji ograde i kapije m² 88.00   

 pešačka staza i pristupni plato m² 67.70   

  m² 207.68   

2 Mašinsko kopanje zemljišta za temelje II - III 
kategorije u prirodnom vlažnom zemljištu i 
dubine do 1.30 m sa utovarom u vozilo i 
odvozom na deponiju do 10 km daljine. Dno 

iskopa fino planirati ± 3 cm, a strane koso 

odsečene. Izvršiti nabijanje podtla do Ms=15 
MPa. 

    

 šaht m³ 88.90   

 temelji rezervoara za vodu m³ 27.84   

 temelj transportnih pumpi m³ 6.50   

 temelji degazatora m³ 24.80   

 temelj filtera m³ 8.96   

 temelj kompresora m³ 3.68   

 temelj rezervoara za metan m³ 8.96   

 temelj baklje m³ 9.40   

 temelji oslonaca m³ 32.27   

 temelji penjalica m³ 3.73   

 temelji ograde i kapije m³ 52.20   

 pristupni plato m³ 28.77   

  m³ 296.01   
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3 Mašinsko skidanje sloja humusa u debljini do 
d=40 cm za pešačku stazu, sa odbacivanjem 
zemlje od ivice na daljinu od 1.00 m i koristiti 
je za nasipanje. Izvršiti nabijanje podtla do 
Ms=15 MPa. 

    

 pešačka staza m³ 48.90   

  m³ 48.90   

4 Nabavka i razastiranje šljunka prirodne 
mešavine, granulacije 0-31.5 mm, za završni 
sloj pešačke staze d=10.0 cm i sloj pristupnog 
platoa d=15.0 cm sa nabijanjem do  Ms=30 
MPa. Cenom obuhvatiti nabavku, dovoz 
razastiranje i nabijanje šljunka. 

    

 pristupni plato m³ 7.17   

 pešačka staza m³ 7.35   

  m³ 14.52   

5 Nabavka i nasipanje šljunka prirodne 
mešavine, granulacije 0-31.5 mm, u otvor 
kele sa nabijanjem do  Ms=15 MPa. Cenom 
obuhvatiti nabavku, dovoz razastiranje i 
nabijanje šljunka. 

    

  m³ 10.50   

  m³ 10.50   

6 Nabavka i razastiranje šljunka prirodne 
mešavine, granulacije 31.5-63.0 mm, za 
tampon sloj ispod temelja d=30.0 cm i ispod 
završnog sloja pristupnog puta i pešačke staze 
d= 20.0 cm sa nabijanjem do  Ms=30 MPa. 
Cenom obuhvatiti nabavku, dovoz razastiranje 
i nabijanje šljunka. 

    

 šaht m³ 4.00   

 temelji rezervoara za vodu m³ 6.00   

 temelj transportnih pumpi m³ 3.60   

 temelji degazatora m³ 4.60   

 temelj filtera m³ 1.59   

 temelj kompresora m³ 1.80   

 temelj rezervoara za metan m³ 1.56   

 temelj baklje m³ 3.30   

 temelji oslonaca m³ 4.73   

 temelji penjalica m³ 1.33   

 temelji ograde i kapije m³ 3.45   

 pristupni plato m³ 9.56   

 pešačka staza m³ 93.52   

  m³ 139.04   

7 Izrada nasipa od peskovitog šljunka,        d=20 
cm. Pozicija obuhvata nabavku, transport i 
ugrađivanje materijala u slojevima, prema 
tehničkim uslovima. 

    

 pristupni plato m³ 9.56   

 pešačka staza m³ 123.58   
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  m³ 133.14   

8 Nabavka i nasipanje peska, d=6 cm. Pesak 
pažljivo nasuti i nabiti u slojevima, drvenim 
nabijačima i fino isplanirati. Pozicija obuhvata 
nabavku, transport i ugrađivanje materijala u 
slojevima, prema tehničkim uslovima.   

    

 pristupni plato m³ 2.87   

  m³ 2.87   

9 Nasipanje zemlje iznad nasutog sloja šljunka 
oko temelja i šahta u slojevima od po 20 cm, 
sa nabijanjem mehaničkim sredstvima do 
propisane zbijenosti. Koristiti zdravu zemlju iz 
iskopa (sa deponije). Cenom je obuhvaćeno 
nasipanje, razastiranje i nabijanje zemlje. 

    

 šaht m³ 64.98   

 temelji rezervoara za vodu m³ 16.00   

 temelji degazatora m³ 14.72   

 temelj filtera m³ 5.94   

 temelj rezervoara za metan m³ 5.44   

 temelj baklje m³ 3.40   

 temelji oslonaca m³ 26.50   

 temelji penjalica m³ 1.82   

 temelji ograde i kapije m³ 43.96   

  m³ 182.76   

10 Utovar viška zemlje u vozilo, prevoz i istovar 
na mestu deponije udaljene do 10 km sa 
razastiranjem. 

    

 šaht m³ 23.92   

 temelji rezervoara za vodu m³ 11.84   

 temelj transportnih pumpi m³ 6.50   

 temelji degazatora m³ 10.08   

 temelj filtera m³ 3.02   

 temelj kompresora m³ 3.68   

 temelj rezervoara za metan m³ 3.52   

 temelj baklje m³ 6.00   

 temelji oslonaca m³ 5.77   

 temelji penjalica m³ 1.91   

 temelji ograde i kapije m³ 8.24   

 pristupni plato m³ 28.77   

 pešačka staza m³ 48.90   

  m³ 162.15   

      

  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI       

      

II BETONSKI RADOVI       
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1 Betoniranje tampona od nearmiranog betona   
C12/15  ispod temelja debljine d=10 cm sa 
predhodnom izradom obimne oplate. U cenu 
uračunato nabavka materijala, spravljanje, 
transport, ugradnja, nega betona i obimna 
oplata. 

    

 šaht m³ 0.38   

 temelji rezervoara za vodu m³ 0.53   

 temelji degazatora m³ 0.44   

 temelj filtera m³ 0.13   

 temelj rezervoara za metan m³ 0.13   

 temelj baklje m³ 0.34   

 temelji oslonaca m³ 0.64   

 temelji penjalica m³ 0.02   

 temelji ograde i kapije m³ 0.37   

  m³ 2.97   

2 Betoniranje armiranobetonskih temelja i  ploča 
betonom C25/30. U cenu uračunata nabavka 
materijala, spravljanje, transport, ugradnja, 
nega betona, kao i izrada i demontaža oplate. 

    

 temelji rezervoara za vodu m³ 7.87   

 temelj transportnih pumpi m³ 1.87   

 temelji degazatora m³ 14.75   

 temelj filtera m³ 3.67   

 temelj kompresora m³ 0.91   

 temelj rezervoara za metan m³ 2.03   

 temelj baklje m³ 3.13   

 temelji oslonaca m³ 1.14   

 temelji penjalica m³ 0.10   

 temelji ograde i kapije m³ 3.54   

  m³ 39.00   

3 Betoniranje armiranobetonskog šahta 
vodonepropusnim betonom C25/30. U cenu 
uračunata nabavka materijala, spravljanje, 
transport, ugradnja, nega betona, kao i izrada i 
demontaža oplate. 

    

  m³ 8.27   

  m³ 8.27   

4 Nabavka, transport, sečenje, savijanje i 
montaža armature prema statičkom proračunu 
i detaljima armature. Obračun po 1 kg 
ugrađene armature.                                      

    

 šipke B500B     

 šaht kg 128.88   

 temelji rezervoara za vodu kg 383.26   

 temelj transportnih pumpi kg 52.23   

 temelji degazatora kg 64.17   

 temelj filtera kg 29.56   

 temelj kompresora kg 34.03   

 temelj baklje kg 125.87   
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 temelji oslonaca kg 105.80   

 temelji penjalica kg 9.58   

 temelji ograde i kapije kg 300.00   

  kg 1233.38   

 mreža B500B 

  

  

 šaht kg 495.60   

 temelj transportnih pumpi kg 93.21   

 temelji degazatora kg 372.85   

 temelj filtera kg 139.82   

 temelj kompresora kg 46.61   

 temelj rezervoara za metan kg 93.21   

  kg 1241.30   

  kg 2474.68   

      

5 Ugradnja prefabrikovanih betonskih elemenata 
- behaton ploča d=8 cm na sloju peska d=6 
cm. 

    

 pristupni plato m
2
 47.84   

  m
2
 47.84   

6 Nabavka i postavljanje betonskih ivičnjaka na 
kant, 18x12 cm. 

    

 pristupni plato m' 27.57   

  m' 27.57   

      

  UKUPNO BETONSKI RADOVI       

      

III BRAVARSKI RADOVI       

1 Nabavka materijala, izrada, transport i 
montaža kompletnih čeličnih konstrukcija. 
Materijal S235JRG2. Konstrukcije se izrađuju 
od vrućevaljanih profila, limova i cevi preseka 
datih u detaljima. Veze se izvode 
zavarivanjem i zavrtnjevima. Svi radovi se 
izvode po radioničkim i montažnim crtežima. 
Zaštitni i pokrivni premaz izvršiti prema izboru 
investitora. Obračun prema stvarnim težinama. 

