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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 404-25/2020-1 од 15.06.2020. и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку  404-25/2020-2 од 15.06.2020. припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку радова 

Изградња водоводне мреже у улици Новосадски пут – десна страна 

Јавна набавка бр. ОП 6/2020  

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке 

II 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења радова, евентуалне додатне услуге и сл. 

III Техничка документациија и планови 

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

V Критеријуми за доделу Уговора 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 

VII Модел уговора 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: : Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, Инђија 
Адреса: Војводе Степе број 48, 22320 Инђија 
Интернет страница: www.vodovodindjija.co.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ОП 6/2020 су радови – Изградња водоводне мреже у улици 
Новосадски пут – десна страна 
  
4. Опис предмета набавке, назив и шифра из општег речника набавке 
Предмет јавне набавке број ОП 6/2020 су радови – Изградња водоводне мреже у улици 
Новосадски пут – десна страна 
 
Шифра из општег речника набавки: 
45000000 – грађевински радови,  
подгрупа: 45240000 – радови на изградњи хидро-грађевинских објеката 
 
5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
6. Партије 
Набавка није обликована у партије.  
 
7. Напомена уколико је у питању резервисана набавка 
Није резервисана набавка. 
 
8. Контакт (лице или служба)  
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши 
се на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, 
Понуђач може доставити на адресу Наручиоца или путем електронске поште 
vik@indjija.net сваког радног дана (понедељк – петак) у времену од 07,00 до 15,00 
часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 
Лице за контакт: Дошен Драган, Турчиновић Ана  
 
 
 

mailto:vik@indjija.net
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊАРАДОВА, 
И СЛ. 
 

ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ: 
 
 
Предмет овог пројекта је изградња водоводне мрежеу улици Новосадски пут парна 
страна, катастарска парцела бр.7734/2 К.О. Инђија. Превезивање новопројектованог 
цевовода на постојећи цевововод предвиђено је код ресторана Сателит катастарски 
бр. 5647/3 К. О. Инђија и последњег новоизграђеног објекта на парној страни 
катастарски бр. 5605/3. К. О. Инђија.  
 

  
Графички прилог број 1. Ситуација новопројектованог и постојаћег стања 

 
На графичком прилогу број 1. жутом бојом је приказан постојећи водовод, док је са 
плавом бојом приказан новопројектовани цевовод. 
 
Изградњом овог дела водоводне мреже и спајањем на већ изграђени градски 
водовод ( ПВЦ д-180 mm ), непарна страна, добија се прстенасти систем снабдевања 
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водом. Обзиром да је на потезу постојећег и  новопројектованог цевовода  тренутно 
мала изграђеност, самим тим је и мала потрошња воде, прстенастом мрежом би се 
добила измена – кружење свеже воде. Минимално укопавање цеви је један метар од 
површине терена до горње ивице цеви. Траса новопројектованог водовода 
предвиђена је на растојању цца 2.5 м од границе парцела. Самим пројектим решењем, 
прстенаста мрежа и усвојеним пречником цевовода (ПЕХД ПЕ-100 ДН 100, д 110 мм) 
испунили би се и услови из Закона о заштити од пожара.  
 
Одабрани цевни материјал за новопројетовану водоводну мрежу је полиетилен 
високе густине ( ПЕХД ПЕ - 100 ). Називни притисак цеви је ПН 10 бара, док је 
стандардни димензиони однос 17 ( СДР 17 ). Предвиђене  цеви морају бити 
произведене у складу са стандардом СРПС – ЕН 12201,  произвођач мора имати 
потврду о квалитету ( атест ) надлежне установе у Србији, које уз испоручене цеви 
мора доставити. 
 
Спајањем ПЕХД цеви ДН 110 мм извршити суоченим заваривањем а све према 
прописима дефинисаним за ову врсту посла. Полагање цеви извршити методом 
„Narrow trenching“ тј. полагањем у уском рову, где се цеви заваре на површини 
терена, и потом се комплетни сегметни цевоводи спуштају у ров. У рову је потребно 
испланирати пешчану постељицу дебљине 15 цм, док је затрпавање цеви потребно 
извршити песком до висине од 30 цм изнад горњег темена цеви. 
На местима укрштања новопројектованог цевовода са магистралним путем М- 22.1 
вршиће се утискивање одговарајуће заштитне челичне цеви према условима 
надлежне организације.  
 
Приликом доставе цеви потребно је цеви складиштити на начин који прописује 
произвођач и потребно је прегледати и преконтролисати цеви ради откривања 
евентуалних оштећења. 
 
Укупна дужина цевовода износи : 
ПЕХД ПЕ – 100 , ДН 100 ( д110 мм ), 879,98 м.            
  
3.5.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 
Овим техничким условима дефинисани су услови извођења грађевинских и осталих 
радова којиће се обављати приликом изградње водопривредних инфраструктурних 
објеката. 
 
ОПШТИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Приликом пројектовања и изградње објекта који је предмет овог пројекта  
пројектант, инвеститор и извођач радова су дужни да се придржавају важећих 
општих услова изградње. 
 
Општи део 
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- Грађење објеката, односно извођење радова може да врши предузеће, односно 
друго правно лице или радња, који су уписани у одговарајући регистар за 
грађење објеката, односно за извођење радова - извођач радова. 

- Извођач радова прихвата обавезу да објекат у свему изведе према датом 
пројекту.    

 
Извођач радова дужан је да: 

- пре почетка грађења потпише главни пројекат; 
- решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту; 
- одговорном извођачу радова обезбеди уговор о грађењу и документацију на 

основу које се објекат гради. 
- одговорни извођач радова руководи грађењем објекта, односно извођењем 

радова који су предмет пројекта.  
- Одговорни извођач радова може бити лице са високом стручном спремом 

одговарајуће струке, односно смера и лиценцом за извођење предметних 
радова. 

 
 
Одговорни извођач радова дужан је да: 

- изводи радове према документацији на основу које је издата грађевинска 
дозвола, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, 
техничким нормативима и нормама квалитета који важе за поједине врсте 
радова, инсталација и опреме 

- организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, 
обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време трајања 
грађења 

- обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине  
(суседних објеката и саобраћајница ) 

- обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног 
материјала, инсталација и опреме 

- води грађевински дневник и обезбеђује књигу инспекције 
- обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току 

грађења 
- обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова 
- на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 

извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на 
основу које се објекат гради. 

 
По завршетку градње објекта, извођач радова подноси захтев надлежном органу  
општинске управе за технички пријем објекта. 
По обављеном техничком пријему објекат се уступа надлежној организацији на 
коришћење и одржавање. 
 
Измене пројекта 

- Ако се у току грађења објекта, због промењених околности које се нису могле 
предвидети, мора одступити од документације на основу које је издато 
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одобрење за изградњу, односно од главног пројекта, инвеститор прибавља 
грађевинску дозволу по измењеној документацији, односно врши измену 
главног пројекта са потврдом надлежног органа о његовом пријему. 

- Одступањем, у смислу става 1. овог члана, сматра се свако одступање од 
положаја, димензија, намена и облика објекта утврђених у грађевинској 
дозволи, односно техничкој документацији. 

- У току градње објекта, Извођач проверава пројекат и дужан је да 
правовремено упозори пројектанта на пропусте, грешке или непотпуности 
пројектне документације у ком случају Пројектант мора о свом трошку дати 
одговарајуће исправке и допуне пројекта. 

- Извођач у току изградње проверава исправност подлога, које су у време 
израде пројекта биле пројектанту на располагању. У случају да примети да су 
подлоге непотпуне или подаци погрешни, дужан је обавестити пројектанта и 
власника инсталације или објекта о којем су подаци погрешно дати. 

- Пројектант и извођач радова не сносе никакву одговорност за случај 
оштећења инсталација или других објеката о којима њихов власник нема или 
није правовремено доставио податке пројектанту или није унео податке у 
катастар водова подземних инсталација које издаје надлежни РГЗ  . 

- Ако се у току изградње објекта укаже могућност или потреба за одступање од 
пројектом датог решења ( због рационализације, недостатка одређеног 
материјала на тржишту, неочекиване препреке или више силе) извођач је је 
дужан да од Пројектанта тражи допуну или измену пројекта. 

- Зависно од разлога који је узроковао измену, пројектант је дужан дати 
тражену  измену у року који неће угрозити градњу објекта, с тим да ће 
трошкове измене пројекта сносити сам, или ће их сносити инвеститор или 
извођач радова. 

  
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
 
Припрема локације 
 
Опис радова 
 
Пре почетка извођења земљаних или било којих других радова, Извођач је у обавези 
да предузме све неопходне припреме за формирање градилишта. Под тим се 
подразумева постављање, одржавање и уклањање потребних инсталација и опреме 
за градилиште, електрична енергије (за рад машина и осветљење), воде, и других 
инсталација. Извођач ће обезбедити заштиту машина и материјала, објекта и 
имовине током извођења радова; сви радови се морају изводити у складу са 
пројектном документацијом и предложеном динамиком радова. 
 
Сви помоћни радови (сечење дрвећа и шибља, ископи, затрпавање и измештање 
постојећих инсталација и ограде и други неопходни радови), ће се изводити уз 
консултације и одобрење Надзора. Ови радови укључују ангажовање опреме и радне 
снаге, као и одвоз земље, шибља и дрвећа на место депоније коју одреди Надзор. 
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Радови на обележавању 
 
Опис радова 
 
Пре почетка извођења радова, Извођач је дужан да успостави и осигура мрежу 
сталних тачака у зони градилишта, да изврши геодетско обележавање објекта, траса 
саобраћајница и свих осталих укрсних места предвиђених пројектном 
документацијом, а посебно да обележи укрсна места са постојећим инсталацијама. 
 
Без обзира на расположиве податке из катастра постојећих инсталација, Извођач је 
дужан да изврши проверу положаја свих постојећих инсталација и изврши њихово 
картирање са висинском представом. 
 
Ако се извођење земљаних радова на ископима било које врсте врши, или се може 
разумно да очекује да ће да се врши, у зони постојећих инсталација 
(електроенергетске, ПТТ, хидротехничке, гасовод и др.), а њихове трасе из било 
којих разлога нису дефинисане на терену, пре почетка било којих радова на траси, 
мора да се утврди положај тих инсталација. Положај инсталација, уколико нема 
другог начина, утврђује се делимичним откопавањем тих инсталација. Извођач не 
сме да приступи извођењу земљаних радова на ископима било које врсте, уколико 
није сигуран да је предметна локација „чиста“ у односу на постојеће инсталације. 
 
Ако у расположивој пројектној документацији не достају поједини подаци о укрсним 
местима и сталним тачкама, исте ће Извођач, о свом трошку, да прибави од надлежне 
геодетске управе. 
 
 
 
 
 
Обележавање ископа за ровове 
 
Опис радова 
 
Пре почетка извођења радова, Извођач је дужан да изврши геодетско обележавање 
трасе рова и ископа са свим потребним елементима, скретним угловима, шахтовима, 
прикључцима, укрштањима и другим потребним подацима за извођење. Током 
извођења радова потребно је да успостави и осигура мрежу сталних тачака. Све 
недостајуће податке за обележавање Извођач је у обавези да прикупи од 
одговарајуће службе Геодетског завода, а прикупљање ових података неће утицати 
на понуђену цену ове позиције. По завршетку обележавања извођач је обавезан да 
сачини Протокол обележавања, на који сагласност даје Надзорни орган. 
 
Рашчишћавање терена 
 
Опис радова 
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Уклањање препрека на траси, као што су дрвеће, пањеви, шибље, ограде и сл. дуж 
трасе цевовода у зони радова. Сав материјал утоварити на возило и одвести на 
депонију. 
 
Радови на рушењу 
 
Рушење постојећих саобраћајница и прилаза – асфалт 
 
Опис радова 
 
Рушење постојећих асфалтних саобраћајница и прилаза машинским путем. Ширина 
појаса за сечење асфалта се обрачунава за 40 cm више од ширине рова, односно 
ископа. Шут настао приликом рушења, заједно са подлогом од невезаног материјала 
треба утоварити у возило и одвести на депонију, истоварити и распланирати на 
депонији. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Плаћање је према јединичним ценама по m2 извршених радова, укључујући рад, 
механизацију, утовар и одвоз шута на депонију, као и евентуалне трошкове на месту 
депонвања. 
 
Рушење постојећих приступних рампи и стаза – бетон 
 
Опис радова 
 
Рушење постојећих приступних стаза и рампи од бетона, дебљина бетона 10-20 цм, 
машинским путем. Шут настао приликом рушења, заједно са подлогом од невезаних 
материјала, треба утоварити у возило и одвести на депонију, истоварити и 
распланирати по депонији. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Плаћање је према јединичним ценама по м2 извршених радова, укључујући рад, 
механизацију утовар и одвоз шута на депонију, као и евентуалне трошкове на месту 
депонвања. 
 
  
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 
Површински откоп хумуса 
 
Опис радова 
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Под површинским слојем, тј. под површинским откопом хумуса, подразумева се 
горњи слој растреситог земљаног материјала дебљине 10-30 цм, који је проткан 
корењем и садржи органске примесе. Привремено се уклања сав такав материјал и 
депонује на привремену депонују градилишта, а чију локацију одобрава Надзорни 
орган. 
 
Због квалитета хумусног материјала и његове намене није дозвољено да приликом 
откопа, транспорта или приликом манипулације на депонији дође до мешања тог 
материјала са осталим нехумусним материјалом. 
 
Сав преостали материјал који се појави као вишак код површинског откопа хумуса, 
како је то овде описано, извођач је дужан да уклони ван градилишта, без посебне 
наплате, а уз пуно поштовање услова за одвоз вишка материјала на депонију. 
 
Обрачун 
 
Површински откоп хумуса, како је то описано у овом одељку, плаћа се према 
јединичним ценама по m2, а на бази стварно изведених радова. 
 
Ископи 
 
Опште одредбе које се примењују на све врсте ископа 
 
1. Извођач је дужан, пре почетка радова, да предложи организацију рада и да 
добије одобрење надзорног органа. За све послове искључиво је одговоран извођач, 
укључујући и одговорност за сигурносне и заштитне мере, које треба предузети за 
време извођења радова. 
 
2. При извођењу радова треба пазити да не дође до поткопавања или оштећења 
косина ископа. Сваки такав случај извођач је дужан накнадно да санира, с тим да 
нема право захтева за било какву одштету или признавање плаћања за већи или 
непредвиђен рад. Ископ обухвата механички или ручни ископ, подграђивање и 
одлагање ископаног материјала, најмање 1 метар удаљен од ивице ископа. 
 
3. Уколико се ископ канала врши у зони постојећих инсталација 
(електроенергетске, ПТТ, хидротехничке, гасовод и др.), а њихове трасе из било 
којих разлога нису дефинисане на терену, пре почетка било којих радова на траси 
предметног цевовода мора се утврдити положај тих инсталација. Положај 
инсталација, уколико нема другог начина, утврђује се откопавањем цевовода 
(шлицовањем). Након утврђивања положаја ових инсталација, извођач је дужан да 
направи геодетски снимак инсталација и да га достави организацији надлежној за 
одржавање тих инсталација. Извођач не сме да приступи ископу рова, уколико није 
сигуран да је предметна локација „чиста“ у односу на постојеће инсталације. Извођач 
је дужан да надокнади сву штету насталу оштећењем постојећих инсталација при 
ископу. 
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4. Тај рад захтева и чишћење свих неприкладних места у земљаном материјалу, 
која изискује посебна заштитна решења, као што је осигурање растреситих зона, 
џепова извора воде и друго. У току ископа Надзорни орган ће, према потреби, 
одређивати евентуалне промене нагиба и косине у зависности од особина 
материјала, геолошких услова и других појава које извођач радова треба да узме у 
обзир при раду. 
 
5. Материјал из ископа треба да буде прилагођен захтевима наменске употребе 
према пројекту и овим Техничким описима и треба га сврстати по квалитету. Све 
ископе треба извршити према попречним и/или уздужним и профилима 
предвиђеним висинским котама, прописаним нагибима по пројекту, односно по 
захтевима Надзорног органа. 
 
6. Геодетске контроле и мерења потребна за извођење ископа морају бити 
изведена тачно и у потпуности према пројекту. Трошкови за вршење потребних 
геодетских радова неће се посебно обрачунавати и надокнађивати. Извођач је дужан 
да све ове трошкове обухвати јединичном ценом. Уколико на траси за ископ има 
геодетских ознака, извођач радова је дужан да их о свом трошку доведе у првобитно 
стање. 
 
7. Ископ у свему мора бити извршен тачно према димензијама у пројекту. 
Дозвољава се толеранција од ± 2 цм у подужном правцу, а ± 5 цм у попречном. У 
случају да Извођач не постигне захтеване толеранције димензија ископа, оне ће се по 
налогу и решењу Надзорног органа довести у склад са дозвољеним одступањима на 
трошак Извођача. Уколико се ископ изврши унутар ових толеранција, при плаћању 
се неће ништа додавати ни одбијати и плаћање ће бити извршено према 
пројектованом профилу. 
 
8. Материјал који се ископава груписан је у две категорије: 
 
а) „Земљани материjал“ је групни назив за све врсте ископа који се могу вршити 
машински или ручно без минирања (осим рада на ископу са пикамером). 
Одстрањиивање појединих камених комада мањих од 1 m3, који се нађе у оквиру 
овог материјала, не плаћа се посебно. Овај материјал припада у II и III категорију. 
 
б) „Стене“ ие групни назив за све врсте ископа коjи се врши машински или ручно али 
уз систематско коришћење пнеуматских средстава и овај ископ према 
категоризацији ископа припада у IV, V и VI категорију. У изузетним случаjевима 
ископ се врши и минирањем (ако је то могуће и оправдано Геотехничким 
елаборатом) и то искључиво за VII категорију. 
 
9. а) Под ископом „у сувом“ подразумева се сав ископ који се врши до нивоа 
подземне воде у време вршења ископа. Евентуални прилив воде у грађевинску јаму 
Извођач jе дужан да одстрани употребом пумпи довољног капацитета и то без 
посебне наплате, уколико тај прилив није већи од 3 l/s на 50 m2 површине, коју 
треба ископати. 
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б) Ископ „под водом“ је сав ископ који је испод нивоа подземне воде у време вршења 
ископа, односно онај код којег је прилив већи од 3 l/s на 50 m2 површине, коју треба 
ископати. Стање ископа „под водом“ мора да утврди Надзорни орган и само тада и за 
период у којем такво стање траје, Надзорни орган ће да призна обрачун по позиции 
„пумпање воде из ископа“. 
 
Машински ископ за ровове 
 
Опис радова 
 
Ископ у рову односи се на оне ископе који су у једном смеру ужи од 5 m, мерено на 
нивоу терена. Претпоставља се да ће рад на ископу делимично бити изведен ручно. У 
рововима са нагибом страна који материјал не може да поднесе, мора се применити 
одговарајућа метода разупирања, односно осигурања страна. 
 
Извођач ће предложити начин разупирања, али је пре његове примене обавезан да 
прибави одобрење Надзорног органа. Без обзира на одобрење Надзорног органа, 
Извођач сам сноси одговорност за сигурност рада и исправност техничког решења. 
 
Приликом ископа материјал се одлаже на једну страну рова на минималном 
растојању 1,0 m од ивице рова или се директним утоваром у возило одвози на 
депонију.  
 
Ако се при ископу на непознате подземне грађевине и водове или је састав 
земљишта другачији од очекиваног, извођач одмах мора спровести мере осигурања и 
обавестити наручиоца/пројектанта како би се донела нова упутства и издали налози 
за рад.  
 
Обрачун и плаћање 
 
Пре отпочињања ископа Надзорни орган и Извођач ће да усагласе и потпишу 
подужне профиле, по осовини ископа у рову, који ће бити основ за обрачун количина 
у m3 и који ће бити у складу са пројектом и стварним геодетским снимком терена (у 
границама дозвољених одступања). Ширина рова ће да буде у сагласности са 
упутствима датим у пројекту. Било каква додатна инструкција Надзорног органа 
биће евидентирана. 
 
У случају прекопавања, које ће бити одговарајуће евидентирано, било који налог 
Надзорног органа с тим у вези, неће се сматрати за основом за накнаде радове или 
додатна плаћања укључујући и насипање бетоном МБ10 до пројектоване коте, када 
су у питању темељи шахтова или сличне конструкције. 
 
Плаћање ће се вршити по јединичним ценама за поједине ставке ископа. У цену је 
урачунат ископ, грубо поравнавање и чишћење дна канала и страница са 
одбацивањем материјала (и то ситног и земљаног на једну страну и каменог 
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крупнијег на другу страну рова), сав потребан материјал за вршење ископа (рад и 
механизација), укључујући осигурање саобраћаја, колске и пешачке прелазе и друго. 
 
У цену је урачунато пумпање воде из рова (било подземне воде, кишнице или воде 
било ког другог порекла), изузев ако нису испуњени услови из става (9 - б) Општих 
одредби које се примењују на све врсте ископа. 
 
Сви остали трошкови који би настали ископом изван граница предвиђених 
пројектом или транспортом, а који су направљени без дозволе Надзорног органа, 
падају на терет извођача, укључујући и одштету за уништено земљиште и културе, 
као и све остале штете које би услед тога настале. 
 
Машински и ручни ископ, како је то описано у овом одељку, плаћа се према 
јединичним ценама по m3, а на бази стварно изведених радова. 
 
Машински и ручни ископ проширења рова за шахтове 
 
Опис радова 
 
На месту шахтова предвиђених пројектом извршити проширење ископа рова. Ископе 
извршити према предвиђеним димензијама и дубинама шахтова. Претпоставља се да 
ће рад на ископу делимично бити изведен ручно. У рововима са нагибом страна који 
материјал не може да поднесе, мора се применити одговарајућа метода разупирања, 
односно осигурања страна ископа. 
 
Обрачун и плаћање 
 
У цену је урачунат ископ, грубо поравнавање и чишћење дна рова и страница са 
одбацивањем материјала (и то ситног и земљаног на једну страну и каменог 
крупнијег на другу страну рова), сав потребан материјал за вршење ископа (рад и 
механизација), укључујући осигурање ископа, саобраћаја, пешачке и колске прелазе 
и друго. 
 
Машински и ручни ископ, како је то описано у овом одељку, плаћа се према 
јединичним ценама по m3, а на бази стварно изведених радова. 
 
Ручни ископ рова 
 
Опис радова 
 
Ручни ископ рова је предвиђен :  
• на местима укрштања са постојећим подземним инсталацијама 
• и на деловима трасе које су посебно одређени пројектом, а због немогућности 
машинског ископа 
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На местима укрштања са постојећим подземним инсталацијама, ископ вршити веома 
пажљиво, уз присуство представника власника инсталација. Откопане инсталације 
прописно обезбедити. Сви кварови на постојећим инсталацијама, настали непажњом 
извођача, морају се отклонити о трошку извођача радова. У рововима са нагибом 
страна који материјал не може да поднесе, мора се применити одговарајућа метода 
разупирања, односно осигурања страна. 
 
Извођач ће предложити начин разупирања, али је пре његове примене обавезан да 
прибави одобрење Надзорног органа. Без обзира на одобрење Надзорног органа, 
Извођач сам сноси одговорност за сигурност рада и исправност техничког решења. 
 
Обрачун и плаћање 
 
У цену је урачунат ископ, грубо поравнавање и чишћење дна рова и страница са 
одбацивањем материјала (и то ситног и земљаног на једну страну и каменог 
крупнијег на другу страну рова), сав потребан материјал за вршење ископа (рад и 
механизација), укључујући осигурање ископа, саобраћаја, прелазе и друго. 
 
Ручни ископ, како је то описано у овом одељку, плаћа се према јединичним ценама по 
m3, а на бази стварно изведених радова. 
 
Шлицовање 
 
Опис радова 
 
Шлицовање тј. пажљив ручни ископ рова вршити на местима укрштања са 
постојећим подземним инсталацијама, уз присуство представника власника 
инсталација. По откривању цевовода и других инсталација потребно је геодетски 
снимити положаје и висинске коте и картирати их. На местима везе постојећих 
цевовода потребно је снимити фазонске комаде и водоводну арматуру. Откопане 
инсталације прописно обезбедити. Сви кварови на постојећим инсталацијама, 
настали непажњом извођача, морају се отклонити о трошку извођача радова. У 
рововима са нагибом страна који материјал не може да поднесе, мора се применити 
одговарајућа метода разупирања, односно осигурања страна. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Шлицовање, тј пажљив ручни ископ, како је то описано у овом одељку, плаћа се 
према јединичним ценама по m3, а на бази стварно изведених. 
 
Фино планирање дна рова 
 
Опис радова 
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Након грубог планирања, дно рова фино испланирати са тачношћу од ±2 цм. У цену 
позиције је урачунато потребно попуњавање и набијање, односно скидање земље. 
Вишак земље је потребно одвести на депонију. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Фино планирање дна рова, како је то описано у овом одељку, плаћа се према 
јединичним ценама по m2 стварно извршених радова. 
 
Постељица у рову и тампон слој 
 
Постељица од песка испод и око цевовода 
 
Опис радова 
 
Након извршеног ископа рова и финог планирања дна, а по пријему од стране 
Надзорног органа, насути у ров песак, дебљина слоја 10 cm. Песак мора бити чист 
(без страних примеса) максималне крупноће зрна 2-3 mm. Песак убацити у ров, 
разастрти, планирати, компактирати и обликовати лежиште цеви у потпуности 
према пројекту. По извршеној монтажи цеви, ров се испуни песком до на (D/2+10) cm 
изнад темена цеви, где је D спољни пречник цеви, у слојевима од по 10 - 20 cm, уз 
квашење и набијање материјала, водећи рачуна да се не оштете цеви. Посебно 
обратити пажњу на набијање материјала у зони цеви, јер је потребно да се оствари 
добар контакт између самониклог материјала рова и збијеног материјала око цеви. 
Цев мора да лежи на подлози и да је покривена по целој дужини осим на местима 
спојева, која се затрпавају тек након изведеног испитивања цевовода на притисак, а 
по одобрењу Надзорног органа. Обратити пажњу да се у ров са песком не убаци и 
други материјал који би могао да оштети цев. При извођењу ових радова обавезно је 
присуство надзорног органа. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Израда постељице и затрпавање цевовода песком, како је то описано у овом одељку, 
плаћа се према јединичним ценама по m3 стварно извршених радова. 
 
Тампон слој од шљунка испод доње плоче д=20 cm 
 
Опис радова 
 
Израда тампон слоја шљунка крупније гранулације испод доњих плоча шахтова. 
Тампон слој просечне дебљине 20 cm. Јединичном ценом обухваћена је набавка, 
транспорт, насипање и набијање шљунка према предвиђеним котама из пројекта. 
 
Обрачун и плаћање 
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Израда тампон слоја шљунка, како је то описано у овом одељку, плаћа се према 
јединичним ценама по m3, а на бази стварно изведених радова. 
 
  
ЗАТРПАВАЊЕ 
 
Затрпавање цевовода земљом 
 
Опис радова 
 
По извршеном испитивању на пробни притисак, осигурању сталних и преломних 
тачака, затрпавању и набијању песка у зони спојева цевовода, наставити са 
затрпавањем рова пробраним материјалом из ископа (материјал не сме садржати 
камене комаде веће од 5 cm, крупне комаде тврде земље, лишће, корење и друге 
крупније комаде). 
 
Материјал ће се насипати у слојевима дебљине 30 cm, који се морају набити 
моторним или, ако то није могуће, ручним набијачима, с тим да се нарочита пажња 
посвети цевоводу. Материјал насути до природне збијености околног земљишта, 
изузев на укрштању са земљаним путевима где се захтева збијеност од 95% по 
Проктору. 
 
Уколико се покаже да затрпавање није извршено према прописима, надзорни орган 
може тражити поновни ископ и поново затрпавање лоших места. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Затрпавање земљом, како је то описано у овом одељку, плаћа се према јединичним 
ценама по m3, а на бази стварно изведених радова. 
 
Затрпавање земљом око шахтова 
 
Опис радова 
 
Након завршетка радова на бетонирању, привремено депоновани материјал из 
ископа насути и компактирати у потпуности према пројекту и овим условима, до 
нивоа предвиђеним пројектом. 
 
Материјал насипати у слојевима до 30 cm и набијати моторним или ручним 
набијачима пазећи да се не оштети бетон или положене инсталације. Набијање 
извршити до постизања природне збијености околног тла. 
 
Затрпавање ровова не сме се почети пре извршених испитивања на пробни 
притисак, нити пре него што је бетон достигао потребну чврстоћу (7 дана). 
 
Обрачун и плаћање 
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Затрпавање земљом, како је то описано у овом одељку, плаћа се према јединичним 
ценама по m3, а на бази стварно изведених радова. 
 
Затрпавање песком испод коловоза 
 
Опис радова 
 
Затрпавање песком испод коловоза, тротоара и колских улаза. 
 
Затрпавање се врши до доње ивице постељице постојеће коловозне конструкције, 
друге јавне површине намењене за саобраћај возила и пешака или до коте 
дефинисане пројектом.  
 
Материјал насипати и набијати у слојевима дебљине до 30 cm, до предвиђене коте. 
Збијање песка вршити моторним набијачима, док се не постигне захтевани степен 
збијености. Испитивање збијености вршити према условима надлежних комуналних 
организација, задужених за одржавање саобраћајница. Уколико не постоје ови 
услови потребно је постићи следећи степен збијености:  
• испод градских саобраћајница 100% по стандардном Прокторовом поступку 
(JUS-4 UB1.016). Уколико се испитивање врши преко модула стишљивости (JUS. 
UB1.046), носивост уграђеног песка на коти постељице саобраћајнице треба да 
износи Me=2.5 kN/cm2 
• испод пешачких и бициклистичких стаза, паркинга за путничка возила, 
спортских терена, итд. 98% по стандардном Прокторовом поступку (JUS-4 UB1.016). 
Уколико се испитивање врши преко модула стишљивости (JUS. UB1.046), носивост 
уграђеног песка на коти постељице треба да износи Me=2.0 kN/cm2 
 
Јединичном ценом обухваћена је набавка, транспорт, насипање и набијање песка 
према предвиђеним котама као и испитивање збијености. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Затрпавање шљунком, како је то описано у овом одељку, плаћа се према јединичним 
ценама по m3, а на бази стварно изведених радова. 
 
Затрпавање песком испод приступних рампи 
 
Опис радова 
 
Затрпавање песком испод приступних рампи од туцаника/бетона. Материјал 
насипати и набијати у слојевима дебљине до 30 cm, до предвиђене коте подлоге за 
насипање/бетонирање. Збијање песка вршити моторним набијачима, а према 
захтевима за збијеност подлога застора. Испитивање збијености вршити према 
условима надлежних комуналних организација, задужених за одржавање 
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саобраћајница. Уколико не постоје ови услови потребно је постићи следећи степен 
збијености:  
• 98% по стандардном Прокторовом поступку (JUS-4 UB1.016). Уколико се 
испитивање врши преко модула стишљивости (JUS. UB1.046), носивост уграђеног 
песка на коти постељице треба да износи Me=2.0 kN/cm2 
 
Јединичном ценом обухваћена је набавка, транспорт, насипање и набијање шљунка 
према предвиђеним котама. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Затрпавање шљунком, како је то описано у овом одељку, плаћа се према јединичним 
ценама по m3, а на бази стварно изведених радова. 
 