    

 ulazna kapija kg 58.60   

 pešačka kapija kg 16.90   

 stubovi i ramovi ograde kg 368.20   

 oslonci cevovoda  kg 332.60   

 penjalice i platforme za pristup ventilima kg 229.30   

  kg 1005.60   

2 Nabavka, izrada i montaža ispune za čeličnu 
ogradu visine h=2.00 m: zategnuta čelična 
žica Ø 4 mm, ispuna ograde od čelične 
pletene žice Ø 2,5 mm, otvor okca od 55x55 
mm. 

    

 
 m

2
 176.00   

  m
2
 176.00   
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3 Nabavka, izrada i postavljanje "table 
opomenice" sa fiksiranjem na ogradu. Tablu 
izvesti od lima 2 mm na okviru od profila 
L30x30x3 mm, sve bojeno, tekst daje 
investitor. Izrada u svemu prema detalju. 

    

 tabla vel. 250x350 mm kom 1.00   

  kom 1.00   

4 Nabavka, izrada  i montaža čeličnog poklopca 
šahta, od rebrastog lima d=4/5 mm. Poklopac 
farbati temeljnom i pokrivnom bojom po dva 
puta. 

    

  kg 63.40   

  kg 63.40   

5 Nabavka i montaža ankera kvaliteta 5.6.     
tipa "Hilti" ili ankera odgovarajućih 
karakteristika.  Obračun po kom.Napomena: 
Obavezno koristiti visokokvalitetnu 
brzovezujuću masu za ankerisanje ("Hilti" ili 
odgovarajuća brzovezujuća masa).  

    

 oslonci cevovoda M12 kom 44.00   

 platforme M12 kom 24.00   

 penjalice M16 kom 4.00   

 ankeri opreme M16                                        
NAPOMENA: Broj komada i prečnik ankera 
je pretpostavljen. Tačan broj i prečnik 
ankera odrediti po isporuci opreme na licu 
mesta. 

kom 52.00 

  

  kom 124.00   

      

  UKUPNO BRAVARSKI RADOVI       

      

IV ROV ZA PODZEMNI CEVOVOD       

1 Izvršiti geodetsko obeležavanje i iskolčavanje 
objekata, situaciono i visinski, uz stalnu 
kontrolu tačaka (temena). Pozicija obuhvata 
obeležavanje i iskolčavanje trase i radnog 
pojasa cevovoda. 
Cena obuhvata rad i potreban materijal. 
Obračun se vrši po m' iskolčene trase i radnog 
pojasa. 

    

  m' 39.50   

  m' 39.50   
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2 Izvršiti čišćenje radnog pojasa u cilju 
nesmetanog odvijanja svih operacija izgradnje 
cevovoda, kao i cirkulacije mašina i drugih 
vozila. Pozicija obuhvata čišćenje radnog 
pojasa od useva, trave, korova, šiblja i rastinja 
sa ravnanjem istog ručnim i/ili mašinskim 
putem u pojasu širine 1.0 m, utovarivanje 
uklonjenih nečistoća u kamion i 
transportovanje na deponiju na daljinu do 
10km. Predmerom je pretpostavljeno da se na 
100% radnog pojasa vrši čišćenje, a stvarne 
deonice i dužine odrediće nadzorni organ u 
toku izvođenja radova. 
Obračun se vrši po m² očišćenog radnog 
pojasa. 

    

  m
2
 36.00   

  m
2
 36.00   

3 Ručni iskop rova u zemlji III kategorije sa 
pravilnim odsecanjem bočnih strana i 
odbacivanjem zemlje u stranu, te 
obezbeđenjem rova od obrušavanja.Pri iskopu 
rova humusni (obradivi) sloj odvojiti od ostalog 
materijala iz iskopa, da bi se pri zatrpavanju 
mogao upotrebiti za humuziranje, odnosno za 
završni sloj.Obračun se vrši po m³ iskopa. 

    

  m³ 13.40   

  m³ 13.40   

4 Nabavka i ugradnja peska u rov. Pesak 
pažljivo nasuti i nabiti u slojevima i fino 
isplanirati. Pozicija obuhvata nabavku i 
transport peska do gradilišta, ugrađivanje 
materijala u slojevima od po 10 cm ispod, oko i 
iznad cevovoda.                                 
Obračun se vrši po m³ ugrađenog peska. 

    

  m³ 4.74   

  m³ 4.74   

5 Ugradnja trake za upozorenje. Pozicija 
obuhvata nabavku i transport signalne 
upozoravajuće PVC trake do gradilišta i 
postavljanje trake u rov na 30 cm od GIC. 
Obračun se vrši po m' ugrađene trake. 

    

  m' 39.50   

  m' 39.50   
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6 Nasipanje rova zemljom. Pozicija obuhvata 
zatrpavanje rova mašinskim putem, delimično 
ručno, zemljom iz iskopa u slojevima od 20-30 
cm sa potrebnim nabijanjem i dovođenjem 
terena u prvobitno stanje. Pri zatrpavanju rova 
najpre koristiti rastresiti materijal, a potom 
ostali zemljani materijal iz iskopa koji mora biti 
ujednačenog kvaliteta, bez prisustva materija 
organskog porekla, očišćen od krupnih 
komada, šuta i drugo. 
U završnom sloju izvršiti humuziranje rova u 
debljini humusa okolnog terena, a višak 
humusa isplanirati u okviru radnog pojasa. 
Višak zemljanog materijala transportovati na 
deponiju do 5km 
Obračun se vrši po m³ zatrpanog rova. 

    

  m³ 8.69   

  m³ 8.69   

7 Uređenje radnog pojasa. Pozicija obuhvata 
planiranje i uređenje radnog pojasa i prostora 
sa dovođenjem u prvobitno stanje, utovar 
otpadnog materijala u kamion i transport na 
deponiju, a na daljinu do 10 km.Obračun se 
vrši po m² očišćenog i uređenog prostora 
zajedno sa utovarom i transportom otpadnog 
materijala na deponiju. 

    

  m
2
 36.00   

  m
2
 36.00   

8 Geodetsko snimanje cevovoda. Pozicija 
obuhvata geodetsko snimanje trase vodova sa 
objektima na vodovima, prelazima i ukrštajima 
i izradu Elaborata za unos u katastar 
podzemnih instalacijama. 
Obračun se vrši po cenovniku RGZ 

    

  m' 39.50   

  m' 39.50   

9 Zaštita cevovoda ispod pristupnog platoa u 
dužini od 4.5 m sa zaštitnom cevi Ø273x7.1. 
Zaštitnu cev postaviti prilikom postavljanja 
cevovoda u rov. 
Obračun po komadu zaštitne cevi. 

    

  kom     

  kom    

      

  UKUPNO ROV ZA PODZEMNI CEVOVOD       

      

      

  REKAPITULACIJA  ZA SVE RADOVE       

I ZEMLJANI RADOVI       

II BETONSKI RADOVI       
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III BRAVARSKI RADOVI       

IV ROV ZA PODZEMNI CEVOVOD       

  UKUPNO       

 
premer i predračun radova, opreme i materijala 

red 
broj 

opis 
jed. 

mere 
koli- 
čina 

jedinična 
cena bez 

PDV-a 

ukupna 
cena bez PDV-a 

      

 
OPREMA HTS 

    a OPREMA 
    1 

Isporuka i montaža prohromskog  vakuumskog 
degazatora termalne vode sledećih karakteristika: 
podpritisak u degazatoru 15mbar 
protok termalne vode 36 m3/h 
gasni faktor na ulazu 1.92 Nmg

3
/mv

3
 

gasni faktor na ulazu 0.8 Nlg
3
/mv

3
  

oblik suda vertikalni  
klasa priključaka PN16 
priključci prema grafičkoj dokumentaciji 
Degazator je izolovan mineralnom vunom u 
oblozi od Al lima  

    

 
EVG 100 kom 2 

  

    
ukupno: 

 

      2 

Isporuka i montaža prohromskog filtera gasa 
sledećih karakteristika: 
filter je pod podpritiskom 15mbar 
protok gasa 140 Nm3/h 
oblik suda vertikalni  
klasa priključaka PN16 
priključci prema grafičkoj dokumentaciji 
Filter služi za prečićavanje i odvodnjavanje gasa 
koji dolazi iz vakumskog degazatora 
Filter je termoizolovan mineralnom vunom u 
oblozi od Al lima 

    

 
EVG 100F kom 1 

  

    
ukupno: 

 

      3 

Isporuka i montaža prijemnog rezervoara 
termalne vode sledećih karakteristika: 
zapremina 50 m3 
izvođenje horizontalno 
standard: SRPS M.Z3.O22/80 
klasa pritiska priključaka PN6 
antikoroziona zaštita unutra: shodno hemijskom 
sastavu termalne vode 
antikoroziona zaštita spolja: temeljnom bojom 
priključci: prema grafičkoj dokumentaciji 
termoizolovan min. vunom debljine 100mm u 
oblozi od Al lima 