Транспорт вишка материјала на депонију 
 
Опис радова 
 
У начелу, Инвеститор је власник ископаног материјала. Ископани материјал 
(уколико одговара техничким условима) искористиће се за затрпавање ровова. Зато 
је при ископу потребно ситни и земљани материјал одбацивати са једне стране рова, 
а крупнији камен са друге стране. 
 
Сав преостали материјал мора се према одлуци Надзорног органа одвозити на 
привремена одлагалишта, или се њиме попуњавају јаме, јаруге и сличне удубине у 
терену, или се мора разастрти по околним неравнинама. Уколико и након тога 
остане материјала од ископа, или других радова, он се мора одвести на одлагалиште 
које је претходно утврђено. 
 
Локацију сталног одлагалишта одредиће надлежни локални орган управе и Извођач 
је у обавези да о свом трошку обезбеди све потребне сагласности неопходне за 
одлагање материјала на стално одлагалиште. 
 
У цену транспорта укључени су утовар и истовар на одређеној локацији, насипање 
или одлагање (и уређење одлагалишта). Транспортне удаљености мере се од 
тежишта ископа до тежишта одлагалишта, мерено по оси транспортног пута. 
Материјал се транспортује најкраћом трасом између тежишта ископа и одлагања. 
 
Транспорт се врши само по јавним путевима, а изван јавних путева само по одобрењу 
Надзорног органа. Сви трошкови који би настали због транспорта изван 
експроприсаних површина и јавних путева, а без одобрења Надзорног органа, падају 
на терет извођача. Трошкови изградње и одржавања приступних путева и рампи 
падају на терет Извођача. 
 
Обрачун и плаћање 
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Транспорт материјала, како је то описано у овом одељку, плаћа се према јединичним 
ценама по m3, а на бази стварно изведених радова. 
 
Пумпање воде из ископа 
 
Опис радова 
 
Ископ „под водом“ је сав ископ који је испод нивоа подземне воде у време вршења 
ископа, односно онај код којег је прилив већи од 3 l/s на 50 m2 површине, коју треба 
ископати. Стање ископа „под водом“ мора да утврди Надзорни орган и само тада и за 
период у којем такво стање траје, Надзорни орган ће да призна обрачун по позицији 
„пумпање воде из ископа“. 
 
Плаћање 
 
Пумпање воде из ископа, како је то описано у овом одељку, плаћа се у паушалном 
износу 
 
РАДОВИ НА ИЗРАДИ САОБРАЋАЈНИЦА 
 
Обнова оштећених саобраћајница и приступних рампи 
 
Обнова оштећених саобраћајница и прилаза – асфалт 
 
Опис радова 
 
После монтаже, испитивања и затрпавања цевовода шљунком, довести асфалтне 
саобраћајнице и прилазе у првобитно стање у свему према упутствима надзорног 
органа и техничким прописима за ову врсту радова. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Обнова оштећених саобраћајница, како је то описано у овом одељку, плаћа се према 
јединичним ценама по m2, а на бази стварно изведених радова. 
 
Обнова оштећених приступних рампи и стаза – бетон/туцаник 
 
Опис радова 
 
После монтаже, испитивања и затрпавања цевовода, довести бетонске приступне 
рампе и стазе у првобитно стање у свему према упутствима надзорног органа и 
техничким прописима за ову врсту радова. 
 
Обрачун и плаћање 
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Обнова оштећених бетонских рампи и стаза, како је то описано у овом одељку, плаћа 
се према јединичним ценама по m2, а на бази стварно изведених радова. 
 
МОНТЕРСКИ РАДОВИ 
 
ПЕХД (Полиетилен високе густине) цеви 
 
Опште 
 
Сви радови који се односе на спољне водоводне системе морају да буду у складу са 
Пројектном документацијом и примењеним стандардима и то: 
 

Ознака стандарда Година Назив 

SRPS EN 805 2007 Снабдевање водом – Захтеви за системе и 
компоненте спољног водовода 

SRPS EN ISO 6708 2007 Компоненте цевовода – Дефиниције и избор 
DN (номиналног пречника) 

 
 
Радови коjи се односе на спољне водоводне системе морају да се изводе са стручном 
радном снагом, поштујући техничке спецификације и правила, а у складу са 
стандардима за ову врсту радова. 
 
Извођач је у обавези да прибави и покаже Надзору атесте за материјале које ће 
користити за ову врсту радова, издате не више од годину дана пре почетка радова. 
Цеви се испоручују праве, дужине 6 или 12 m. Цеви се спајају заваривањем или 
помоћу прирубница (фланши). 
 
Заваривање цеви 
 
Заваривањем цеви остварује се нерастављив спој. Заваривање се изводи по поступку 
чеоног варења помоћу грејног елемента. Заваривање се не сме вршити на отвореном 
градилишту на температурама испод 0°C, а при високим температурама цеви се 
морају покрити да се не би појавила велика разлика у температури делова цеви при 
заваривању. Сви варови контролишу се ултразвуком. Вариоци морају имати 
одговарајуће атесте за варење цеви од ПЕХД. 
 
Спајање помоћу прирубница и фланши 
 
Овај спој припада групи растављивих спојева. Спој помоћу фланши од ПЕХД и 
челичних прирубница користи се за спаjање ПЕ цеви са другим материјалима, као и 
при уграђивању арматура. Поступак спајања врши се у складу са упутством 
произвођача цеви. 
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Рад на постављању цеви мора се обавити према спецификацији и цртежима из 
пројекта и мора бити одобрен од стране надзорног органа. Јединичном ценом је 
обухваћен сав материјал и рад на монтажи цевовода. 
 
Монтажа цевовода 
 
Извођач је дужан да набави само пројектом наведене цеви, што контролише Надзор. 
Ровови морају бити припремљени према одредбама које важе за полагање цевовода 
(не смеју бити ужи од 40 cm), а на дну рова мора бити насут песак ситне гранулације, 
дебљине 10-15 cm, за постељицу, како не би дошло до оштећења цеви. Цеви пажљиво 
поставити на подлогу од песка и подесити их према пројектованој оси и 
одговарајућој коти. 
 
Мања скретања цевовода могу се извести без лукова, кривљењем цевовода. 
Уграђивање заварених сегментних лукова није допуштено. 
Све промене правца цевовода, прикључке на арматуре и крајеве цевовода потребно 
је анкерисати. 
 
Мора се водити рачуна о линеарним издужењима (0,20 mm/m/°C), те се препоручује 
затрпавање цеви при температури што ближој радној температури.  
Изолациони премази (хладни или врући) који се користе као антикорозиона 
заштита металних делова (цеви или арматура) не смеју доћи у додир са елементима 
од PE. Од директног додира цеви се штите непропусним омотачем. 
 
Уколико се PE цевоводи укрштају са другим цевоводима који транспортују вруће 
флуиде, PE цеви потребно је термоизоловати и поставити на довољном растојању да 
не дође до загревања изнад 20 °C. 
 
Цеви испод пута, железничке пруге или градских саобраћајница полажу се у 
заштитној челичној цеви или на довољној дубини (не мање од 1 m изнад темена 
цеви). 
 
Затрпавање цевовода врши се према описима из пројекта и упутствима Надзора. 
Сви водови морају бити испитани (док су још видљиви) испитним притиском, који је 
1.5 пута већи од радног. 
 
Опис радова 
 
Набавка, транспорт, разношење дуж рова и спајање ПЕХД цеви, укључујући и 
одговарајући фитинг према пројекту. Цеви и фитинг у потпуности морају да 
одговарају стандарду SRPS- EN12201 
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SRPS EN 12201-1 

(en) 

2008 
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje 

vodom - Polietilen (PE) - Deo 1: Opšte 

Plastics piping systems for water supply - 

Polyethylene (PE) - Part 1: General 

SRPS EN 12201-2 

(en) 
2008 

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje 

vodom - Polietilen (PE) ) - Deo 2: Cevi 

Plastics piping systems for water supply - 

Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes 

SRPS EN 12201-3 

(en) 
2008 

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje 

vodom - Polietilen (PE) ) - Deo 3: Fitinzi 

Plastics piping systems for water supply - 

Polyethylene (PE) - Part 3: Fitings 

 

SRPS EN 12201-4 

(en) 

2008 
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje 

vodom - Polietilen (PE) - Deo 4: Armature 

Plastics piping systems for water supply - 

Polyethylene (PE) - Part 4: Valves 

 

SRPS EN 12201-5 

(en) 

2008 

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje 

vodom - Polietilen (PE) - Deo 5: Prikladnost sistema za 

upotrebu 

Plastics piping systems for water supply - 

Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for the purpose 

of the system 

 
 
 
Монтажа мора да одговара техничким прописима и правилима произвођача цеви. 
 
Радови се изводе према цртежима из пројекта и одобрењу Надзора. Ценом је 
обухваћен комплетан материјал, растур материјала, разношење дуж рова, преглед 
сваке цеви, спајање и полагање цеви у ров на припремљену постељицу од песка. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Монтажа цевовода, како је то описано у овом одељку, плаћа се према јединичним 
ценама по m1, а на бази стварно изведених радова. 
 
 
Утискивање челичних заштитних цеви 
 
Опис радова 
 
Набавка, транспорт и утискивање заштитних челичних цеви одговарајућег пречника 
на местима проласка испод пута, тј. на местима где је прописано утискивање. 
Заштитне цеви се уграђују утискивањем у свему према пројекту и условима за ову 
врсту радова. Заштитне цеви споља и изнутра заштићене антикорозивним премазом 
на бази епоксидних смола. Након тога кроз цеви провући ПЕХД цеви на клизачима 
који су посебно обрачунати. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Монтажа цевовода, како је то описано у овом одељку, плаћа се према јединичним 
ценама по m1, а на бази стварно изведених радова. 



                     Конкурсна документација у отвореном поступку ОП 6/2020 23 

 

 
Полагање челичних заштитних цеви 
 
Опис радова 
 
Набавка, транспорт и монтажа заштитних челичних цеви одговарајућег пречника за 
заштиту ПЕХД цевовода на преласку испод саобраћајница. Цеви положити у ров у 
свему према детаљима из пројекта. Заштитне цеви заштитити споља и изнутра 
антикорозионим премазом на бази епоксидних смола. Након тога кроз цеви провући 
PEHD цеви на клизачима који су посебно обрачунати. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Монтажа цевовода, како је то описано у овом одељку, плаћа се према јединичним 
ценама по м1, а на бази стварно изведених радова. 
 
Ливено гвоздени фазонски комади 
 
Опис радова 
 
Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених фазонских комада од нодуларног 
лива за притисак од 10 бара, у складу са SRPS EN 545 (ливено гвоздене цеви, фитинг, 
спојеви и прибор за водовод - захтеви и методе испитивања). Материјал испоручити 
и монтирати према спецификацији и шемама чворова који су приказани у пројекту. 
Јединичном ценом је обрачунат и сав стандардни спојни и заптивни материјал. Сви 
фазонски комади су заштићени : унутрашњи епокси премаз према DIN 3476 и 
спољашњи епокси премаз према DIN 30677-2.   
 
 
Плаћање 
 
Плаћање је према јединичним ценама по комаду комплетно монтираног фазонског 
комада. 
 
ПЕХД фазонски комади 
 
Опис радова 
 
Набавка, транспорт и монтажа ПЕХД фазонских комада, туљак - веза са слободном 
прирубницом, за везу ПЕХД цеви и ЛГ фазонских комада, према спецификацији и 
детаљима из пројекта. Све радове извести у потпуности према пројекту, важећим 
прописима за ову врсту радова и упутствима надзорног органа. Веза са цевоводом 
сучеоним заваривањем, а прирубничке везе са шрафовима и потребним дихтунзима. 
 
Обрачун и плаћање 
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Монтажа како је то описано у овом одељку, плаћа се према јединичним ценама по 
комаду, а на бази стварно изведених радова. 
 
 
Затварачи 
 
Опис радова 
 
Набавка, транспорт и монтажа затварача са прирубницама, за називне притиске НП 
10, а према спецификацији и шемама чворова из пројекта. Сви затварачи опремљени 
точком за затварање на ручни погон, или су са уградбеном гарнитуром, уличном 
капом и подложном плочом. Све радове извести у потпуности према пројекту, 
важећим прописима за ову врсту радова и упутствима Надзора. Ценом је обрачунат и 
сав спојни и заптивни материјал. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Монтажа како је то описано у овом оделљу, плаћа се према јединичним ценама по 
комаду, а на бази стварно изведених радова. 
 
Монтажно демонтажни комади  
 
Опис радова 
 
Набавка, транспорт и монтажа монтажно-демонтажних комада од нодуларног лива, 
за притиске од НП 10 бара, а према спецификацији која је саставни део пројекта. 
Ценом је обрачунат и сав спојни и заптивни материјал. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Монтажа како је то описано у овом одељку, плаћа се према јединичним ценама по 
комаду, а на бази стварно изведених радова. 
 
 
Ливено гвоздени шахт поклопци 
 
Опис радова 
 
Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених шахт поклопаца са рамом, 
материјал нодуларни лив, класе C-250, према EN 124. Сваки поклопац мора да легне у 
рам, постављен у бетонски прстен или плочу шахта. Поклопци се класификују у 
складу са местом уградње, тј врстом оптерећења којем ће бити изложен. 
 
Обрачун и плаћање 
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Монтажа како је то описано у овом одељку, плаћа се према јединичним ценама по 
комаду, а на бази стварно изведених радова. 
 
Ливено гвоздене пењалице 
 
Опис радова 
 
Набавка, транспорт и уградња у зидове шахтова ливено гвоздених пењалица, према 
DIN-у 1212. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Уградња, како је то описано у овом одељку, плаћа се према јединичним ценама по 
комаду, а на бази стварно изведених радова. 
 
  
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 
Опште одредбе које се примењују на све врсте бетонских радова : 
 
1. Бетонски радови морају да се изведу у свему према пројекту, статичком 
прорачуну и важећим прописима. 
 
2. Главним пројектом се утврђује квалитет бетона посебно за сваку 
конструктивну позицију, марку и класу бетона, вододрживост и отпорност на мраз, 
као и број пробних узорака за испитивање квалитета бетона за сваку такву 
конструктивну позицију и Извођач је обавезан да се у потпуности тога придржава. 
 
3. Природна мешавина агрегата може да се користи само за справљљње бетона 
до закључно са МБ15, за све остале марке бетона мора да се користи сепарисани 
агрегат и то је обухваћено јединичном ценом. 
 
4. Бетон се справља машинским путем од агрегата, цемента и воде одобрених од 
стране Надзорног органа, а у складу са важећим прописима 
 
5. Агрегат мора да буде чист, без органских састојака или земље (прихватљиво је 
до 2% по тежини), а у случају већих вредности мора да се врши прање агрегата. 
 
6. Извођач је дужан да достави доказе о квалитету коришћених материјала за 
справљање бетона (цемент, агрегат и вода). 
 
7. Квалитет бетона и изведени радови морају да буду у складу са важећим 
прописима. 
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8. Бетонске радове може да изводи само за то квалификована радна снага и то у 
складу са важећим прописима и техничким условима за извођење грађевинских 
радова. 
 
9. Испитне узорке (коцке) испитује овлашћена лабораторија за испитивање 
материјала, о трошку Извођача. Надзорни орган има право да захтева додатно 
испитивање до максималног броја пробних узорака предвиђених прописима, без 
обзира на број узорака наведен у складу са претходним тачкама, ако Надзорни орган 
захтева додатно испитивање преко максималног броја пробних узорака 
предвиђених прописима, тада у случају да су резултати испитивања 
незадовољавајући трошкове таквог додатног испитивања ће да сноси Извођач, а ако 
су резултати испитивања задовољавајући трошкове таквог додатног испитивања ће 
да сноси Надзорни орган. 
 
10. Није дозвољено отпочињање бетонирања пре него што је Надзорни орган 
прегледао и одобрио постављену арматуру. 
 
11. Неармирани бетон се уграђује набијањем у слојевима које не прелазе д=5-15 
cm по слоју, армирани бетон се уграђује механички путем вибрирања, при чему тип 
вибрационе опреме зависи од врсте конструкције, а у складу са одобрењем 
Надзорног органа. 
 
12. Извођач о свом трошку набавља, и остаје у његовом власништву по завршетку 
извођења радова, целокупни материјал потребан за израду оплате и свих пратећих 
радова на изради оплате, ослонаца и скела, као и свих других радова за осигурање 
стабилности оплате, у складу са плановима оплате и налозима Надзорног органа. 
Сваки налог Надзорног органа који има за циљ осигурање стабилности и квалитета 
оплате, неће се сматрати за додатни рад. По завршетку извођења радова, Извођач је 
дужан да сав напред поменути материјал уклони са градилишта, или ће исти бити 
уклоњен о трошку Извођача. 
 
13. Код поновне употребе, материјал за оплату треба да буде очишћен од бетона, 
и других нечистоћа, а обавезно мора да буде навлажен. 
 
14. У случају ливења “натур бетона”, мора се посветити посебна пажња квалитету 
оплате, која мора да буде глатка и обликована у складу са пројектном 
документацијом. Пре уграђивања бетона оплата мора да буде адекватно науљена, 
како би се избегла могућа оштећениа при скидању оплате. Бетон и опрема за 
уграђивање морају да буду одговарајућег квалитета како би се добиле равне 
површине без шупљина, а демонтажи оплате мора да се посвети одговарајућа 
стручна пажња. Боја “натур бетона” мора да буде уједначена. 
 
15. Током бетонирања најстроже је забрањено стајање, корачање, ослањање или 
било какво друго слично оптерећивање постављене арматуре и оплате и Извођач је 
дужан да спречи могуће промена у положају арматуре и деформације оплате. Током 
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бетонирања, стабилност носеће скеле, подупирача оплате и саме оплате не сме да 
буде угрожена. 
 
16. Током бетонирања мора се обезбедити да арматура буде у потпуности 
покривена бетоном и да сви простори између оплате и арматуре буду испуњени 
бетоном. Потребно је да се обрати посебна пажња на равномерну расподелу 
гранулације бетона и мора се избећи сегрегација бетона, па се за масе бетона дубље 
од једног метра мора предвидети уграђивање применом уроњеног левка. 
 
17. Прекид бетонирања се врши на местима које су дозвољена прописима, а 
наставак бетонирања отпочети по чишћењу арматуре челичним четкама, а спојне 
површине очистити компримованим ваздухом и влажити. 
 
18. Ако дође до појаве неравномерно изливеног бетона по спољним површинама, 
Извођач ће таква места, о свом трошку, да запуни материјалом одговарајућег 
квалитета, у складу са налогом Надзорног органа. 
 
19. По изливању бетон се мора да негује (влажење, заштита од дејства сунца, итд) 
најмање седам дана. 
 
20. У случају да се укаже потреба за извођењем бетонских радова у условима 
екстремних температурних услова (што истовремено обухвата и прекомерну 
топлоту и хладноћу), а да то није било предвиђено уговореном динамиком извођења 
радова, и да је таква ситуацииа настала пропустима на страни Извођача, а о чему га је 
Надзорни орган благовремено писмено упозоравао Извођача (најмање два пута), 
Надзорни орган има дискреционо право да не прихвати да надокнади тако настале 
додатне трошкове Извођача. 
 
21. У случају да се бетонска мешавина набавља ван градилишта и да се довози 
камионима мешалицама, Надзорни орган и Извођач ће да сачине писмени документ 
којим ће да буду утврђени услови које такав бетон треба да испуњава и то посебно за 
сваку позицију конструкције. Поред већ претходно наведених услова као што су 
марка и класа бетона, вододрживост и отпорност на мраз, посебно ће додатно да 
буде дефинисано време транспорта од тренутка справљања бетона на месту утовара 
до тренутка уградње на градилишту. Извођач је дужан да Надзорном органу достави 
доказе о испуњавању захтеваних услова, тако да почетак, односно завршетак 
уграђивања бетона у радни бетонски слој мора да се обави временским 
интервалима, рачунајући од тренутка испуштања бетонске мешавине из мешалице. 
Код високих и ниских температура ваздуха (изнад 30°С и испод +5°С), бетонске 
мешавина мора бити адекватно заштићена за време транспорта. 
 
22. Јединична цена укључује: набавку, допрему, кројење, монтажу и демонтажу 
оплате; набавку и допрему материјала за справљање бетона, укључујући по потреби 
прање агрегата; припрему, локални транспорт и уграђивање бетона; неговање 
бетона; као и покретне скеле, монтажу и демонтажу сталних скела; код темељних 
јама испумпавање воде до дотока од 30 l/s; потребну опрему за дизање и осталу 
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механичку или машинску опрему; сву радну снагу, опрему и алат; израду пројектима 
предвиђених отвора за пролаз инсталација. 
 
Неармирани бетон 
 
Подлога од неармираног бетона 
 
Опис радова 
 
Бетонирање подлоге од неармираног бетона МБ 20, дебљине д=10 cm, испод АБ 
доњих плоча шахтова. Тампон слој набити и фино испланирати. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Израда подлоге, како је то описано у овом одељку, плаћа се према јединичним 
ценама по m2, а на бази стварно изведених радова. 
 
Анкер блокови и бетонска постоља шахтова 
 
Опис радова 
 
Израда анкер блокова на вертикалним и хоризонталним скретањима цевовода и 
бетонских постоља у шахтовима испод водоводних арматура, од бетона МБ 20. 
Јединичном ценом је обухваћена и потребна оплата. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Плаћање је према јединичним ценама по m3, а на бази стварно изведених радова. 
 
Армирани бетон 
 
АБ доње плоче 
 
Опис радова 
 
Бетонирање АБ доње плоче д=20 cm, водонепропусним бетоном МБ 30, V2 у 
потребној оплати. Плочу армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. 
Бетон уградити и неговати по прописима. Арматура се посебно обрачунава. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Плаћање је према јединичним ценама по m3, а на бази стварно изведених радова. 
 
АБ горње плоче 
 
Опис радова 
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Бетонирање АБ плоче д=20 cm, водонепропусним бетоном МБ 30, V2 у потребној 
глаткој оплати са свим потребним подупирањима и скелом. Плочу армирати по 
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по 
прописима. Арматура се посебно обрачунава. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Плаћање је према јединичним ценама по m3, а на бази стварно изведених радова. 
 
АБ зидови 
 
Опис радова 
 
Бетонирање АБ зидова дебљине д=20 cm, водонепропусним бетоном МБ 30, V2 у 
потребној двостраној глаткој оплати са свим потребним подупирањима и скелом као 
и радним спојницама. Зидове армирати по пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. Арматура се посебно 
обрачунава. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Плаћање је према јединичним ценама по m3, а на бази стварно изведених радова. 
 
  
АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
 
Опште одредбе које се примењују на све врсте армирачких радова : 
 
1. Армирачки радови морају да се изведу у свему према пројекту, статичком 
прорачуну и важећим прописима. 
2. Главним пројектом се утврђује квалитет и врста арматуре (бетонског челика) 
посебно за сваку конструктивну позицију и Извођач је обавезан да се у потпуности 
тога придржава. 
3. Арматура мора да буде у складу са важећим прописима,  
4. Армирачке радове може да изводи само за то квалификована радна снага и то 
у складу са важећим прописима и техничким условима за извођење грађевинских 
радова. 
5. Пре сечења и савијања, бетонски челик мора да се очисти од прашине, рђе и 
масноће. Савијање, сечење и постављање арматуре обавља се у складу са плановима 
арматуре. 
6. Како би се обезбедила чврстоћа делова или целокупне арматуре, потребно је 
обавити квалитетно међусобно повезивање (заваривањем или везивањем каљеном 
Q-1,4мм жицом) шипака арматуре на местима укрштања, односно са узенгијама, или 
другим конструктивним елементима бетонског челика. 
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7. Пре отпочињања бетонирања, арматура се поставља у оплату и обезбеђује 
њен тачан положај у односу на оплату помоћу потребног броја одговарајућих 
одбојника. 
8. Пре отпочињања бетонирања, Надзорни орган мора да прегледа постављену 
арматуру и да одобри наставак радова на бетонирању. 
 
Бетонски челик 
 
Ребраста арматура - RA 400/500 
 
Опис радова 
 
Набавка, допрема, истовар, исправљање, сечење, чишћење и монтажа ребрасте 
арматуре, по статичком прорачуну, детаљима арматуре и техничким условима за 
бетонски челик. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Плаћање је према јединичним ценама по kg, а на бази стварно изведених радова. 
 
Арматурна мрежа – MAG 500/560, Q 221 
 
Опис радова 
 
Набавка, допрема, истовар, исправљање, сечење, чишћење и монтажа арматурне 
мреже, по статичком прорачуну, детаљима арматуре и техничким условима за 
бетонски челик. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Плаћање је према јединичним ценама по kg, а на бази стварно изведених радова. 
 
  
ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
 
Опште одредбе које се примењују на све врсте тесарских радова : 
 
1. Тесарски радови морају да се изведу у свему према пројекту, статичком 
прорачуну и важећим прописима. 
2. Материјал који се користи за тесарске радове мора да буде у складу са 
важећим прописима и стандардима. 
3. Дрвене конструкције настале као резултат извођења тесарских радова морају 
да буду у складу са важећим прописима и стандардима 
4. Тесарске радове може да изводи само за то квалификована радна снага и то у 
складу са важећим прописима и техничким условима за извођење грађевинских 
радова. 
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5. Извођач је дужан да се у свему придржава Прописа о заштити на раду, као и 
Прописа о заштити од пожара и одговарајућа упутства и планови поступања у 
кризним ситуацијама морају да буду достављена руководиоцу градилишта пре 
почетка извођења радова. 
6. Сва дрвена грађa предвиђена за уградњу мора бити одговарајућим премазима 
заштићена од утицаја труљења, инсеката, гљива и ватре. 
7. Дрвена грађа мора да буде сува, влажност до 12%, и да по квалитету одговара 
датим техничким условима, а димензије и системи веза морају да буду у складу са 
техничком документацијом, односно статичким прорачуном и детаљима веза. 
8. Сва потребна лабораторијска испитивања морају да буду обављена и њихови 
резултати расположиви пре набавке грађе. 
9. Сви метални елементи за везу морају да буду од нерђајућег челика и 
одговарајуће заштићени од корозије. 
10. Сви узорци материјала морају да буду достављени на сагласност пре набавке. 
11. Обрачун радова сe врши на бази стварно завршеног обима радова. Јединичном 
ценом су обухваћени сав потребан материјал, израда, превоз, уградња, радна снага, 
помоћни материјал, трошкови коришћене механизације, употребљене енергије, итд. 
 
Разупирање рова и темељних јама 
 
Опис радова 
 
Разупирање рова приликом ископа здравом дрвеном грађом. Јединичном ценом 
позиције је обухваћена монтажа и демонтажа подграде као и сав потребан рад и 
материјал. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Плаћање је према јединичним ценама по m2, а на бази стварно изведених радова. 
 
  
ОСТАЛИ РАДОВИ 
 
Хидрауличко испитивање цевовода 
 
Опис радова 
 
Пре затрпавања, сви цевоводи морају бити испитани на притисак. 
 
Испитивање на притисак је временски ограничено испитивање, са притиском који је 
обично већи од називног притиска цевовода.  
 
Током тестирања неопходно је обезбедити константну температуру воде у циљу 
спречавања промене пробног притиска.Испитивање се не сме вршити на 
температурама нижим од 0°C нити вишим од 20°C.  
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Ако се цевовод не може испитати целом својом дужином одједном, мора се испитати 
по деоницама. У том случају морају се спојна места између појединих деоница 
испитати на непропустљивост скупним испитивањем. 
  
Деонице цеви 
 
Испитивање се углавном не врши на деоницама не дужим од 500m. Ако се јављају 
велике висинске разлике морају се изабрати такве дужине деоница цевовода да се 
при испитивању у највишој тачки цевовода оствари бар радни притисак. 
 
Извођење испитвањa на притисак 
 
Пре пуњења водом цевовод мора бити, не само на крајевима деонице која ће се 
испитивати, него и на свим хоризонталним и вертикалним кривинама и на рачвама, 
довољно углављен и усидрен, да се смањи померање и тиме могућност 
пропустљвости спојева у току испитивања и у доцнијем раду. Углављивање и 
усидрење мора бити прилагођено притиску испитивања. 
 
Мора се узети у обзир допуштени локални притисак на земљиште. Разупирачи на 
крајевима не смеју се уклонити пре него што се спусти притисак у цеви. Препоручује 
се да се и праве деонице цеви углаве на одговарајућим растојањима, нарочито код 
спојница које не преносе аксијалне силе. Код цевовода чији спојеви при испитивању 
на притисак сигурно преносе највеће аксијалне силе и силе које из тога резултирају, 
може се радити без усидрења и углављивања. 
 
Пуњење цевовода 
 
Цевовод се мора напунити  беспрекорно водом и из њега се мора испустити сав 
ваздух. 
  
Постављање пумпе за повишење притиска 
 
Пумпа за повишење притиска мора се поставити на такво место које је обезбеђено од 
незгода. 
  
Мерење притиска испитивања. 
 
За испитивање се употребљавају проверени манометри. Морају имати такву поделу 
да се може читати промена притиска од 0,1 бара. Препоручује се постављање два 
мерна инструмента, од којих један мери притисак, док је је други контролни. 
 
Манометар се поставља обично на најнижу тачку деонице цеви, уколико је то могуће.  
 
У испитивању треба да учествује стручњак извођача радова на полагању цевовода, 
који интервенише ако је то потребно. Рад у рову у току испитивања није дозвољен. 
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Пропустљивост 
 
Ако се на деоницама које се тестирају покажу места која пропуштају на спојевима   
(капљице, млазеви итд ), тестирање се зауставља, а цевовод празни. Тек након 
отклањања свих недостатака поступак тестирања се може поновити. 
 
Испитивање на притисак се састоји од : 
- претходног испитивања 
- главног испитивања 
- завршног испитивања 
- скупног испитивања 
 
Претходно испитивање - притисак у току испитивања је 1,5 пута већи од радног 
притиска. Овај притисак мора да се понови два пута у току 30 мин, са паузом од 10 
мин. Испитивање је завршено ако у току наредних 30 мин, притисак у систему не 
опадне више од 0,6 бара. 
 
Главно испитивање - може се започети тек након успешно завршеног претходног 
испитивања. Притисак је 1,5 пута већи од радног притиска. Главно испитивање траје 
најмање 2 сата.  Испитивање се сматра завршеним ако пад притиска не буде већи од 
0,2 бара у односу на измерени притисак по завршетку претходног испитивања. 
 
Завршно испитивање може се започети тек након успешно завршеног главног 
испитивања. Систем се излаже притиску од 1,0 бар у интервалима од најмање 5 мин. 
Циклус треба поновити 4 пута, с тимда се између између циклуса , систем доводи у 
стање без притиска.Испитивање је завршено ако су сва спојна места дуж посматране 
деонице цевовода непропустљива. 
 
Скупно испитивање – Ово испитивање се примењује како би се испитала спојна 
места између претходно испитаних деоница. Притисак испитивања је 1,3 пута већи 
од радног притиска. Испитивање траје 2 сата. Испитивање је завршено ако су сва 
спојна места између појединих деоница непропустљива. 
 