    

  
kom 1 

  

    
ukupno: 
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      4 

Isporuka i montaža rezervoara gasa sledećih 
karakteristika: 
zapremina 3 m3  
nominalni pritisak u rezervoaru 250mbar  
izvođenje vertikalno 
standard: SRPS M.E0.020. 
klasa pritiska priključaka PN16 
antikoroziona zaštita unutra: shodno hemijskom 
sastavu gasa 
antikoroziona zaštita spolja: temeljnom bojom 
priključci: prema grafičkoj dokumentaciji 

    

  
kom 1 

  

    
ukupno: 

 

      5 
Isporuka i montaža gasne duvaljke u Ex izvedbi, 
za održavanje vakuuma u degatoru i natpitiska 
gasa u rezervoaru gasa u kompletu sa svim 
potrebnim pomoćnim materijalom za ugradnju 
Pv=15mbar - vakuum 
Pg=80 mbar - posle duvaljke 
L = 140 Nm

3
/h - protok gasa 

    

 
ATEX X1.20 CLH kom 2 

  

    
ukupno: 

 

      6 
Isporuka i montaža automatske baklje za 
sagorevanje gasa 
radni pritisak p= 40 mbar 
protok gasa L = 140 Nm3/h 
prečnik priključka DN80 
visina postavljanja 5m 
u kompletu sa automatikom i pomoćnim 
materijalom za postavljanje 

    

 
EBF 200 kom 1 

  

    
ukupno: 

 

      7 
Isporuka i montaža tranportnih pumpi prizvodnje 
Wilo 
protok L=72 m

3
/h 

napor H=60 kPa 
u kompletu sa pomoćnim materijalom 

    

 
IPL 100/165-2.2/4 kom 2 

  

    
ukupno: 

 

      

        OPREMA     ukupno: 
 

      

      b CEVNA MREŽA I PRIBOR 
    1 

Isporuka , kompletiranje i montaža crnih bešavnih 
cevi za cevovode  
po SRPS C.B5.221; Č1212  
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DN15 m 1 

  

 
DN20 m 4 

  

 
DN25 m 1 

  

 
DN50 m 23 

  

 
DN80 m 3 

  

 
DN100 m 58 

  

 
DN125 m 16 

  

 
DN150 m 57 

  

    
ukupno: 

 

      2 Pomoćni materijal za montažu cevi zajedno sa 
potrošnim materijalom i materijalom za montažu 
grejnih tela i cevovoda, kao konzole, obujmice, 
držači cevi za prolaz kroz međuspratnu 
konstrukciju, hromirane mesingane rozetne, 
materijal za zavarivanje, fazonski komadi, 
prirubnice itd. (za pomoćni materijal se uzima 
50% od vrednosti isporuke i montaže cevi)  

    

   
0.5 

  

    
ukupno: 

 

      3 

Isporuka , kompletiranje i montaža kanalizacionih 
PVC cevi 

    

 
Ø50 m 7 

  

 
Ø110 m 49 

  

    
ukupno: 

 

      4 Pomoćni materijal i fazonski komadi za montažu 
PVC cevi zajedno sa potrošnim materijalom i 
materijalom za montažu -za pomoćni materijal se 
uzima 50% od vrednosti isporuke i montaže cevi  

    

   
0.5 

  

    
ukupno: 

 

      5 Isporuka i montaža prirubničih gasnih kuglastih 
slavina i kompletu sa prirubnicama i setom za 
montažu 

     DN20 NP16 kom 2 
   DN50 NP16 kom 4 
   DN100 NP16 kom 8 
   

   
ukupno: 

  

     6 Isporuka i montaža navojnih kuglastih slavina i 
kompletu sa pomoćnim materijalom za montažu 

     DN15 NP16 kom 1 
   

   
ukupno: 

  

     7 Isporuka i montaža ravnih propusnih ventila sa 
prirubnicama i kompletom za montažu 
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 DN15 NP16 kom 1 
   DN25 NP16 kom 1 
   DN125 NP16 kom 2 
   DN150 NP16 kom 9 
   

   
ukupno: 

  

     8 Isporuka i montaža gasnih nepovratnih ventila sa 
svim potrebnim pomoćnim materijalom 

     DN100 NP16 kom 1 
   

   
ukupno: 

  

     9 Isporuka i montaža nepovratnih ventila sa svim 
potrebnim pomoćnim materijalom 

     DN150 NP16 kom 2 
   

   
ukupno: 

  

     10 Isporuka i montaža skupljača nečistoće sa svim 
potrebnim pomoćnim materijalom 

     DN150 NP16 kom 2 
   

   
ukupno: 

  

     11 Isporuka i montaža leptirastih prigušnica u 
kompletu sa prirubnicama i setom za montažu i 
sa svim potrebnim pomoćnim materijalom za 
ugradnju  

     DN125 kom 2 
   DN150 kom 1 
   

   
ukupno: 

  

     12 
Isporuka i montaža kombinovanog ventila za 
regulaciju protoka sa ograničenjem maksimalnog 
protoka sa elektromotornim pogonom u Ex 
izvedbi proizvodnje Danfoss sa svim potrebnim 
pomoćnim materijalom 

     AMVE AFQM DN150  - Ex kom 1 
   

   
ukupno: 

  

     13 Isporuka i montaža regulatora pritiska bez 
pomoćne energije proizvodnje Danfoss sa svim 
potrebnim pomoćnim materijalom 

     AFD VFG 2 DN150 kom 1 
   

   
ukupno: 

  

     14 
Isporuka i montaža gasnog regulatora -
stabilizatora pritiska proizvodnje FAG sa svim 
potrebnim pomoćnim materijalom 
reguliše pritisak sa 80 mbar na 40mbar 

     FAG DN80 30157/F kom 1 
   

   
ukupno: 

  

     15 Izrada i montaža oslonaca cevovoda prema 
tehničkoj dokumentaciji 

     

 
kg 320 
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ukupno: 

  

      

     16 Izrada priključaka mernih instrumenata 
     paušalno pauš. 1 

   

   
ukupno: 

  

     

        CEVNA MREŽA I PRIBOR     ukupno: 
 

      

      c ISPITIVANJE I REGULACIJA 
    1 Ispitivanje cevne mreže na hidraulički pritisak od 

7 bar  

    

 
po metru cevi m 163 

  

    
ukupno: 

 

      3 Fina regulacija instalacije  - hidrauličko 
uravnoteženje sistema , protoka i pritisaka 

    

 
paušalno pauš. 1 

  

    
ukupno: 

 

        ISPITIVANJE I REGULACIJA     ukupno: 
 

      

      d BOJENJE I MINIZIRANJE 
    1 Dvostruko miniziranje svih cevi koje se izoluju uz 

predhodno uklanjanje korozije i nečistoće svih 
vrsta čeličnom četkom 

    

 
po metru cevi m 163 

  

    
ukupno: 

 

      

        BOJENJE I MINIZIRANJE     ukupno: 
 

      

      e IZOLACIJA  
    1 Izolacija svih cevovoda od crnih bešavnih cevi 

izolacijom od mineralne vune debljine 50mm u Al 
limu zajedno sa svim potrebnim pomoćnim 
materijalom 

    

  
m 163 

  

    
ukupno: 

 

      2 Izolacija akumulacionog rezervoara zapremine 
50m3 mineralnom vunom debljine 100mm u Al 
limu debljine 0,8mm zajedno sa svim potrebnim 
pomoćnim materijalom 

    

  
m2 98 

  

    
ukupno: 
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      3 Izolacija gasnog rezervoara zapremine 3m3 
mineralnom vunom debljine 50mm u Al limu 
debljine 0,8mm zajedno sa svim potrebnim 
pomoćnim materijalom 

    

  
m 17 

  

    
ukupno: 

 

      

        IZOLACIJA      ukupno: 
  

REKAPITULACIJA 

 
     

 
     

a OPREMA      ukupno: 
 

 
     

b CEVNA MREŽA I PRIBOR     ukupno: 
 

 
     

c ISPITIVANJE I REGULACIJA     ukupno: 
 

 
     

d BOJENJE I MINIZIRANJE     ukupno: 
 

 
     

e IZOLACIJA      ukupno: 
 

 
     

 
   

UKUPNO: 
 

 
PREDMER I PREDRAČUN ELEKTRO RADOVA 

List 
OBJEKAT: HIDROTERMALNA BUŠOTINA BčHT-3/09 U 
BEČEJU   

Red 
OPIS 

JED. 
KOL. 