О испитивању на притисак води се записник са којим се упознаје Извођач, Наручилац 
и представник предузећа којем се посматрани цевовод после изградње предаје на 
коришћење и одржавање. Извештај мора бити потписан од стране надзорног органа 
и извођача радова. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Плаћање је према јединичним ценама по m1, а на бази стварно изведених радова. 
 
Испирање и дезинфекција 
 
Опис радова 
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Након испитивања на пробни притисак и прихватања цевоводне мреже, извршити 
испирање и дезинфекцију мреже у складу са техничким условима за дезинфекцију.  
 
Дезинфекција унутрашњих површина нових/ремонтованих цевовода је знатно тежа 
него дезинфекција загађене воде , јер хлор мора да продре кроз органске материје , 
којима је покривена унутрашња површина зидова цеви . За добијање добрих 
резултата потребно је предходно очистити и добро испрати цевовод. 
 
 
Прање цевовода 
 
За прање је дозвољено употребљавати само исправну пијаћу воду. Ефикасно 
испирање је омогућено само у случају ако је обезбеђена минимална брзина воде од 
1,5 до 2 m/s. Начин испирања зависи од броја  испуста на деоници која се испира. 
Испирање вршити од највише ка најнижој коти цевовода. Приликом испуштања воде 
из цевовода током трајања испирања не сме се причинити никаква штета како у 
објектима на мрежи тако и на местима на којима се вода од испирања евакуише 
(реципијентима). Уколико у пројекту није одређено место за евакуацију воде од 
испирања, надзорни орган је обавезан да да решење непосредно на терену . 
Испирање треба наставити све док се не добије сасвим чиста вода. Минималне 
потребне количине воде за прање треба рачунати на основу минималних норми 
потребних за испирање цевовода: 
• За пречнике до DN 160 : 3 - 5 струка запремине деонице која се испира, 
• За пречнике веће од DN 160 :  2 - 3 струка запремине деонице која се испира. 
 
Дезинфекција 
 
Дезинфекционо средство ће прописати санитарна служба водовода, а у сагласности 
са санитарном инспекцијом града. Контролу испирања и дезинфекције вршити 
искључиво под руководством одговорног, квалификованог и овлашћеног 
представника Санитарне службе. 
 
Доза хлора за дезинфекцију треба да се креће у границама од 10 - 200 mg / l. 
Сматра се да је довољно 30 до 50 mg/l. У конкретном случају дозу хлора прописују 
овлашћени представници санитарне службе, који је у целини одговоран за 
дезинфекцију и евентуалне последице . 
 
Нижа концентрација ( 10 mg/l ) препоручује се када хлор остаје у контакту са водом 
12 до 24 часа. 
 
Нормално време деловања хлора траје 3 до 12 часа. Веће дозе хлора употребљавају се 
када је познато да водовод садржи органске материје, које је немогуће уклонити 
испирањем или када је неопходно да се време дезинфекције скрати. 
 
Минимално време трајања дезинфекције треба да износи 30 до 60 минута. Додавање 
хлора може се извршити кроз почетни хидрант или посебно остављени прикључак. 
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Испуштање воде врши се на низводном испусту/хидранту, све док се јасно не осети 
хлор. 
 
Делови мреже који се не дезинфикују морају бити сигурно искључени од делa мреже 
која се дезинфикује. 
 
Одговорни руководилац санитарне службе треба да обезбеди заштиту радника који 
раде на дезинфекцији, обзиром да је хлор опасан по здравље, ако се пажљиво не 
рукује њим. 
 
Одговорни руководилац такође треба да обезбеди, путем јавног обавештења и сл. да 
не дође до тога да неко користи воду која служи за дезинфекцију ( мисли се на 
руководиоца погона - корисника ). 
 
Када је истекло време дезинфекције, цевовод треба испрати чистом пијаћом водом, 
све док се не добије чиста пијаћа вода са законски прописаном концентрацијом 
резидуалног хлора. О извршеном хлорисању мора се водити записник, који оверава 
лице под чијом је контролом извршена дезинфекција цевовода.  
 
Све резултате мерења концентрације хлора током и након завршене дезинфекције 
мора вршити за то овлашћена установа.  
 
Пре пуштања у погон новоизграђеног водовода треба извршити поновно испирање и 
испитивање свих физичко-хемијских и бактериолошких особина сходно Правилнику 
о хигијенској исправности воде за пиће. Ове анализе, као и Извештај о извршеним 
мерењима заједно са позитивним мишљењем о исправности воде за пиће, мора 
урадити за те послове овлашћена институција (нпр, Завод за јавно здравље).      
 
Обрачун и плаћање 
 
Плаћање је према јединичним ценама по m1, а на бази стварно изведених радова. 
 
Прикључак на постојећи цевовод 
 
Опис радова 
 
Нови цевовод повезати на постојећи, преко туљка са слободном прирубницом, уз 
претходну демонтажу слепе прирубнице. Ценом су обухваћени сви потребни радови 
на повезивању. Материјал обрачунат посебно. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Плаћање је према опису радова за ову позицију, паушално. 
 
Геодетско снимање изведеног стања 
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Опис радова 
 
Након завршетка монтаже цевовода, пре затрпавања, мора се извршити снимање 
цевовода, шахтова и прикључака. Извођач је у обавези да Наручиоцу преда Елаборат 
о извршеним геодетским снимањима у свему према важећим прописима и 
стандардима за ову врсту послова. Елаборат мора бити урађен тако да на основу 
њега Наручилац може у РГЗ извршити картирање и уношење у катастар подземних 
инсталација, како изграђеног цевовода тако и свих инсталација и објеката који се 
налазе на траси цевовода. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Плаћање је према јединичним ценама по m1, а на бази стварно изведених радова. 
 
Пројекат изведеног стања 
 
Опис радова 
 
По добијању података о изведеном водоводу, снимљено стање уцртати на ситуацију 
и подужне профиле са осталим потребним подацима. Пројекат сачинити у 6 
примерака, који ће бити потписани од стране извођача и надзора, и предати га 
Инвеститору. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Плаћање је према опису радова за ову позицију, паушално. 
 
Саобраћајно-технички елаборат радне сигнализације 
 
Опис радова 
 
Пре почетка извођења радова Извођач је у обавези да изради Елаборат постављања 
саобраћајне сигнализације током извођења радова. Елаборат мора да одобри 
надлежна институција која се бави одржавањем градских саобраћајница, односно 
регионалних путева. Током Извођења радова Извођач се у свему мора придржавати 
овог Елабората. 
 
Обрачун и плаћање 
 
Плаћање је према опису радова за ову позицију, паушално. 
 
3.5.3. ПРИЛОГ О ПРИМЕЊЕНИМ МЕРАМА И НОРМАТИВИМА ПРИ 
ПРОЈЕКТОВАЊУ, ПРЕМА ЗАКОНУ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ 
 
Уводне напомене 
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Радни човек има право на услове рада који обезбеђују његов морални, психички, 
физички интегритет и сигурност. 
 
Грађа и други уређаји не могу се користити ако се лицима која треба да раде са њима 
не дају употребна средства и опрема личне заштите нараду, која одговарају 
прописима о заштити на раду. 
 
Радник има право да одбије да ради ако му прети непосредна опасност по живот или 
здравље . 
 
Лице на раду дужно је да непосредном руководиоцу одмах пријави запажене 
недостатке, кварове или друге појаве које би могле угрозити безбедност на раду . 
 
Надлежнни орган инспекције рада подноси кривичну пријаву против одговорних 
лица у радној организацији, уколико се не спроведу прописане заштитне мере, чиме 
су радници угрожени. 
 
Радници који су први пут ступили на рад, а такође и они који раде али немају обуку, 
морају добити уводну инструктажу из техничке заштите. После ње радник добија 
инструктажу на радном месту, без чега му се не дозвољава да ради . 
 
Опште напомене и обавезе 
 

 Уз документацију главног грађевинског пројекта као саставни део прилаже се 
и Елаборат о заштити на раду који је израђен на основу : 

 
 Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним 

градилиштима (Сл. гласник РС бр. 14/2009.) 
 Закона о заштити на раду Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 101/2005) 
 • Правилника о општим мерама и нормативима заштите на раду на 

оруђима за рад и уређајима (Сл. лист СФРЈ бр. 18/91 ) 
 • Правилника о опреми и поступку за пружање прве помоћи и о 

организовању службе спасавања у случају незгоде на раду (Сл. лист СФРЈ 
бр. 21/71) 

 У овом Елаборату обрађују се нормативи заштите на раду за раднике на 
градилишту и њихова радна места. Извођач инсталација водовода и 
канализације, обавезан је да са Извођачем грађевинских радова, на овом 
објекту изради посебан елаборат о припреми градилишта и раду на 
градилишту. 

 Извођач радова, обавезан је да од произвођача опреме и оруђа за рад, на 
механизовани погон прибави атесте да су на опреми, односно да су на оруђу 
примењене прописане мере и нормативи заштите на раду и достави упутство 
за безбедно коришћење истих. 
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 Приликом набавке опреме и уређаја за рад, уз документацију која се прилаже 
уз опрему и уређаје морају се прибавити подаци о њиховим акустичним 
особинама, из којих ће се видети да бука на радним местима и у радним 
просторијама, неће прелазити допуштене вредности. Ако је за испуњење 
услова о допуштеним вредностима буке потребно предузимање посебних 
мера ( пригушивачи буке , еластична подлога и сл. ) у поменутој 
документацији , морају бити назначене те мере. 

 Инвеститор је обавезан да обавести надлежни инспекцијски орган о почетку 
радова на објекту и то најмање 8 дана пре почетка радова.  

 Корисник објекта, обавезан је да утврди радна места са посебним условима 
рада, уколико таква места постоје. Корисник објекта, обавезан је да за радна 
места са посебним условима рада набави прописана средства заштите на раду 
и обавеже раднике да иста обавезно користе. 

 Извођењем радова потребно је заштитити људство од нежељених последица 
које се могу десити услед нестручно обављеног посла, неупотребом средстава 
за личну заштиту на раду, непоштовањем важећих прописа из ове области и 
др. 

 Инвеститор и организација која израђује техничку документацију морају 
примењивати прописане заштите на раду , као и израдити посебан прилог о 
заштити на раду . Морају се нагласити све опасности и штетности , са 
предвиђеним мерама за њихово отклањање. 

 Орган надлежан за издавање одобрења за изградњу инвестиционог објекта, 
предходно је дужан да прибави мишљење инспекције за безбедност и здравље 
на раду. 

 Потребно је да радна организација која изводи радове изврши благовремено 
све припреме на заштити радника и опреме, а такође и да се радници 
придржавају прописаних мера заштите на раду. 

 Радна организација је обавезна да изради посебан акт о заштити на раду са 
назнаком свих опасности и штетности и предвиђеним мерама за њихово 
отклањање. 

 Комисија за технички преглед и пријем објекта утврдиће на лицу места да ли 
су на изграђеном инвестиционом објекту примењене прописане мере заштите 
на раду . 

 
 Извођач радова је обавезан да пре почетка извођења радова : 
 Уради посебан елаборат о мерама безбедности  и здравља на градилишту. 
 Да 8 (осам) дана пре почетка радова обавести надлежну инспекцију 

безбедности и здравља на раду о почетку радова. 
 • Да изгради нормативна акта из области заштите на раду (Програм за 

обучавање радника из области заштите на раду, Правилник о 
прегледима, испитивању и одржавању оруђа, уређаја и алата за рад. итд). 

 Да изврши обучавање радника из материје заштите на раду и да упозна 
раднике са условима рада, опасностима и штетностима у вези са радом и да 
обави проверу оспособљености радника за самосталан и безбедан рад. 
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 Да утврди радна места са посебним условима рада, уколико таква радна места 
постоје. 

 Да обезбеди хигијенске и здравствене услове рада. Под тим се подразумевају 
санитарни уређаји, гардероба, смештај, трпезарија, снабдевање водом за пиће 
и слично. 

 На самом градилишту обезбеди санитетски материјал, односно опрему и 
поступак за пружање прве помоћи и организовање службе спасавања као и 
услове које треба да испуњавају радници за вршење ових послова. 

 Да обезбеди безбедност радника приликом кретања током рада и 
транспортовања (постиже се обезбеђењем ровова разупирањем и ноћним 
осветљењем градилишта). 

  
ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ МОГУ ЈАВИТИ ПРИ КОРИШЋЕЊУ ОРУЂА ЗА 
РАД, УРЕЂАЈА И ДРУГЕ ОПРЕМЕ 
 
Опасности и штетности могу се, у принципу, јавити услед следећих фактора: 
 

- земљаних радова 
- монтерских радова (неправилног избора опреме и сигурносне арматуре, 

неквалитетно изведених спојева цеви и арматуре, појаве корозије). 
- тесарских радова 
- пожара 
- неправилно руковање опремом и/или оруђима за рад и необученост радника 

запослених на објекту, 
- непридржавање важећих техничких прописа и стандарда, 

 
Све грађевинске машине и постројења, као и ручни и механизовани алат морају да 
буду контролисани по Правилнику о поступку и роковима периодичних прегледа и 
испитивања радне средине и оруђа за рад, сл гласник СРС бр. 8/80 и Правилника о 
мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад, сл. лист СФРЈ бр. 18/91. 
 
МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ 
 
Земљани радови 
 
У процесу извођења радова обављаће се уобичајени грађевински радови. Код 
земљаних радова постоје машински и ручни ископи, са и без посебних подграда. Све 
ове врсте радова представљају уобичајене операције, за које није потребно 
прописивати допунске услове заштите, јер сваки радник својом квалификацијом и 
оспособљеношћу обезбеђује сопствену и укупну заштиту. 
 
Извођење радова мора се изводити под контролом стручног, од стране Извођача 
именованог лица. То лице мора да буде са квалификацијама које предвиђа Закон. 
Ископ земље до дубине 1,00 m' може се вршити и без разупирања, ако то чврстоћа 
земље дозвољава. Ископ земље у дубину већу од 1,00 m' сме се вршити само уз 
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поступно осигуравање бочних страна ископа, како би се заштитио од обрушавања 
земље. Разупирање бочних страна рова за дубине веће од 1,00 m' извршити 
подградом. Разупирање вршити паралелно са напредовањем ископа и на начин 
предвиђен прописима за такву врсту радова. 
 
Исправност постављања подграде утврђује Надзорни орган и исто констатује у 
дневник радова. По завршеним радовима извршиће се постепено скидање подграде 
водећи рачуна да не дође до оштећења. 
 
Ширина рова зависи од дубине полагања цеви и од пречника цеви. Ровови се морају 
изводити у толикој ширини која омогућује несметан рад на разупирању бочних 
страна, као и рад радника у њима (припрема дна рова и спајање цеви). 
 
Најмања ширина ровова дубине до 1,00 m' одређује се слободно. При дубини преко 
1,00 m' ширина рова мора бити толика да чиста ширина рова после изведеног 
разупирања буде најмање ДН + 0,50 m'. 
 
Разупирање ровова мора одговарати геофизичким особинама, растреситости и 
притиску тла у коме се врши ископ, као и одговарајућем статичком прорачуну. 
 
Ископани материјал из ровова мора се одбацивати на толико одстојање од ивице 
ископа да не постоји могућност обрушавања тог материјала у ископ, нити нарушава 
стабилност бокова рова. Размак између појединих елемената оплате страна ископа 
мора се одредити тако да се спречи осипање земље, а у складу са особинама тла. 
 
Скидање оплате и засипање ископа мора се вршити по упутству и под надзором 
стручног лица. Ако би вађење оплате могло угрозити безбедност радника, оплата се 
мора оставити у ископу. 
 