JEDINIČNA 
CENA BEZ 

PDV-A 
UKUPNA CENA 

broj MER 

1 

Isporuka i montaža na temelj 
slobodnostojećeg razvodnog ormana oznake 
GRO-BčHT-3/09. Orman treba da bude 
podeljen na dve odvojene funkcionalne celine: 

        

 - u I deo treba smestiti opremu za razvod 
elektroenergetskog napajanja bušotine 

 - u II deo treba smestiti opremu  za nadzor i 
upravljanje 
Orman  treba da bude u zaštiti IP55 izrađen 
od dva puta dekapiranog lima debljine 
najmanje 1,2mm, sa vratima debljine 2mm, 
zaštićen od korozije osnovnim premazom i 
obojen završnim efekt lakom, sa žaluzinama 
sa bočne strane, vratima i bravicom za 
zaključavanje. Orman treba da bude zaštićen 
od atmosferskih uticaja kosom nadstrešnicom 
i montiran na betonski temelj podignut od 
zemlje 0,3m. 

  

U svaku funkcionlanu celinu treba ugraditi 
ventilator, grejač, regulator vlage i 
temperature i fluo svetiljku 1x18W za 
osvetljenje untrašnjosti ormana  sa graničnim 
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prekidačem za ugradnju u vrata. 

Na mestima uvoda kablova u orman postaviti 
pojedinačne i grupne samogasive uvodnice. 

  U I deo ormana ugraditi sledeću opremu:         

  

kom.1 - tropolni kompaktni prekidač In=60A 
podesive prekostrujne zaštite u opsegu 0,8-
1In, podesive kratkostrune zaštite u opsegu 6-
10In, sa termomagnetskom zaštitnom 
jedinicom  maksimalne podnosive struje 
kratkog spoja 25kA, sa noponskim okidačem 
za lokalno i daljinsko isključenje i pomoćnim 
kontaktima (1NO+1NC)  

        

kom. 1 – zaštitna sklopka diferencijalne struje 
40/0.5A 

  

Automatski osigurač-prekidač sa pomoćnim 
kontaktom za signalizaciju stanja i 
karakteristikom reagovanja tipa C 
(standardni), 10kA, proizvodnje nekog od 
renomiranih svetski proizvođača za nominalnu 
struju: 

        

  kom.1 - 6A, jednopolni         

  kom.1 - 10A, jednopolni         

  

Automatski osigurač-prekidač sa 
karakteristikom reagovanja tipa C 
(standardni), 10kA, proizvodnje nekog od 
renomiranih svetski proizvođača za nominalnu 
struju: 

        

  kom.6 - 10A, jednopolni         

  kom.2 -16A, jednopolni         

  kom.1 - 10A, tropolni         

  kom.2 -16A, tropolni         

  

kom1. varistorski odvodnici prenapona za TN-
C-S sistem razvoda, sa pomoćnim kontaktima 
i vizuelnom signalizacijom potrebne zamena 
patrona, sledećih karakteristika: 

        
       -  klasa B+C; 

       - Un=230 V; 

       - Up<1400 V 

       - In=30kA; (8/20µA); 

sličnih tipu V 50-B+C/3+NPE+FS, proizvodnje 
"OBO BETERMAN". 

  

kom1. varistorski odvodnici prenapona za TN-
C-S sistem razvoda, sa pomoćnim kontaktima 
i vizuelnom signalizacijom potrebne zamena 
patrona, sledećih karakteristika: 

        
       - klasa B+C; 

       - Un=280 V; 

       - Up<1400 V 

       - In=30kA; (8/20µA); 

sličnih tipu V 50-B+C/1+NPE, proizvodnje 
"OBO BETERMAN".  
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kom.1 - pečurkasti STOP taster za nužno 
isključenje , crvene boje 

        

  
kom.2 - tropolni motorni zaštitni prekidač za 
motor nazivne snage 3kW sa kratkospojnom 
zaštitom i bimetalnom zaštitom 6A - 10A 

        

  
kom.2 - tropolni motorni zaštitni prekidač za 
motor nazivne snage 2,2kW sa kratkospojnom 
zaštitom   5,2A - 3A 

        

  
kom.1 - jednopolni grebenasti prekidač, 
nominalne struje 10A, 1-0-2, kao tip 4G10-51-
OU 

        

  
kom.7 - dvopolni grebenasti prekidač, 
nominalne struje 10A, 1-0-2, kao tip 4G-10-
52-OU 

        

  
kom.1 - jednopolni grebenasti prekidač, 
nominalne struje 10A, 0-1, kao tip 4G-10-90-
OU 

        

  
kom.1 - zakretno tipkalo, nominlane struje 
10A, kao tip 4G10-210-OU 

        

  
kom.4- pomoćni rele sa 1NO+1NC kontakta, 
komandnog napona 230V 

        

  
kom.8- pomoćni rele sa 2NO+2NC kontakta, 
komandnog napona 230V 

        

  

kom.3 - signalne LED sijalice zelene boje za 
napon 230V, za indikaciju prisustva mrežnog 
napona napajanja sa natpisnom pločicom 
"PRISUTAN NAPON NAPAJANJA" 

        

  

kom.4 - signalne LED sijalice zelene boje za 
napon 230V, (montirane na vratima ormana) 
za signalizaciju rada pumpi sa natpisnom 
pločicom "RAD" 

        

  

kom.4 - signalne LED sijalice crvene boje za 
napon 230V, (montirane na vratima ormana) 
za signalizaciju kvara pumpi sa natpisnom 
pločicom "KVAR" 

        

  
kom.1 - Utičnica vodonepropusna, 16A, 
3x400/230VAC, 3P+N+PE. 

        

  
kom.1 - Utičnica vodonepropusna, 16A, 230V, 
2P+PE. 

        

  kom. 1 – kontaktor 10A, 230V         

  kom.1 - fotorele         

  
U II deo ugraditi sledeću opremu prema 
jednopolnoj šemi: 

    
 

  

  
kom.10- pomoćni rele sa jednim preklopnim 
kontaktom 24VDC, oznake K1-K10 

        

  

Automatski osigurač-prekidač sa pomoćnim 
kontaktom za signalizaciju stanja i 
karakteristikom reagovanja tipa C 
(standardni), 10kA, proizvodnje nekog od 
renomiranih svetski proizvođača za nominalnu 
struju: 

        

  kom. 1-2A jednopolni         

  kom. 1-10A jednopolni         

  

Automatski osigurač-prekidač karakteristikom 
reagovanja tipa C (standardni), 10kA, 
proizvodnje nekog od renomiranih svetski 
proizvođača za nominalnu struju: 
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  kom.1 - 2A, jedopolni         

  kom.12 - 2A, dvopolni         

  kom.3 - 10A, jednopolni         

  

kom1. Programibilni logički kontroler-PLC, sa 
sledećim karakteristikama: 

        

 -grafički displejom 

 - ETHERNET port 

 - 2x RS 485 port 

 - da podržava MODBUS protokol 

 - minimalno AI=12, A0=2, DI=40, DO=8 

 - napajanje 24VDC 

 - temeperatura okolina -25°C do 50°C 

 - montaža na DIN šinu 

 -svi ulazi i izlazi treba da imaju zaštitu od 
prenapona i kratkog spoja 

 - aplikativni softver 

  
kom.6 - Samosigurnih Exia barijer, verzija 
24VAC/DC, za montažu na Din šinu i 
izolacionom kutijom. 

        

  
kom.1 - Napojna jedinica 230VAC/24VDC, 
20A, 500W, sa uređajem za besprekidno 
napajanje 24VDC, autonomije rada 12Ah. 

        

  
kom.1 – Transmiter senzora kiseonika, samo 
montaža 

        

  

 - Sitan nespecificiran materijal (redne 
stezaljke, POK kanali, uvodnice, bakarne 
sabirnice,  izolacione ploče, natpisne pločice). 
Kompletno ožičeno i ispitano, a svi kablovi i 
provodnici povezani. Obračunato sve komplet 
sa potrebnim betonskim temeljom.  

komplet 1 
  

2 
 Naknada za priključenje na nn vazdušnu 
el.ektričnnu mrežu, samo kao trošak. 

komplet 1 
  

3 

Isporuka i montaža elektromagnetnog merača 
protoka s lokalnim displejom, radnim opsegom 
do 20I/s, izlaznim signalom 4-20mA/HART, 
napajanje 24VDC, priključak DN80, PN6, kao 
tip COMPACT sa senzorom, KRONE ili slično.  

kom 1 
  

4 

Isporuka i montaža radarskog merača nivoa 
sa lokalnim displejom,  dužinom sonde 
2500mm, izlaznog signala 4-20mA/HART, 
priključak DN100, PN16, kao tip OPTIFLEKS 
1300C, KROHNE ili slično. 

kom 1 
  

5 

Isporuka i  montaža senzora O2, InPro 6850i, 

Ex ia IIC T6/T5/T3 sa čaurom DN25, dužine 
70mm i sa transmiterom 24VDC, izlaza 4-
20mA/HART, proizvođača METTLER 
TOLEDO ili slično  

kom 1 
  

6 

Isporuka i montaža tranmistera merenja 
podpritiska u gasovodu, 24 V, izlaza 4 -20 mA 
HART, priključk 1/2" 14NPTM u izvedbi Eexia 
IICT6, IP 67, PN16, proizvođača KROHNE ili 
slično. 