При машинском копању ископа мора се водити рачуна о стабилности машине. 
 
Приликом машинског копања ископану земљу треба одлагати на одстојању које не 
угрожава стабилност страна ископа. Ивице ископа смеју се оптерећивати машинама 
или другим тешким уређајима само ако су предузете мере против обрушавања услед 
таквих оптерећења. 
• Материјал на градилишту треба да буде лагерован тако да не може да дође до 
нежељеног покретања. Спречавање покретања цеви постиже се побијањем клинова 
дуж цеви или постављањем цеви у лежајеве. 
• Безбедност радника приликом кретања током рада и транспортовања опреме 
мора се обезбедити ограђивањем радова и свих опасних места и уклањањем свих 
препрека за безбедно обављање послова. 
• Мере противпожарне заштите обезбедити према важећим прописима. 
 
За силажење радника у ископ и излаз морају се обезбедити чврсте лестве толике 
дужине да прелазе изнад ивица ископа мин 75 cm. 
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Ако се у току ископавања наиђе на подземне инсталације, радови се морају 
обуставити док се не обезбеди надзор стручног лица, одређеног споразумом између 
организација којим припадају односно које одржавају те инсталације и извођача 
радова. 
 
Ако се у току ископавања наиђе на подземне комуникације ( електрични каблови, 
ПТТ каблови , потисни видови , водовод , кишна канализација, гасовод итд. ) ,онда се 
ископ земље дозвољава само ручним путем , лопатама без оштрих удара. Не 
дозвољава се употреба алата ( пијуци , ћускије , клинови итд. ), како би се избегли 
несрећни случајеви. 
 
После временских непогода, мразева, отапања снега и након дужег престанка радова, 
пре поновног почетка радова, руководилац радова на ископу мора прегледати стање 
радова и по потреби предузети одговарајуће заштитне мере против опасности од 
обрушавања бочних страна ископа. 
 
За ровове дубине веће од 2,0 m мора се предвидети чврста ограда минималне висине 
90 cm.  
 
При избацивању земље из ископа са дубине преко 2,0 m морају се употребити 
међуподови са ивичном заштитом висине мин 20 cm. Међуподови се полажу на 
посебне подупираче (никако се не полажу на разупираче оплате). 
 
Силажење на дно шахта или јаме и излажење у корпи направе за извлачење није 
дозвољено. 
 
Ради прелаза преко рова треба да се изграде јаки мостићи ширине најмање 1 метар, 
са ногобраном на доњој страни, висине 0,20 m. 
 
Монтерски радови 
 
Предвиђене су следеће мере за отклањање опасности и штетности: 
 

- монтажу опреме вршиће предузеће које је оспособљено за ову врсту радова и 
има одговарајућу лиценцу 

- сви објекти на мрежи су довољних димензија за смештај опреме и правилну 
монтажу и рад 

- пројектом је предвиђена опрема која мора да испуњава све важеће стандарде 
и норме, а Извођач је дужан пре монтаже да прибави одговарајуће атесте 

- Пре пуштања у погон новоизграђеног водовода обавезно је извршити 
контролу квалитета воде уз достављање позитивног мишљења о исправности 
воде за пиће, коју мора урадити за те послове овлашћена институција.      

- исправном уградњом и причвршћивањем предвиђене опреме, отклоњена је 
могућност појаве буке и вибрација; 

- правилним избором трасе цевовода, омогућена су техничка издужења само 
компезацијом и онемогућено механичко оштећење цевовода; 
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- по завршеном испитивању, предвиђено је чишћење цевовода и других 
металних површина од корозије и премазивање основном и завршном уљаном 
лак бојом; 

- по завршеној монтажи и испитивању опреме и цевовода, предвиђено је да 
Извођач радова преда Инвеститору и потврди да су на истима примењене 
прописане мере и нормативи заштите не раду, односно достави атесте. 

- Цеви, профилисани делови и алат, тежине преко 80 kg, потребни за обављање 
радова спуштају се и дижу помоћу аутоматске дизалице, а ако нема дизалице 
онда се то врши преко специјалних котурача, постављених на троножац. 

- Ако је профилисани део тежи до 80 kg његово спуштање у ров може се обавити 
ручно помоћу ужета, које је испитано на двоструку тежину и које нема превезе 
и чворове. 

- Приликом постављања профилисаних делова и тежих цеви, потребно је пре 
него што се ослободи олабављени део ужета дизалице начинити сигуран 
подметач од кратких укрштених дасака. 

- Положене цеви треба да се добро подбију песком. 
- Да би се избегле повреде при монтажи спојева са прирубницама, провера 

подударности отвора мора се вршити само алатом а не рукама. 
 

- Тесарски радови 
 

- Предвиђене су следеће мере за отклањање опасности и штетности: 
 

- монтажу и демонтажу оплате за разупирање вршиће предузеће које је 
оспособљено за ову врсту радова и има одговарајућу лиценцу 

- пројектом је предвиђена грађа за разупирање која мора да испуњава све 
важеће стандарде и норме, а Извођач је дужан да пре монтаже прибави 
одговарајуће атесте 

- Са подграђивањем се почиње на дубини већој од 1 m и то од површине терена. 
- За подграду треба употребити систем хоризонталних дасака без међусобног 

растојања. 
- Оплата за подупирање бочних страна рова мора излазити најмање за 20 cm 

изнад површине терена, да би се спречио пад материјала са терена у ископ. 
- Скидање оплате мора се вршити под надзором стручног лица. Ако би вађење 

оплате могло угрозити безбедност радника, оплата се мора оставити у ископу. 
- Средства за спајање и учвршћивање делова подупирача као што су клинови, 

оквири, завртњи, ексери, жице и др., морају одговарати важећим стандардима 
МЕРЕ И СРЕДСТВА ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ НА ГРАДИЛИШТУ 
 
Цео систем заштите од пожара на градилишту спроводиће се по закону о заштити од 
пожара Службени гласник СРС бр. 111/2009 и по упутствима надзора и контроле 
референата за против пожарну заштиту у предузећу (из сектора самозаштите). 
Предвиђа се обезбеђење свих привремених објеката. 
 
Пожари се могу појавити у кругу само случајно или из немарности. Пожари у 
објектима могу настати, углавном, због неисправности електричне мреже. 
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За осигурање од пожара предвиђени су: бурад са водом, сандуци са песком и апарати 
са пеном, све са потребним прибором. Поменута средства поставиће се поред улаза у 
привремене градилишне објекте од тврдог материјала, а обезбеђени су од пожара. 
До градилишних објеката постоје путеви. 
 
Универзални апарати за суво гашење пожара су тип 7-9, а производи их фабрика 
"Ватроспрем" Београд. Апарати су распоређени на видна и приступачна места, и то: 
-  код улазних врата  ком. 1, 
-  код магацина ком. 1. 
 
Осим набавке и коректног постављања предвиђених средстава против пожарне 
заштите, као врло важан фактор јесте и тај да се са свим упутствима о руковању 
средствима, обуче сва лица на градилишту, како би са њима могла да рукују сваког 
момента ако се за то укаже потреба. 
 
НЕПРАВИЛНО РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ И/ИЛИ ОРУЂИМА ЗА РАД И НЕОБУЧЕНОСТ 
РАДНИКА ЗАПОСЛЕНИХ НА ОБЈЕКТУ 
 
Под овим се подразумева људски фактор при раду. Да би се ово свело на минимум, 
потребно је: 
 

- Произвођач оруђа за рад на механизовани погон је обавезан да достави 
упутство за безбедан рад и да потврди на оруђу да су на истом примењене 
мере и нормативи заштите на раду, односно достави уз оруђе за рад атест о 
примењеним прописима заштите на раду; 

- Предузеће је обавезно да изради нормативна акта из области заштите на раду 
(Програм обучавања и васпитања радника из области заштите, Правилник о 
прегледима, испитивањима и одржавању оруђа, уређаја и алата, Програм мера 
и унапређења заштите на раду и друго); 

- Предузеће је обавезно да не дозволи рад радника који нису квалификовани и 
оспособљени за рад и заштиту на раду; 

- Предузеће је обавезно да сарађује са инспекцијама, пријављује благовремено 
радове и тражи допунска обавештења и дозволе за рад. 

 
 
 
  
ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА 
 
Право и обавеза радника је да наменски користи средства личне заштите на раду. 
Радник је дужан да непосредном раднику са посебним овлашћењем у 
одговорностима одмах пријави уочене недостатке и сл. 
 
Радници морају бити снабдевени одговарајућом личном заштитном опремом 
(одећом и обућом) зависно од радних задатака које обављају и климатских услова у 
којима се радови обављају. За обављање делатности зависно од природе посла и 
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услова рада, (радници при раду на отвореном простору изложени су неповољним 
атмосферским утицајима: снег, киша, ниска температура и сл.) треба предвидети 
према Правилнику о средствима личне заштите на раду и личној заштитној опреми. 
 
Према овом дају се на коришћење средства, односно опрема за заштиту од 
неповољних утицаја и то: 
 
1. За заштиту главе: шлем ( рударски или грађевински ) 
2. Заштита очију и лица: 
- штитник за очи и лице 
- штитник за очи 
- наочари са провидним стаклима и бочном заштитом 
- наочари са провидним триплекс стаклима и непропусним оквиром 
3. За заштиту слуха 
- ушни чеп за заштиту слуха од буке јачине до 85 dB 
- ушни штитник за заштиту слуха од буке јачине до 105 dB 
4. За заштиту органа за дисање : 
- респиратор за заштиту органа за дисање од грубе, неагресивне и неотровне 
прашине 
5. За заштиту руку 
- кожне рукавице - обичне 
- кожне рукавице са челичним заковицама или плочицама 
- постављене кожне рукавице за рад при температури до + 5° Ц 
- рукавице од природне или синтетичке гуме разних дужина 
6. За заштиту ногу 
- кожна коленица 
- гумене чизме 
7. За заштиту ручног зглоба и рамена 
- кожни штитник за ручни зглоб 
- кожни штитник за раме 
8. За.заштиту од влаге и хладноће 
- простирка од коже или другог изолационог материјала 
- кишна кабаница од гумираног и импрегнираног непромочивог материјала, за 
заштиту при раду на отвореном простору у грађевинарству 
-  кишна капуљача или непромочив шешир од гумираног или 
импрегнираног материјала за заштиту главе и врата од кише и ветра 
-  бунда или опаклија за заштиту од хладноће зими при раду на 
отвореном простору, односно у хладним просторијама 
9. За заштиту од пада 
- опасач ( са или без упртача ) са најмање једном "Д" кариком 
- ужад од јуте или маниле са карабињерима на крајевима (дужине по потреби) 
10.  За заштиту од удара електричне струје 
   - електроизолациона обућа 
   - рукавице од електроизолационог материјала 
   - електроизолацина простирка 
   - електроизолационо постоље 
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   - електроизолациона ручица за "ножасте" ( Н ) осигураче 
   - електроизолациона кљешта 
   - електроизолациона мотка 
   - ужад за уземљење и кратко спајање 
   - остала потребна опрема 
 
Средства и опрема, овим предвиђена, морају у погледу израде и материјала од ког су 
израђена, обезбедити у потпуности заштиту од штетних дејстава атмосферских 
утицаја. 
 
Радници који у свом раду користе средства и опрему морају средства и опрему 
одржавати у исправном стању. Оштећена, поцепана, односно од употребе дотрајала 
средства и опрема која се не може поправити, мора се расходовати, односно 
уништити. 
 
Средства, односно, опрема од текстила и коже, као што су заштитна одећа и обућа и 
делови такве обуће, односно обућа која се користи за рад, морају се редовно прати и 
чистити зависно од материјала од кога је израђено. 
 
ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
 
Посебне мере заштите на раду одређују се за послове при којим се због специфичних 
опасности и штетности заштита не може обезбедити општим мерама заштите на 
раду, а то су радови који се изводе под тешким условима, односно где су радници на 
раду изложени посебним опасностима и штетностима. 
 
На радовима који се изводе под тешким условима, односно где су радници на раду 
изложени посебним опасностима и штетностима, примењују се посебне мере 
заштите на раду. За овакве послове проверава се психо-физичка способност радника 
и то претходним и периодичним прегледом. 
 
Иако на описаним местима раде радници са одређеним квалификацијама, 
руководилац предметних радова ће напочетку рада групе, обавезно упознати радну 
групу са начином рада и начином заштите и непрестано контролисати извршење. 
 
Стручна лица за механизацију градилишта обезбеђују услове за безбедан рад свих 
машина. Ни једна грађевинска машина, машинско постројење, електричне 
инсталације, не смеју се пустити у рад пре него што се изврши стручни преглед у 
погледу исправности за безбедан рад о чему је задужено стручно лице. 
 
  
НАЧИН ТРАНСПОРТОВАЊА, УТОВАРА, ИСТОВАРА И ДЕПОНОВАЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТЕШКИХ ПРЕДМЕТА 
 
Материјал потребан за грађу допрема се на градилиште камионима (грађа, цеви, 
арматура, фитинзи, готове оплате, скеле). 
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У јавном саобраћају возила се крећу према важећим прописима. 
На градилишту и у објекту где се радови изводе, сав хоризонтални и вертикални 
транспорт обавља се помоћу аутодизалице. Рад на овом транспорту обавља се под 
надзором одговорног лица. 
 
Техничко руководство градилишта контролише транспорт и манипулацију не само 
по питању тешких услова за одвијање рада, већ и по питању сигурности. 
 
НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА, ОДНОСНО ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОПАСНИХ МЕСТА И 
УГРОЖЕНИХ ПРОСТОРА НА ГРАДИЛИШТУ 
 
Опасним зонама сматрају се радни манипулативни простори свих машина, излаз из 
градилишног простора, све површине око аутодизалице и све површине око објекта 
у ширини од 5 m'. 
 
Сви запослени на градилишту и објекту где се изводе радови обавезни су да носе 
заштитне шлемове. То се односи и на лица која су по организацији и функцији 
присутна на градилишту. Из тих разлога на градилишту се постављају знаци 
упозорења и опасности. 
 
Сва лица запослена на градилишту обавезно ће при ступању на рад од управе бити 
упозорена на опасност и на обавезно примењивање средстава за осигурање и 
заштиту. 
 
Извођење радова у опасним зонама вршиће се под непосредним надзором одређених 
стручних лица на градилишту, која буду одређена од стране техничког руководства, 
односно управника градње. 
 
Да би се максимално обезбедила могућност заштите на градилишту, управа градње 
ће се строго придржавати Закона о заштити на раду и прописа донетих на основу 
Правилника о заштити на раду и заштити радне средине Извођача радова. Према 
напред поменутом Правилнику Извођача радова прецизирају се одговорности сваког 
од одговорних и задужених радника за спровођење техничких заштитних мера на 
раду. 
 
  
ОДРЕЂИВАЊЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА, 
КАО И УСЛОВА КОЈЕ РАДНИК МОРА ДА ИСПУЊАВА ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ НА 
ГРАДИЛИШТУ 
 
Радна места и послови где постоје повећане опасности од повреда на раду и 
здравствених оштећења, као и заштитне мере у вези с тим предвиђене су 
Правилником о заштити на раду и заштити средине Извођача радова. 
 
Послови са посебним условима рада 
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Под пословима са посебним условима рада сматрају се послови на којима постоје 
посебне опасности од повреда и здравствених оштећења, а које се у потпуности не 
могу отклонити применом одговарајућих техничко-технолошких мера заштите. 
 
Услови које радник мора да испуњава за рад на пословима са посебним условима 
рада: 
 
• да су здравствено, физички и психички способни за вршење тих послова, што 
се доказује извештајем овлашћене здравствене организације која је извршила 
лекарски преглед 
• да су старији од 18 година 
• да су стручни за вршење тих послова, што се доказује дипломом, 
сведочанством и другим верификованим документима. 
 