kom 2 
  

7 

Isporuka i montaža transmitera temperature 
24 V, izlaza 4 - 20 mA, priključak 3/4" 
14NPTM u uzvedbi IP67, PN16, proizvođača 
KROHNE ili slično. 

kom 1 
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8 

Isporuka i montaža transmitera temperature 
24 V, izlaza 4 - 20 mA, priključak 3/4" 
14NPTM u izvedbi Eexia IICT6, IP67, PN16, 
proizvođača KROHNE ili slično. 

kom 1 
  

9 

Isporuka i montaža tranmistera pritiska 24 V, 
izlaza 4 -20 mA HART, priključk 1/2" 14NPTM 
u izvedbi  IP 67, PN16, proizvođača KROHNE 
ili slično 

kom 1 
  

10 

Isporuka i montaža tranmistera pritiska 24 V, 
izlaza 4 -20 mA HART, priključk 1/2" 14NPTM 
u izvedbi Eexia IICT6, IP 67, PN16, 
proizvođaća KROHNE ili slično. 

kom 2 
  

11 
Iporuka montaža transmitera diferencijalnog 
pritiska piključak 1/2" 14NPTM, 4-20 mA, 
PN16, proizvođača KROHNE ili slično. 

kom 1 
  

12 
Isporuka i montaža bimetalnog termometra 
opsega 0-120°C, pikljušakR3/4" 14NPTM, 
montaža na cev, PN16. 

kom 4 
  

13 
Isporuka i montaža manometra, opsega 0-
10barg, sa dvoventilskim blokom R1/2" 
14NPTM, PN16. 

kom  3  
  

14 

Isporuka i montaža električnog aktuatora: 

kom   1 
  

Tip aktuatora ST1 EX 411.B-01Hax  

Procesni priključak DN150, PN16 sa 
prirubnicom 

Napajanje 230 V, 50 Hz 

Stepen zaštite IP67, II 2G c ExdeIIBT6 

Sa kontrolerom ,ulazni signal 4...20mA,ručno 
podesiv, šema veze Z249a, ISOMACT, 
REGADA ili slično. 

Ventil je obuhvaćen mašinskim projektom. 

15 

Isporuka i polaganje kablova za razvod 
elektroenergetskog napajanja  hidrotermalne 
bušotine. Kablove polagati u zemljanom rovu. 
Sve koplet sa instalacionim materijalom, 
obradom krajeva kabla i električnim 
povezivanjem na oba kraja. Kablovi su tipa:  

    
  

  PP00 4x16 m 60 
  

  2YSLCY-J 4x2,5 m 200 
  

  PP00-Y 5X2.5 m 10 
  

  PP00-Y 3x4 m 150 
  

  EP 89 2x1 m 100 
  

  EP89 2x2x1 m 480 
  

        
  

  
Isporuka i  polaganje provodnika P-Y 4m²  za 
uzemljenje merne opreme 

komp. 1 
  

  

16 

  Ručni iskop kablovskog rova 0,4x0,8m, 
0,6x0,8m i rupa za temelje spoljnje rasvete 
0,7x0,7x0,8m, komplet sa ponovnim 
zatrpavanjem i ravnanjem terena. 

m3 58 
  

  

  

17 

  Izrada betonskog temelja C25/30, dimenzija 
600x600x800mm, nosećeg stuba svetiljke 
spoljnog osvetljenja,sa ugradnjom anker 

komplet 6 
  

  

  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 51/18 36/68 

  

 

  korpe i PVC cevi za uvlačenje kablova i 
pocinkovane trake za uzemljenje.  18 

  Montaža ankernih nosača za pričvršćenje 
nosećeg stuba svetiljki spoljnog osvetljenja  
pri izradi temelja nalivanjem betona 
odgovarajuće marke u prethodno iskopanu 
rupu. Pri postavljanju ankernih nosača 
potrebno istovremeno položiti i PE cev sa obe 
strane tako da omoguće uvlačenje kablova 
nakon montaže nosećeg stuba svetiljke na 
ankerne nosače. 

komplet 6 
  

  

  

  

  

19 

  
Isporuka i montaža, na ankerne nosače 
prethodno izrađenog temelja, stuba spoljnjeg 
osvetljenja. 

kom 6 
  

  

Stub treba da bude izrađen od pocinkovanog 
čelika, visine 6m. Komplet sa priključnom 
kutijom, lirom 1m i ožičenjem od kutije do 
sijalice. 

    

    

20   

21 
Isporuka i montaža na liru stuba spoljnjeg 
osvetljenja Led svetiljke tipa "Tangram2" 80 
W, 6500K, proizvodnje "Buck" ili slično. 

kom 6 
  

22 

Isporuka i polaganje   čelične pocinkovane 
trake vod P 25x4 SRPS N. B4. 901č u 
zeljanom rovu oko temelja degazatorai 
rezervoara do svih metalnih masa u krugu 
hidrotermalne bušotine. 

kom. 20 
  

23 
Isporuka i montaža ukrsnog komada  90x90 
SRPS N.B4.93/III u K-U-K. 

kom. 20 
  

24 
Izrada spoja pocinkovane trake FeZn 25x4 i 
metalnih masa. 

kom. 230 
  

  
Isporuka i postavljanje zvezdastih podloških 
na prirubničkim spojevima pod jedan zavrtanj. 
Podloške posataviti sa obe strane prirubnice. 

Komp. 1 
  

  

  

25 

  Isporuka potrebnog materijala, montaža 
ipovezivanje razvodnog ormana baklje, sve 
komplet sa potrebnim kablovima za 
povezivanje opreme. 

komp. 1 
  

  

26 

28 
Isporuka i polaganej zaštitne PE cevi fi 
110mm za uvod kablova u razvodni orman. 

m 20 
  

29 
Isporuka i polaganje metalnih gibljivih cevi 
unutrašnjeg prečnika do 50mm za provlačenje 
napojnih i signalnih kablova. 

m 45 
  

30 Obeležavanje trase kablova pauš.   
  

31 

Isporuka i postastavljane u zemljani rov PVC 
cevi, sa uvučenom čeličnom žicom 4mm, za 
potrebe kasnijeg provlačenja komunikacionog 
kabla, od GRO do budućeg komandnog 
centra. Cev se polaže od GRO do prirubnice 
transportnog cevovoda, iza transportnih 
pumpi.  

m 35 
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32 

Isporuka PC računara (SMS servera) sa 
posebnim programskim paketom za 
pregledanje logiranih podataka SMS servera u 
komandnom kontrolnom centru banjskog 
centra. 

pauš. 1 
  

33 
Ispitivanje instalacije i pribavljanje atesta u 
pisanoj formi od licencirane firme za tu vrstu 
poslova 

pauš. 1 
  

34 Puštanje instalacije u rad. puaš. 1 
  

35 Projekat izvedenog stanja Pauš.  1  
  

UKUPNO bez PDV-a: 
    

 
 

PREDMER I PREDRAČUN APARATA ZA POČETNO GAŠENJE 

Poz. Naziv 
Jed. 
mere 

Kol. 
Jed.cena 

bez PDV-a 
Ukupno 

1 
Aparat za početno gašenje požara 
prahom pod stalnim pritiskom, tipa S-50 
A, u metalnom ormaru 

kom 1 
  

2 
Aparat za početno gašenje požara 
ugljen-dioksidom, tipa CO2-10, u 
metalnom ormaru 

kom 1 
  

UKUPNO bez PDV-a: 
 

 
 

REDNI BROJ ZBIRNA REKAPITULACIJA CENA BEZ PDV-A 
 

    

    

    1 GRAĐEVINA 
 

Din 

    2 MAŠINSTVO 
 

Din 

    3 ELEKTRO 
 

Din 

    4 ZOP 
 

Din 

    

 
UKUPNO BEZ PDV-A 

 
Din 

 
PDV 

  

 
UKUPNO SA PDV-OM 

   
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова на опремању бушотине БчХТ 3/09, ЈН бр. 51/18 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

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

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

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке радова на опремању бушотине БчХТ 3/09, ЈН 
бр. 51/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке радова на опремању бушотине БчХТ 3/09, 
ЈН бр. 51/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

 
 

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

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 
 
 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 7) 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 
Потврђујем да је Понуђач ___________________________ дана 
________извршио обилазак локације на којој ће се извршити радови везано 
за јавну набавку ЈН 51/18 и да је извршио увид у пројектно техничку 
документацију. 

 

 
Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица: 

 

м.п. 
 
 
Обилазак локације ће се вршити сваког понедељка од 10-12 часова. 

У вези са вршењем обиласка представник понуђача ће се обратити Даниели 
Дорословачки као представнику Наручиоца, е mail daniela.doroslovacki@becej.rs , 
те у договору с њом заказати тачан термин обиласка објеката  

Понуђачи који обиђу објекте у заказани термин добиће потврду потписану од 
стране  Наручиоца. 

Понуђачи који изврше обилазак су у обавези да прегледју пројектно-техничку 
документацију и у својој понуди доставе изјаву на меморандуму да су сагласни са 
пројектно-техничком документацијом. Изјава је обавезан део понуде. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ОПРЕМАЊУ БУШОТИНЕ 
Закључен између: 

 

Закључен у Бечеју, дана            2018. године, између уговорних страна: 

 

Општинe Бечеј, Трг Ослобођења 2, Бечеј, матични број: 08359466 ПИБ: 
100742635, број рачуна 840-138640-47 код Министарства финансија Управа за 
трезор, коју заступа председник Општине, Драган Тошић (у даљем тексту: 
Наручилац) са једне стране, 

и 

 _________________________________ (навести назив и седиште понуђача), 
матични број: ____________ПИБ: ____________, 

број рачуна _______________код банке ___________________ 

кога заступа директор___________, са друге стране, (у даљем тексту: Извођач), 
који наступа 
са:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____, као члановима групе /подизвођачима 

Члан 1. 

Предмет 

Предмет овог уговора је радова на опремању бушотине БчХТ 3/09, који је јасно 
дефинисан у понуди извођача број _________ од___________. године, а иста је 
сачињена у складу са конкурсном документацијом, инвестиционо - техничком 
документацијом и динамичким планом, што све чини саставни део овог уговора. 

Предметни радови се уговарају на основу спроведеног отвореног поступка јавне 
набавке број 51/18 код Наручиоца, при чему уговорне стране сагласно констатују: 

-да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“ број 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке број 51/18; 

-да је Извођач доставио Понуду број ______ од ___________године, сагласно 
конкурсној документацији која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део 
истог; 
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-да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације; 

-да се уговор закључује у законском року, а након што је Наручилац, у складу са 
чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели уговора са 
изабраним најповољнијим Извођачем за предметне радове. 

-да је оверен и потписан споразум о заједничком извршењу набавке од стране 
овлашћених лица свих чланова групе понуђача. 

Наведена документа су саставни део овог Уговора. У случају сукоба одредби 
пратећих докумената, предност има овај Уговор. 

 

Члан 2. 

Укупна уговорена вредност радова предмета уговора 

 

Уговорне стране констатују да цена свих радова који су предмет овог Уговора 
износи _____________________________динара без ПДВ-а, 
(словима:______________________________________________________) 
односно __________________________динара са ПДВ-
ом,(словима:__________________________________________________________
_____) а иста је добијена на основу јединичних цена и количина из усвојене 
понуде Извођача број               од                             године године, која је саставни 
део овог уговора. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 
повећања цене елемената на основу којих је одређена. 

Понуђена цена у себи садржи и све зависне трошкове извођења предметних 
радова са набавком и уградњом материјала, трошкове организације градилишта, 
трошкове осигурања, трошкове закључења уговора као што су евентуални 
трошкови овере, увоза, царине, трошак добијања средстaва обезбеђења, 
трошкове доласка и смештаја лица и персонала и трошкове дневнице као и све 
остале непоменуте зависне трошкове потребне за успешно извршење предметне 
набавке. Цена у себи обухвата и сваки трошак на извођењу радова који може 
настати из разлога које Понуђач није предвидео, а који се односе на извођење 
радова. 

 

Члан 3. 

Услови и начин плаћања 
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Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом уговору извршити на 
следећи начин: 

Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора, извршиће се на рачун 
Извођача број,30% Авансно, а остатак по испостављеним и овереним 
привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу прописно 
оверене грађевинске књиге изведених радова, потписаним од стране стручног 
надзора Наручиоца и јединичних цена из усвојене понуде Извођача број ______ 
од ______________ године, у року од 45 календарских дана од дана пријема 
оверене ситуације. 

Наручилац задржава право да динамику исплате средстава усклађује са 
ликвидним могућностима буџета општине Бечеј предвиђеним за ове намене. 

Наручилац може оспоравати истављене ситуације у погледу количине, врсте и 
квалитета изведених радова. Уколико Наручилац делимично оспори 
испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације. 
Рекламације на изведене радове одлажу плаћање до њиховог отклона. 

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

Коначан обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, а путем 
окончане ситуације оверене од стране стручног надзора. О изведеним радовима 
сачињава се записник. Коначни обрачун се испоставља истовремено са 
записником о примопредаји радова. Коначна количина и вредност радова по 
овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у 
грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из 
понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Коначним обрачуном обухватају се све испоруке и сви радови изведени на 
основу Уговора, укључујући и вишкове и непредвиђене радове, које је Извођач 
био дужан или овлашћен да изведе, без обзира да ли су радови обухваћени 
привременим ситуацијама. 

Наручилац има право на придржај неисплаћеног дела цене ради отклона 
недостатака, наплате пенала и претрпљене штете, након примопредаје 
изведених радова. 

 

Члан 4. 

Рокови 
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Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ________ 
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према Динамичком 
плану који се доставља у оквиру понуде а који је саставни део овог уговора. 

Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у записник што се 
констатује у грађевинском дневником а сматраће се да је увођење у посао 
извршено најкасније седмог дана од кумулативног стицања следећих услова: 

-да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
решење о грађевинској дозволи 

-да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту 

-да је потписан уговор о извођењу радова 

-да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење 
посла  

-да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања објеката у изградњи и 
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима. 

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца. 

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

Уколико постоји оправдана бојазан да радови неће бити извршени у уговореном 
року, Наручилац има право да тражи од Извођача да о трошку Извођача 
предузме одговарајуће мере ради убрзања радова, као и да на трошак Извођача 
сам предузме мере за превазилажење настале ситуације. У случају да Извођач 
не испуњава предвиђену динамику, исти је у обавези да уведе у рад више 
извршилаца, а без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде 
за те намене. 

Рок завршетка уговорених радова и рокови динамике извођења су битан услов 
Уговора. 

Пропусти Наручиоца у извршавању својих обавеза из Уговора заустављају 
рокове из Динамичког плана радова везане за пропусте. 

Изузетно, рок за извођење радова продужава се на захтев Извођача у следећим 
случајевима: 

-уколико наступи прекид радова који траје дуже од два дана, а исти није изазван 
кривицом Извођача; 

-у случају наступања елементарних непогода и дејства више силе 
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-у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или по 
предлогу Извођача а уз сагласност Наручиоца, под условом да обим радова по 
измењеној пројектно-техничкој документацији превазилази обим од 10% 
уговорених радова 

-у случају прекида радова изазваног актом надлежног органа за који није 
одговоран извођач. 

Захтев за продужење рока грађења Извођач је дужан да поднесе писмено 
Наручиоцу, наредног дана од дана сазнања за околност која захтева продужење 
рока, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну сагласност у 
виду Анекса овог Уговора. 

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

 

Члан 5. 

Уговорна казна 

 

Уколико Извођач не заврши радове, који су предмет овог Уговора, у уговореном 
року дужан је да плати Наручиоцу пенале у висини од 0,2% од укупно уговорене 
вредности радова за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не 
може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.  

Наплату уговорене казне-пенала, Наручилац ће извршити без претходног 
пристанка Извођача, уз претходну оверу стручног надзора, умањењем рачуна 
наведеног у окончаној ситуацији. 

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

 

Члан 6. 

Радови 
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Уговорени радови морају се извести у свему према Понуди Извођача и Пројектно-
техничкој документацији и грађевинској дозволи приложеној уз Уговор, према 
нормама струке, важећим техничким прописима и стандардима, те у роковима из 
Динамичког плана. На уговорене радове се примењују важећи српски стандарди. 

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко 
подизвођача/члана групе ___________________________, Ул. 
_________________бр.________ ,ПИБ _______________, матични број 
___________ , у свему у складу са понудом број________од______________. 

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

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

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

 

Члан 7. 

Вишкови радова 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе 
обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора 
мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Вишкови радова ће се 
посебно уговарати. 

 

Члан 8. 

Непредвиђени радови 

 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног 
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно 
за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, 
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појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису 
могли предвидети у току израде пројектне документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе горе наведене 
околности, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала 
бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 

Извођач је дужан да по писменом налогу наручиоца изведе непредвиђене 
радове. 

Извођач може и без претходног налога Наручиоца да изведе непредвиђене 
радове који су нужни за обезбеђење стабилности објекта, правилног тока радова 
и нормалног коришћења изграђеног објекта, или за спречавање настанка штете, 
ако због хитности или других оправданих разлога нема могућности да за те 
радове претходно обезбеди налог Наручиоца. При том Извођач може одступити 
од пројектно-техничке документације на основу које изводи радове. У том случају 
Извођач је дужан да без одлагања обавести Наручиоца о непредвиђеним 
радовима које је извео или је њихово извршење у току и о разлозима који су 
непредвиђене радове изазвали. 