На послове, односно радне задатке са посебним условима рада може се распоредити 
само радник који је обучен из заштите на раду и који задовољава горе наведене 
услове. 
  
ПРВА ПОМОЋ НА ГРАДИЛИШТУ 
 
Удари 
 
При малим спољним ударцима најбоље је ставити на ударена места компрес. Код 
тешких удара настрадалог треба пажљиво наместити на носила, ослободити га од 
затегнуте одеће, одмах позвати хитну помоћ и до доласка лекара стављати на 
ударена места хладан компрес ( платно за ране ). 
 
Уганућа 
 
При уганућима треба поставити настрадалог тако да он не осећа болове. На ишчашен 
зглоб поставити хладан компрес ( платно за ране ). 
 
Преломи 
 
При преломима, прва помоћ састоји се у имобилисању сломљене руке или ноге. 
 
При прелому руке или ноге употребљава се дашчица. Дашчице се омотају ватом, 
стављају ватом, стављају на сломљену кост, тако да оне захвате два најближа зглоба 
у односу на прелом и везују. 
 
Код отвореног прелома на рану се прво ставља стерилни завој, а затим се везују 
дашчице. Уместо дашчице може се употребити и летвица, лењир, комад шперплоче и 
др. 
 



                     Конкурсна документација у отвореном поступку ОП 6/2020 48 

 

При прелому кости бедара или коленице и ако нема одговарајуће дашчице, 
настрадали део се привезује за здрав, а при прелому руку, оне се привезују за тело. 
При прелому кичме настрадали се ставља на дашчану плочу или на врата и одмах 
упућује у здравствену установу. 
 
Преношење и превоз настрадалог 
 
Приликом подизања, преношења и превоза настрадалог, не сме му се наносити бол 
нити се сме узнемиравати: треба избегавати потресе, неудобан или опасан положај. 
Настрадалог треба подизати и стављати на носила по команди, при чему се 
настрадали не преноси на носила, већ се носила стављају испод њега. 
 
По равном месту, настрадали се носи ногама напред, а при усправном положју 
главом напред. Носила треба држати у хоризонталном положају. Да се носила не би 
љуљала не треба ићи под корак и по могућности треба што мање подизати ноге. 
 
Приликом преношења тешко настрадалог на велико растојање, носила се носе на 
каишевима, који су повезани за ручице и пребачени преко врата. 
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III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Пројекат за извођење за водоводну  мрежу Новосадски пут парна страна КП бр. 

7734/2 КО Инђија, број техничке документације: Е-ПЗИ-23-01-03/2019 од априла 

2020. године 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој 
табели, и то: 

РБ ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 

1. тач. 1) ЗЈН) 

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. 

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); 

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 
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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 (захтев се може 
поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два 
месеца пре отварања понуда. 
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3. 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији 

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН) 

 

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. 

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) 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да 
је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и да нема 
забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

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

 

Ред.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

НЕМА УСЛОВА 
 

1. НЕМА УСЛОВА 
 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ Референтне листе – листе 
закључених и реализованих уговора у 
траженом периоду, документоване 
одговарајућим потписаним и 
овереним потврдама од стране 
референтног наручиоца. Саставни 
део конкурсне документације је 
образац – референтна листа 
(Образац бр. 7 ) и образац – потврда о 
референцама (Образац бр. 8) 
Уз сваку потврду о референцама 
неопходно је доставити фотокопију 
Уговора. 
 

 Да је у последњих 5 година од дана 
објављивања позива остварио пословни 
приход у вредности од најмање 
12.000.000,00 динара на пословима на 
изградњи, реконструкцији или санацији 
водоводне мреже пречника једнаког или 
већег од 110 mm. 
 

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  за наведену опрему треба 
доставити доказ о 
власништву - уговор о 
купопродаји, или рачун, или 
пописна листа, или уговор о 
лизингу, закупу , са роком не 
краћим  од  уговореног рока 

 за возила доставити извод са 
читача саобраћајне дозволе 
или уговор о 
коришћењу/лизингу/закупу 
којима се доказује право 
коришћења возила са копијом 

 комбинована машина за ископ и 
утовар – 1 комад; 

 камион-кипер – 1 комад; 
 машина за сучеоно заваривање 

полиетиленских цеви за пречнике од 
фи 90мм до минимално фи 250 мм 
која је опремљена 
електрохидрауличком јединицом за 
прецизно довођење цеви у положај 
за остваривање завареног споја – 1 
комад; 

  мини багер – 1 комад, 
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 машина за машинско подбушивање 
за пречнике до минимално 150 mm 
 

саобраћајне дозволе, односно 
изводом са читача 
саобраћајних дозвола 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
 
 
 
 
 
 
 

Неопходно је доставити: 
1. за запослена лица: Уговор о 

раду и одговарајући М образац 
 

2. за радно ангажована лица: 
 Уговор о делу или уговор о  

привременим и повременим 
пословима или  други уговор 

 да су  лица радно ангажована код 
понуђача 

 
- За инжењере доставити и 

фотокопијe тражених лиценци са 
потврдом о важењу. Копију лиценце и 

потврде о важности оверити 
печатом имаоца лиценце и његовим 

потписом 

 дипломирани грађевински инжењер 
хидро смера са лиценцом 413 или 
414 – 1 запослени; 

 руковаоц грађевинским машинама – 
1 запослени; 

 водоинсталатер – 3 запослена; 
 атестирани заваривач ПЕ цеви – 2 

запослена 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

   Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 
1, 2, 3, 4.  и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4  у 
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа наведених у 
табели. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 
услове испуњавају заједно. 

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

 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. 

 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 наручилац ће извршити применом критеријума 
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 
укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 

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 краћи рок 
извршења радова. У случају истог понуђеног рока извршења радова, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је дужи гарантни рок на 
изведене радове. 

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 рок извршења радова и и исти гарантни рок. 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. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

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. ст.2 ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 
5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке  - чл. 75. ст. 2 ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6) 

7) Образац референтна листа (Образац 7 ) 
8) Образац потврда о референцама (Образац  8) 
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(Образац 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Изградња 

водоводне мреже у улици Новосадски пут – десна страна, ОП 6/2020 
 

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 понуђач. 
 



                     Конкурсна документација у отвореном поступку ОП 6/2020 59 

 

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 

 

 

 

 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

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:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

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:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 

2) 

 

 

 

 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 

3) 

 

 

 

 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

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. Уколико понуђач подноси заједничку понуду 
потребно је да попуни доле наведену Изјаву којом се овлашћује члан групе која подноси заједничку 
понуду да у име и на рачун осталих чланова иступа пред наручиоцем. 
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ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку радова Изградња 

водоводне мреже у улици Новосадски пут – десна страна, ОП 6/2020,  у отвореном 
поступку. 
Овлашћујемо члана Групе _______________________________________________________________да у 
име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем. 

Пун назив и седиште 
члана групе 

Врста радова 
које нуди 

Учешће члана 
групе у понуди 

(%) 

Потпис одговорног 
лица и печат члана 

групе 

Овлашћени члан 
  

 
_________________________ 

м.п. 

Члан групе 
  

 
_________________________ 

м.п. 

Члан групе 
  

 
_________________________ 

м.п. 

Члан групе 
  

 
_________________________ 

м.п. 

 

                 Место и датум                                                                         Потпис овлашћеног лица 

  ___________________________________                    МП                              ___________________________________ 

 

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално образац је непримењив. 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - Изградња водоводне мреже у улици Новосадски пут – десна 

страна, ОП 6/2020 
 
 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ 
 

Рок извршења радова (не може бити дужи од 
45 календарских дана од дана увођења 
извођача у посао) 

 

Гарантни рок (не може бити краћи од 24 
месеца) 

 

Рок важења понуде (минимално 60 дана од 
дана отварања понуде) 

 

Рок и начин плаћања (45 дана од дана уредно 
примљене фактуре за извршене радове-
испостављене и оверене ситуације) 

 

Понуђене јединичне цене су фиксне за све време важења уговора и не могу се мењати. 

 

                 Место и датум                                                                                 Потпис Понуђача 

  ___________________________________                    МП                              ___________________________________ 

 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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(Образац 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

 
ПРЕДМЕР РАДОВА 

ВОДОВОДНА МРЕЖА – Новосадски пут парна страна бр. 7734/2  К.О. Инђија 

• Технички опис позиције радова је према важећем Техничком опису за извођење 

радова на изградњи водовода 

• Тачне количине радова и материјала утврди ће се на месту градње мерењем у 

профилима између Извођача и Надзорног органа и уписати у грађевински дневник и 

грађевинску књигу.  

Р

Б 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
ЈМ КОЛ 

Цена по ЈМ 

без ПДВ-а 
ИЗНОС 

1 ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ         

            

1.

1. 

Обележавање трасе 

водовода и снимање 

изведеног стања         

  

Обележавање 

(исколчавање) трасе 

водовода на терену пре  

почетка радова, 

успостављање реперних 

тачака дуж  трасе са 

протоколом обележавања. 

Снимање изведеног 

објекта  са уношењем 

података у КПВ које врши 

овлашћена установа за ову 

врсту радова. 

Поред геодетског снимања 

цевовода извршити 

снимање и направити 

катастар подземних 
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инсталација који треба да  

садржи све инсталације и 

објекте који се налазе на 

траси  водовода. По 

завршетку радова извођач 

је обавезан да Инвеститору 

достави потврду о 

извршеном геодетском 

снимању изведеног 

објекта, издатој од стране 

овлашћене установе. 

  

Обрачун се врши по м'  

снимљеног цевовода за сав 

потребан рад и материјал.         

    м' 879,98 

   УКУПНО 1: 

 2 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

2.

1. 

Чишћење терена 

        

  Пре почетка радова 

обележити шири фронт 

рада, извршити  чишћење 

терена од свих запрека, 

отпадака, шибља. Друго 

ситно растиње посећи, 

склонити у страну и 

спалити. Све остале запреке 

које сметају извођењу   

радова уклонити на 

одговарајући начин.         

  Обрачун се врши по m² 

очишћеног терена за сав 

рад и материјал, обрачунава 

се појас ширине 5 м.         

    m² 
4399,9
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0 

2.

2. 

Шлицовање места са 

постојећим инсталацијама          

  Пре почетка радова 

извршити шлицовање-

откопавање постојећих 

инсталација. Локацију 

шлицева одредити након  

детаљног упознавања са 

изводом из КАТ-КОМ-а. 

Податке добијене 

шлицовањем (положај и 

дубина цеви),   упоредити 

са подацима из КАТ-КОМ-а 

и положајем трасе цевовода 

дате пројектом. Ако су 

одступања већа и 

представљају проблем 

приликом извођења, 

Извођач радова ће 

обавестити  власника 

инсталација, надзорног 

органа и пројектанта, који 

ће дати одговарајуће 

решење.         

  Обрачун се врши по комаду 

ископаног шлица за сав рад 

и материјал.         

    ком 40 

  2.

3. 

Заштита постојећих 

подземних и надземних 

инсталација         

  У колико се у току извођења 

радова наидје на постојеће 

подземне и надземне 

инсталације потребно је 

извршити заштиту истих од 
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механичких и других 

утицаја. 

  Обрачун се врши по комаду 

извршене заштите 

постојеће подземне и 

надземне инсталације за 

сав потребан рад и 

материјал.         

    ком 5 

   УКУПНО 2: 

 3 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

3.

1. 

Скидање слоја хумуса 

        

  Позиција обухвата скидање 

хумусног материјала у зони 

обухвата  у слоју од 30 цм 

према пројекту (уздужни  

профили). Хумусни 

материјал се депонује у 

хумке ради поновне уградње 

приликом хумузирања а 

остатак се касније 

распланира.         

  Обрачун се врши по m³ 

скинутог материјала за сав 

потребан рад и материјал.         

    m³ 197,14 

              

3.

2. 

Машински ископ рова 80% 
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  Извршити машински ископ 

рова ширине 0.8 м са 

одлагањем материјала на 

једну страну на минималном 

одстојању 1.0 м од ивице 

рова или са директним 

утоваром у превозно 

средство ради одвоза на 

депонију. Машински ископ 

вршити према подацима из 

подужног и попречног 

пресека рова до дубине 0.2 м 

од пројектоваог дна рова. 

Ров је ширине и дубине 

према пројектном решењу. 

На деловима трасе где 

цевовод пролази кроз 

обрадиве површине 

извршити скидање хумуса 

пројектоване дебљине и 

засебно депоновати ради 

каснијег враћања након   

затрпавања рова. Ископ рова 

вршити са вертикалним 

странама које се  морају 

осигурати од обрушавања. 

Сва откопавања морају бити 

извршена тачно до 

пројектоване дубине, а коте 

ископа провериће се и 

примити писмено, преко 

грађевинског дневника 

уписом надзорног органа. 

Погрешан откоп извођачу се 

не признаје, а прекоп  се   

мора попунити шљунком и 

добро набити, или у 

извесним  случајевима, о 

чему одлучује надзорни 

орган, набијеним  бетоном  

минимум  МБ 10 , све о 

трошку извођача.         
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   Ако се при ископу наиђе на 

непознате подземне 

грађевине и водове или је 

састав тла другачији него се 

очекивало, извођач мора 

одмах провести мере 

осигурања и обавестити 

инвеститора, односно 

пројектанта да се  донесу 

упутства и налози за даљи 

начин рада.   

Из ископаног материјала 

који се касније користи за  

затрпавање рова одстранити 

камење, корење и крупно 

бусење.          

  При изради ископа треба 

провести све мере 

сигурности  при раду, као и у 

случају временских 

непогода да не дође до 

оштћења на обављеним 

радовима.  Количине 

машинског ископа за 

обрачун, утврђују се  

мерењем стварно извршеног 

ископа тла у сраслом стању 

или по изменама које 

одобрава надзорни орган.          

  Обрачун се врши по m³ 

ископаног материјала за сав 

потребан рад и материјал.         

    m³ 727,12 

  3.

3. 

Ручни ископ рова 20% 
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  Извршити ручни ископ рова 

ширине 0.8 м са 

одбацивањем материјала 

ван рова. Ископавање се врш 

на следећи начин:  

- на 0.2 м изнад  

пројектоване нивелете                      

- на местима укрштања са 

постојећим инсталацијама       

-на делу трасе која се 

посебно одреди пројектом, а 

због немогућности 

машинског рада                

Ручни ископ вршити према 

подацима из уздужног  

профила.  Ров је ширине и 

дубине  према пројекту. 

Ископ   вршити са 

вертикалним странама, које 

се морају   осигурати од 

обрушавања. Сва 

откопавања морају бити  

извршена тачно до висина 

предвиђених плановима, а 

коте  ископа провериће се и 

примити писмено, преко 

грађевинског дневника, 

уписом надзорног органа. Из 

ископаног материјала који 

се касније користи за 

затрпавање рова, 

одстранити камење, корење 

и крупно бусење. На 

укрштању са постојећим 

инсталацијама, ископ 

изводити уз обавезно 

присуство надлежног лица у 

чијем  власништву је 

наведена инсталација. Ручни 

ископ се обавља обавезно 

под заштитом подграде. 

Количине ископа за обрачун, 

утврђују се мерењем   
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стварно извршеног ископа  

тла у сраслом стању или по 

изменама које одобрава 

надзорни орган.                   

  Обрачун се врши по m³ 

ископаног материјала, за сав 

рад и материјал.         

    m³ 181,78 

  3.

4. 