Наручилац је дужан да извођење непредвиђених радова уступи Извођачу, а 
трећем лицу их може уступити ако Извођач одбије да их изведе или није у 
могућности да их изведе уопште или благовремено.  

Наручилац може раскинути уговор уколико је вредност вишкова радова из члана 
7 овог Уговора већа од 10% уговорене вредности радова или је вредност 
непредвиђених радова из овог члана Уговора већа од 15% уговорене вредности 
радова, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да преда изведене радове 
обезбеђене од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и 
записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о 
коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида 
уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и 
исплату дела цене за до тада извршене радове. 

 

Члан 9. 

Накнадни радови 
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Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 
Уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно 
уговорити. 

Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

Члан 10. 

Стручни надзор 

 

Наручилац обезбеђује вршење стручног надзора над извршењем уговорних 
обавеза Извођача у свему према члану 153 Закона о планирању и изградњи ( 
“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 
145/14) и Правилнику о садржини и начину вођења стручног надзора (“Сл. 
гласник РС” бр. 22/15), о чему извештава Извођача. 

Наручилац сноси трошкове ангажовања стручног надзора. 

Члан 11. 

Обавезе извођача 

Извођач је дужан: 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 5 
дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље 
поступање, неблаговремено уочене или достављење примедбе које нису могле 
остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова;  

-да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу достави решење о 
именовању одговорног извођача радова; 

-да води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике 
Србије који регулишу област која је предмет уговора, уредно, истинито и 
благовремено; 

-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговорном преузетих 
радова; 

- да се строго придржава мера заштите на раду; 

- да о свом трошку обезбеди приступ градској инфраструктурној мрежи ради 
напајања градилишта и објекта струјом, водом и сл. за време извођења радова; 
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-да обезбеди транспортна средства, потребне дозволе за саобраћај, транспорт и 
транспортне трошкове везано за материјал и радну снагу; 

-да обезбеди по квантитету и одговарајућем степену и профилу стручности 
адекватну радну снагу, а такође одговара за штету коју радници начине трећем 
лицу; 

-да оформи градилиште тако да обезбеди максималну заштиту објекта, 
инсталиране опреме, складиштеног материјала, људства, као и заштиту околине, 
у складу са прописима; 

-да предузме све законске и друге мере сигурности у погледу објекта и радова, 
опреме, уређаја и инсталација, радника и пролазника, ствари, саобраћаја, те 
мере у погледу спречавања штете по трећа лица, и суседне објекте и околину, 
ради заштите од физичког отуђења, оштећења, пожара, хемијског утицаја и сл., 
тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних 
прописа за време укупног трајања извођења радова до њихове предаје 
Наручиоцу; 

-да изводи радове тако да максимално умањи ризик од оштећења ствари и лица 
на градилишту и околини; 

-за све време извођења радова дужан је да на погодан начин обезбеђује и чува 
изведене радове, опрему и материјал од оштећења, пропадања, одношења или 
уништења; 

-да омогући вршење стручног надзора; 

-да сноси ризик случајне пропасти, нестанка и оштећења опреме, алата, 
материјала, радова или објеката на којима се изводе радови, до извршене 
примопредаје; 

-да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, 
о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или 
убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова 
извођења радова; 

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и 
да је спреман за њихов пријем; 

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

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

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту 
таблу са следећим подацима: 

-о објекту који се гради; 

-одговорном пројектанту; 

-броју решења о грађевинској дозволи; 

-податке о Наручиоцу, Извођачу и стручном надзору; 

-дан почетка и предвиђен рок завршетка радова. 

Извођач се обавезује да таблу сачини према Правилнику о изгледу, садржини и 
месту постављања градилишне табле (“Сл. гласник РС” бр. 22/15). 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 
Динамички план који мора да садржи следеће позиције: прва припрема и 
формирање градилишта и последња отклањање недостатака. Динамички план је 
потребно сачинити у 6 примерака по два за Наручиоца и стручни надзор и два 
задржава Извођач. 

 

Члан 12. 

Обавезе Наручиоца 

 

Наручилац је дужан: 

-да код надлежних органа власти изврши пријаву отпочињања радова, сходно 
прописима; 

-да благовремено прибави све дозволе, решења и сагласности које су прописима 
предвиђене за уговорене радове; 

-да Извођача уведе у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију 
и грађевинску дозволу за извођење радова, те несметан прилаз градилишту; 

-да прибави дозволе за улазак возила Извођача, транспортних средстава и 
радних машина у зоне у којима је саобраћај возила забрањен; 

-да обезбеди елаборат Техничког регулисања саобраћаја и постављање 
безбедносне и саобраћајне сигнализације према поменутом елаборату. Квалитет 
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постављене сигнализације мора бити у потпуности према захтевима Тендера, 
Решења о раскопавању и Решења о измени режима саобраћаја; 

-да омогући Извођачу приступ до објекта радова за раднике, возила, опрему, 
приступ постојећој инфраструктури, те да затвори и испразни вреловод; 

-да плати Извођачу уговорену цену под условима и на начин одређен овим 
Уговором и да од Извођача, по завршетку радова, прими радове који су предмет 
овог уговора; 

-да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором; 

-да одреди представника који ће учествовати у раду комисије за примопредају и 
коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем; 

-изврши технички пријем радова и прибави употребну дозволу. 

- пре почетка радова одреди координатора за безбедност и здравље на раду и 
обезбеди израду Плана превентивних мера. 

Члан 13. 

Промена документације 

Уговорне стране могу писмено израженом сагласношћу воља, током периода 
извршења Уговора, у циљу превазилажења и решавања практичних ситуација, 
мењати пројектно-техничку документацију у потребном обиму, под условима и у 
поступку предвиђеним законом. 

Члан 14. 

Пробно пуштање у рад 

Извођач је дужан да писмено позове Наручиоца и стручни надзор на пробно 
пуштање у рад уграђене инсталације/опреме ради провере њеног 
функционисања, а све у складу са Пројектно-техничким условима. 

Стручни надзор мора бити присутан приликом пуштања у рад, а у супротном 
одговара Извођачу за штету. 

Примопредаја радова извршиће се записнички након успешног пробног пуштања 
у рад у складу са овом тачком.  

Члан 15. 

Примопредаја радова 
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Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од петнаест дана од 
дана завршетка радова. 

Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца и по један 
представник стручног надзора и Извођача. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 
радова. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, а пре техничког 
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) 
извода са приложеним атестима и пројекте изведених радова у два примерка, 
све гарантне листове за уграђене материјале као и евентуална упутства за 
руковање. 

Грешке, односно недостатке које Наручилац или стручни надзор утврди у току 
извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони 
без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 
(пет) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће 
радове поверити другом извођачу, на рачун Извођача радова. 

Након коначног обрачуна Извођач је дужан да преда сву припадајућу 
документацију. 

Извођач је дужан да по изведеним радовима уреди градилиште (врати у 
пређашње стање). 

Технички предглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 

Члан 16. 

Гарантни рок 

Гарантни рок за изведене радове износи _________(мин 24) месеци рачунајући 
од дана исходовања употребне дозволе и извршене примопредаје свих 
изведених радова, с тим да је за уграђену опрему и материјал дужина рока 
идентична са гаранцијом произвођача опреме. 

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде 
приликом примопредаје уговорених радова и покажу у току гарантног рока, као и 
сва оштећења проузрокована овим недостацима, осим недостатака насталих 
услед неправилног коришћења изведених радова, у најкраћем примереном року, 
односно у року од осам дана од дана рекламације. 

Рок за рекламације износи седам дана од дана примопредаје уговорених радова, 
односно од дана сазнања за недостатак (који дан буде каснији). 
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Одзив Извођача мора бити у року од три дана од дана пријема обавештења о 
недостатку. 

Трошкове рекламација сноси одговорна страна.  

Рекламације одлажу обавезу плаћања до њиховог отклона. 

Члан 17. 

Квалитет изведених радова 

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да поседује сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте 
те врсте у складу са пројектном и конкурсном документацијом. 

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

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 
контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не 
одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да 
их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 
уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, 
Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак 
Извођача по овом уговору. 

Члан 18. 

Гаранције  

Уговорне стране констатују да је Извођач у понуди доставио Банкарску гаранцију 
за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 5 % од вредности понуде без ПДВ-
а, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, обавезујућу, 
безусловну, неопозиву и наплативу на први позив и без права на приговор - 
оригинал - у корист Наручиоца. 

Извођач је у обавези да додтави Банкарску гаранцију за повраћај авансног 
плаћањаса клаузулама „безусловне и плативе на први позив“. Ова банкарска 
гаранција се предаје наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора и 
издаје се у висини од 30% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важења најмање 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла; Ако 
се за време уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност 
ове банкарске гаранције мора да се продужи. У случају неоправданог продужења 
рока за извођење радова, Уговор представља правни основ за продужење 
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важности напред наведене гаранције банке. Наручилац ће да уновчи ову 
банкарску гаранцију, у случају да понуђач не буде извршавао уговорене обавезе 
у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 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. 

Извођач је у обавези да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла 
наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора и издаје се у висини од 
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана 
дужим од истека рока за коначно извршење посла; Ако се за време уговора 
промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност ове банкарске 
гаранције мора да се продужи. У случају неоправданог продужења рока за 
извођење радова, Уговор представља правни основ за продужење важности 
напред наведене гаранције банке. Наручилац ће да уновчи ову банкарску 
гаранцију, у случају да понуђач не буде извршавао уговорене обавезе у роковима 
и на начин предвиђен уговором.Поднета 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; 

 Извођач се обавезује да ће у приликом потписивања Записника о примопредаји 
радова који су предмет овог Уговора, предати Наручиоцу банкарску гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности закљученог 
уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање десет дaнa дужим од гaрaнтног 
рокa. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци 
додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 
(инвестициони рaнг). Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију у случају да 
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року 
због којих је умањена могућност коришћења предметног објекта  

 

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача 
одређеном споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и 
на подизвођача. 

Члан 19. 

Осигурање 

Извођач је обавезан да у року од 15 дана од дана закључења уговора а пре 
увођења у посао осигура радове, материјал, инсталације и опрему од 
уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) са 
роком важења осигурања 30 дана дуже од предвиђеног рока извођења радова. 
Извођач је обавезан да достави Наручиоцу предметну полису осигурања, 
оригинал или оверену копију, са роком важења осигурања 30 дана дужем од 
предвиђеног рока извођења радова. 
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Извођач је обавезан да у року од 15 дана од дана закључења уговора а пре 
увођења у посао достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица са роком важења осигурања 
30 дана дуже од предвиђеног рока извођења радова. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, 
пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 

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

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

Члан 20. 

Одговорност 

Извођач одговара за уредно, благовремено и квалитетно извођење уговорених 
радова у целости. Уколико има више извођача, сви солидарно одговарају за 
целину уговорених радова. У случају ангажовања подизвођача, и извођач и 
подизвођач одговарају за целину уговорених радова. 

Члан 21. 

Виша сила 

Под вишом силом сматрају се ванредне околности које спречавају правовремено 
извршење уговорних обавеза, а које су изван контроле било које уговорне стране, 
као што су природне катастрофе, рат, ремећење јавног реда и штрајк, о чему је 
уговорна страна која се позива на вишу силу дужна да достави другој страни 
уверење надлежног органа. У случају више силе, уговарач је обавезан да уклони 
препреку, да предузме мере за уклањање штете, или да предузме друге 
ванредне мере опреза (нпр. складиштење робе и сл.). 

Члан 22.  

Обавештавање 

 

Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о 
чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење Уговора, као што су 
сметње у испуњењу Уговора, промена околности и сл. Обавештавање ће се 
вршити писменим путем и уписом у записник и грађевински дневник. 

Члан 23. 
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Једнострани раскид уговора 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

-ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави средства 
финансијског обезбеђења, у ком случају Наручилац има право на активирање 
банкарске гаранције за озбиљност понуде; 

-ако Извођач не достави полису осигурања, у ком случају Наручилац има право 
на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде; 

-уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као 
и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом 
или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова, у ком случају 
Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за добро извршење 
посла;  

-уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача а Извођач није поступио по 
примедбама стручног надзора у ком случају Наручилац има право на активирање 
банкарске гаранције за добро извршење посла;  

-у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за 
његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог 
уговора ангажује другог извођача и активира средство обезбеђења за добро 
извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади 
Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по 
уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора 
да садржи основ за раскид уговора. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да преда изведене радове 
обезбеђене од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и 
записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о 
коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида 
уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

Члан 24. 

Тумачење уговора 

У случају неспоразума око тумачења Уговора, узеће се у обзир одредбе пратећих 
докумената и преписке сауговарача. Предност ће имати тумачење које је 
повољније за Наручиоца. 
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Члан 25. 

Ступање на снагу уговора 

Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања, а почиње да се примењује 
даном достављања средстава обезбеђења и полиса осигурања. 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 
Извођач у року од 15 дана од дана потписивања уговора не достави средство 
обезбеђења из члана 18., као и уколико не достави полисе осигурања из члана 
19. овог уговора. 

Члан 26. 
Надлежност у случају спора 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати мирним путем 
споразумно. 

Уколико до споразума не дође, за спорове по овом Уговору је надлежан 
Привредни суд у Новом Саду. 

Члан 27. 

За све што овим Уговором није утврђено примењују се одредбе Закона о 
планирању и изградњи и Закона о облигационим односима, као и других 
позитивних прописа. 

Члан 28. 

Саставни делови овог уговора су: 

- понуда Извођача број      од                   ., 

- динамички план, 

- конкурсном документација, 

- инвестиционо - техничка документација.  

Члан 29. 

Број примерака уговора 

Овај Уговор је сачињен у 5 (пет), истоветних примерака од којих Наручилац 
задржава 3 (три), а Извођач 2 (два) примерка. 

 

 

За Наручиоца                                                                                          За Извођача 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општина Бечеј, Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на опремању бушотине БчХТ 3/09, 
ЈН бр. 51/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 22.10.2018. године до 12:30. Понуде ће се 
отварати истог дана у 13:00 часова.    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће 
по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене-предмер и предрачун (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5) и доказе којима се доказује испуњеност 
додатних услова; 

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

 Модел уговора; 

 Образац обиласка локације(Образац 7) 

 Изјава понуђача на меморандуму да је сагласан са пројектно техничком 
документацијом, 

 
 
3. ПАРТИЈЕ 
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Предметна јавна набавка се не спроводи по партијама. 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Бечеј,   
Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова на опремању бушотине БчХТ 3/09, ЈН 
бр. 51/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова на опремању бушотине БчХТ 3/09, ЈН 
бр. 51/17- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова на опремању бушотине БчХТ 3/09, ЈН 
бр. 51/17- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на опремању бушотине БчХТ 
3/09, ЈН бр. 51/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи 
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана од пријема оверене привремене и окончане ситуације у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15)],  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс у висини до 30%. 
 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција не може бити краћа од 24 месеци од дана примопредаје радова. 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Рок за извођење радова износи 60 календарских дана од дана увођења у посао. 
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
 
 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 

 
  
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави:  
Средство финансијског обезбеђања за озбиљност понуде 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 5 % 
од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 90 дана од дана 
јавног отварања понуда, која мора бити обавезујућа, безусловна, 
неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор - 
оригинал - у корист Наручиоца 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: 
понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не 
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са 
захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави гаранцију понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
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Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање 
банкарских гаранција које   морају бити безусловне, неопозиве, 
наплативе на први позив и без права на приговор у корист: Наручиоца 
 
Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 
авансног плаћања у износу од 30% од вредности уговора без ПДВ-а и 
са роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење 
посла 
Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а и са 
роком важења 30 дана дужим од дана истека уговореног  рока за 
комплетно извршење посла. 
Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
отклањање недостатака у  гарантном року у износу од 10 % од 
вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 10 дана  дужим од  
уговореног гарантног рока. 
 
 
 
II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања са клаузулама 
„безусловне и плативе на први позив“. Ова банкарска гаранција се 
предаје наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора и 
издаје се у висини од 30% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за коначно 
извршење посла; Ако се за време уговора промене рокови за извршење 
уговорене обавезе, важност ове банкарске гаранције мора да се 
продужи. У случају неоправданог продужења рока за извођење радова, 
Уговор представља правни основ за продужење важности напред 
наведене гаранције банке. Наручилац ће да уновчи ову банкарску 
гаранцију, у случају да понуђач не буде извршавао уговорене обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 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. 
 
Меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем - са 
клаузулама „безусловне и плативе на први позив“. Ова меница се 
предаје наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора и 
издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за коначно 
извршење посла; Ако се за време уговора промене рокови за извршење 
уговорене обавезе, важност ове менице мора да се продужи. У случају 
неоправданог продужења рока за извођење радова, Уговор 
представља правни основ за продужење важности напред наведене 
менице. Наручилац ће да уновчи ову меницу, у случају да понуђач не 
буде извршавао уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором.Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
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исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од 
оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова; 
 
 Као гаранцију за отклањање грешака у гарантом року издaту у 
висини од 10% од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком 
вaжности најмање десет дaнa дужим од гaрaнтног рокa понуђач 
доставља бланко соло меницу са меничним овлашћењем. Добaвљaч 
може поднети меницу од  бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен 
кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 
3 (инвестициони рaнг). Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да 
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у 
гарантном року због којих је умањена могућност коришћења 
предметног објекта  
 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
наручиоца Општина Бечеј, Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј, електронске поште 
на e-mail jovana.topic@becej.rs тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и 
на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
51/18 „ 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  
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- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у 
даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail jovana.topic@becej.rs или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
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захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у 
року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или 
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

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

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши-120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
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   (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........[навести 
редни број јавне набавкe]; 
   (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  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 