Планирање и набијање дна 

рова         

  Планирање дна рова врши се 

ручно са тачношћу +,-1 цм 

према пројектованим котама 

и нагибима са одбацивањем  

материјала ван рова. Рад на 

планирању обавља се под 

заштитом подграде. У цену 

позиције улази и просечан 

ископ од 0.05 м3/м2.  Након 

планирања дна рова врши се 

набијање подтла, 

механичким средствима до 
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потребне збијености. 

Постигнута збијеност мора 

да износи мин.15 МПа. У 

случају да се  на извесним 

местима не може постићи 

захтевана збијеност, 

набијање ће се наставити уз 

додавање песковито- 

шљунковитог материјала 

док се не остваре   захтеване 

величине збијености. 

  Обрачун се врши по  m² 

испланираног и набијеног 

дна рова за сав потребан рад 

и материјал.         

    m² 689,70 

  3.

5. 

Израда постељице од песка 

хп=15 цм     

    Разастирање и планирање 

песка за постељицу са 

тачношћу од 1цм у свему 

према пројектованим котама 

и нагибима. Дебљина слоја 

дефинише се пројектом. 

Ценом позиције обухваћена 

је набавка песка (фцо 

утовар), транспорт, 

развожење дуж рова, 

убацивање у ров, планирање 

и набијање у свему према 

прописима за ту врсту посла. 

По извршеном планирању и 

набијању постељице 

извршити испитивање 

носивости.  Збијеност 

постељице треба да износи 

мин. 95% од максималне 

лабораторијске збијености 

по стандардном "Проктор"-
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овом поступку. Уколико се 

испитивање врши преко 

модула стишљивости онда 

носивост постељице треба 

да износи Ме>1,5 кН/цм2. 

  Обрачун се врши по m³ 

готовог посла за сав рад и 

материјал.     

      m³ 103,46 

  3.

6. 

Израда облоге цеви песком 

        

  Извршити облагање цеви 

песком у слоју до +30 цм 

изнад темена цеви. Ценом 

позиције обухваћено је 

набавка песка (фцо утовар), 

транспорт, развожење дуж 

рова, убацивање у ров, 

планирање и набијање у 

свему према прописима за ту 

врсту посла и упутствима 

надзорног органа.         

  Обрачун се врши по m³ 

уграђеног песка у збијеном 

стању за сав рад и потребан 

материјал.         

    m³ 274,59 

  3. Затрпавање рова песком         
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7. 

  Затрпавање рова песком се 

врши до доње ивице 

постељице постојеће 

коловозне конструкције,  

друге јавне површине 

намењене за саобраћај 

возила и пешака или до коте 

дефинисане пројектом. 

Насипање рова вршити 

песком у слојевима од 20-

30цм уз истовремено 

набијање и квашење. По 

извршеном затрпавању рова 

извршити испитивање 

носивости.   

Испод градских 

саобраћајница збијеност 

испуне рова треба да износи 

100% од маx. лабораторијске 

збијености по стандардном 

"Проктор"-овом поступку 

(сходно ЈУС-4 УБ1.016). 

Уколико се испитивање 

врши преко модула 

стишљивости (ЈУС.УБ1.046) 

онда носивост уграђеног 

песка у рову на коти 

постељице испод градских 

саобраћајница треба да 

износи Ме=2.5 КН/цм2. 

Испод пешачких и 

бициклистичких стаза, 

паркинга за путничка 

возила и спортско-

рекреационих објеката 

захтевана збијеност по 

стандардном "Проктор"-

овом поступку у завршном 

слоју од 30 цм треба да 

износи 98% од маx. 

лабораторијске збијености 
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(ЈУС.УБ1.016), а да је Ме=2.0 

КН/цм2. 

  Обрачун се врши по m³ 

готовог посла за сав 

материјал и рад.         

    m³ 39,08 

  3.

8. 

Хумузирање рова   

  

    Извршити хумизирање рова 

хумусним материјалом из 

ископа. Хумизирање извести 

у слоју од 30 цм према 

пројекту.   

  

  

    Обрачун се врши по m³ 

хумизираног рова за сав 

потребан рад и материјал. 

  

  

      m³ 197,14 

  3. Затрпавање рова земљом из         
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9. ископа 

  Извршити  затрпавање рова 

(цеви) материјалом из 

ископа. Затрпавање 

отпочети након провере 

квалитета монтаже  

цевовода, односно након 

геодетског снимања 

монтираног цевовода. Према 

условима извођења 

затрпавање вршити 

уситњеном земљом из 

ископа, у слојевима по 20 цм, 

уз механичко сабијање. 

Најмања дозвољена 

збијеност насуте земље мора 

бити минимално иста као 

збијеност околног 

земљишта, при чему 

збијеност треба да износи 95 

% од маx. лабораторијске 

збијености по Прокторовом 

поступку. Материјал из 

ископа који служи за 

затрпавање рова не  сме да 

садржи крупне комаде тврде 

земље, камење,  лишће, 

корење и друге крупније 

комаде.         

  Обрачун се врши по m³ 

затрпаног рова у сабијеном 

стању за сав потребан рад и 

материјал.          

    m³ 491,77 

  3.

1

0. 

Транспорт вишка земље из 

ископа 
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  Извршити утовар, 

транспорт, истовар и 

разастирање вишка земље 

из ископа на општинску 

депонију или другу депонију 

чију локацију одређује 

Инвеститор. Дужина 

транспорта земље одређена 

је пројектом. Количине за 

обрачун врше се мерењем 

стварно извршеног 

транспортованог материјала 

у растреситом стању.         

  Обрачун изведених радова 

врши се по m³ 

транспортованог материјала 

за сав потребан рад и 

материјал.         

    m³ 417,13 

  3.

1

1. 

Разупирање рова 

        

  Разупирање рова, дубине 

према уздужном профилу, 

употребом одговарајуће 

оплате (дубине преко 1.00 м) 

обухвата: набавку грађе 

(оплата може бити и 

монтажна), утовар, 

транспорт, кројење, 

развожење дуж рова, 

монтажу и одржавање, 

демонтажу, слагање, утовар 

и даљи транспорт. За време 

извршења ових радова 

поступати у свему према 

прописима за ту врсту 

послова и Правилнику о ХТЗ 

мерама. 
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Обрачун се врши по м2 

постављене оплате за сав 

рад и материјал. 

- Према таб. предмеру (Фр) 

из уздужних профила 

покривеност оплатом 

бокова рова је обрачуната 

100%. 

  Обрачун се врши по m² 

оплате за сав потребан рад и 

материјал.         

    

m² 

2765,1

0 

  3.

1

2. 

Снижење подземних вода и 

евакуација атмосферских 

вода из рова     

    У случају појаве подземних и 

атмосферских вода у зони 

ископа, снижење исте 

извршити до испод коте дна 

ископа  на начин примењен 

технологији извођача 

радова, а у свему према 

прописима за ту врсту посла 

и конкретној ситуацији на 

терену.     

    Обрачун се врши по м1 рова 

за сав рад и материјал.     

      м' 879,98 

  УКУПНО 3: 

 4 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ         
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4.1. Набавка, транспорт и 

монтажа водоводних цеви 

од полиетилена (ПЕ) за 

водовод         

  Извршити набавку, 

транспорт и монтажу 

водоводне цеви од 

полиетилена високе 

густине ХДПЕ, ПЕ-100, СДР 

17, ПН10 - за радни 

притисак 10 бара, у складу 

са СРПС ЕН 12201-2. 

Цеви се спајају чеоним 

заваривањем.         

  Обрачун за извршене 

радове врши се  по м' 

уграђених цеви према типу, 

за сав рад и материјал.             

  Ø100мм 

ПЕ100 ИСО С8 п=10бара 

ДН=110мм с=6.6мм м' 879,98 

  4.2. Набавка, транспорт и 

монтажа фазонских комада 

од дуктилног лива         

  Извршити набаву, 

транспорт и монтажу 

fазонских комада од дуктил 

лива: 

- са прирубницама називног 

притиска 10 бара, 

- са антикорозивном 

заштитом унутрашном и 

спољном од епоксидног 

слоја минималне дебљине 

70μm, 

- Фазонски комади су у 

свему у складу са SRPS EN 

545, заптивне гуме су од 
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EPDM према SRPS EN 681-1, 

а прирубнице су према SRPS 

EN 1092-2. 

Монтажу фазонских комада 

извршити према упутству 

произвођача. Позицијом је 

обухваћен стандардни 

заптивни материјал и 

стандардни завртњеви са 

наврткама. 

  Обрачун се врши по комаду 

набављеног и уграђеног 

фазонског комада, према 

типу за сав потребан рад и 

материјал.         

  Т  комад Ø 150/100 ком 2 

    Т  комад Ø 100/100 ком 2 

    Т  комад Ø 100/80 ком 7 

    N  комад Ø 80 ком 8 

    МДК  комад Ø 100 ком 2 

    ФФ комад Ø 150мм, 

Л=800мм ком 4 

    ФФ комад Ø 100мм, 

Л=800мм ком 2 

    ФФ комад Ø 80мм, 

Л=1000мм ком 1 

    ФФ комад Ø 80мм, Л=200мм ком 7 

    Мултиџоинт спојка, 

прирубница - равна цев, 

ПН10, ДН150 мм ком 2 

  



                     Конкурсна документација у отвореном поступку ОП 6/2020 80 

 

  X комад Ø 100мм ком 3 

  4.3. Набавка, транспорт и 

монтажа ПЕ фазонских 

комада, за ПЕ-100 цеви         

  Извршити набавку,  

транспорт  и монтажу 

фазонских комада за 

водовод од полиетилена 

(ДИН 8074/8075)   називног 

притиска, пречника, и класе 

одређене пројектом 

(сегментни лукови, ПЕ 

туљак са летећом 

прирубницом). Монтажу ПЕ 

фазонских комада. Монтажу 

ПЕ комада извести у све 

према упутству поизвођача.         

  Обрачун се врши по комаду 

набављене и уграђеног 

фазонског ПЕ комада.         

  ПЕ прирубница, д-110мм ком 21 

    ПЕ Туљак - дуги, д-110мм ком 21 

              

4.4. Набавка, транспорт и 

монтажа арматура од 

дуктилног лива         

  Извршити набавку, допрему 

и монтажу арматуре од 

дуктил лива са 

прирубницама називног 

притиска 10 бара према 

SRPS EN 1092-2, са 

нтикорозивном заштитом: 

унутрашњом и спољном у 

виду епоксидног слоја и 

адекватном EPDM 
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заптивном гумом према 

SRPS EN 681-1.   Уградњу 

вршити према прописима 

за ту врсту посла и 

упутствима Произвођача 

материјала. Јединачном 

ценом обухваћен је и сав 

спојни и заптивни 

материјал. 

  Обрачун се врши по комаду 

уграђене арматуре за сав 

рад и материјал.         

  ЕВ засун Ø 100 (са точком) ком 2 

    ЕВ засун Ø 80 (без точка) ком 7 

  

  

НХ Ø 80 (НАДЗЕМНИ 

ХИДРАНТ) ком 7 

  

  

Телескопска гарнитуар за 

ЕВ 1.5-2.5м ком 1 

  

  

Телескопска гарнитуар за 

ЕВ до 1.5м ком 6 

  

  

Улична капа ВОДА (за ЕВ 

80) ком 7 

  4.5. Утискивање челичних 

заштитних цеви испод 

јавних саобраћајница         



                     Конкурсна документација у отвореном поступку ОП 6/2020 82 

 

  Извршити набавку, 

транспорт и утискивање 

челичне заштитне цеви 

испод јавних саобраћајница 

на местима обележеним на 

уздужним профилима 

цевовода, као и провлачење 

радне цеви са израдом и 

монтажом дистанцера и 

инјектирање песком 

међупростора између 

заштитне и радне цеви. 

Облик и мере заштитне 

цеви су у свему према а  ЈУС 

Ц.Б5.240 Ц 0371.  Заштитну 

челичну цев треба са 

спољне и унутрашње 

стране изоловати зашитом 

ознаке "А1". Позицијом је 

обухваћен и транспорт 

пресе, ископ и сва потребна 

припрема радне јаме 

(подграда, упорни зид за 

пресу,...), инсталација пресе, 

набавка, транспорт, 

наношење АКЗ и 

утискивање ЧЗЦ, уградња 

основне цеви са израдом и 

монтажом дистанцера, 

попуњавање међупростора 

између заштитне и радне 

цеви ињектирањем песка, 

демонтажа и транспорт 

пресе, као и затрпавање 

радне јаме песком у 

слојевима уз квашење и 

набијање, хумусирање 

задњих 30 цм рова, 

планирање површине 

терена, утовар, транспорт и 

депоновање вишка 

материјала из ископа. 

Обрачунска далјина 
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депоније је СТД 5 км. 

  Обрачун се врши по м' 

уграђене ЧЗЦ за сав 

потребан рад и материјал, 

свако подбушивање је 

специфицирано посебно.         

  ЧЗЦ Л=12.73, ОД159, с=4 мм м' 12,73 

    ЧЗЦ Л=12.31, ОД159, с=4 мм м' 12,31 

  УКУПНО 4: 

             

5 БЕТОНСКИ РАДОВИ         

5.1. Израдашахтова - 

затварачница од армираног 

бетона МБ30         
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  Израда нових шахтова-

затварачница: 

Извршити  израду 

новопројектованих шахтова-

затварачница од армираног 

бетона марке МБ30. Радови 

обухватају: 

- ископ и планирање вишка 

земље, планирање дна рова и 

израда постељице од шљунка  

дебљине 10 цм, разупирање 

рова; 

- израда изравнавајућег слоја 

од бетона марке мин МБ15  

дебљине 10 цм,  сечење, 

савијање и уграђивање 

арматуре, израда оплате са 

укрућењима за зидове и 

плочу;   

- справљање и уграђивање 

бетона, марке МБ30 

- набавка, транспорт и 

уграђивање ливено - 

гвоздених  пењалица за шахт 

ДИН   1211 А ; 

- набавка, транспорт и 

уграђивање шахтног 

поклопца за оптерећење од 

400КН, тип  према пројекту;                           

- унутрашње зидове шахта-

затварачнице заштитити 

одговарајућим премазом 

адитива-пенетрата који 

омогућава водонепропусност 

објекта. Адитив-пенетрат 

треба да је атестиран од 

стране Произвођача да је 

применљив за резервоаре за 

воду;     

-црпљење воде за време 

извођења радова код 

испусних  шахтова.  

Детаљ затварачнице садржи 
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унутрашње димензије шахта, 

дебљину зидова, горње и 

доње плоче, количину 

арматуре и тип поклопца. 

  Обрачун се врши по комаду 

готовог шахта-затварачнице 

за сав рад и материјал.         

  100*110/160cm ко

м 2 

  5.1. Израда анкерних блокова од 

набијеног бетона МБ20         

  Извршити израду анкерних 

блокова од неармираног 

бетона марке МБ20,  

димензија према пројекту. 

Јединичном ценом 

обухваћено је: набавка 

материјала, постављање и 

скидање оплате, справљање и 
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уграђивање бетона. 

  Обрачун се врши по комаду 

анкер блока одговарајућих 

димензија за сав рад и 

материјал.         

  Анкер блок 40x40/50цм ко

м 2 

    Анкер блок 30x30/30цм ко

м 2 

  5.2. Израда бетонских ослонаца 

од набијеног бетона МБ20     

    Извршити израду бетонских 

ослонаца набијаног бетона 

МБ20, димензија према 

пројекту. 

Јединичном ценом 

обухваћено је: набавка 

материјала, постављање и 

скидање оплате, справљање и 

уграђивање бетона.      

    Обрачун се врши по комаду 

бетонског ослонца 

одговарајућих димензија за 

сав рад и материјал као и 

додатни ископ.     

    бетонски ослонци     

  

  

Бетонски ослонац 

25x50/40цм 

ко

м 1 

  

  

Бетонски ослонац 

75x30/30цм 

ко

м 1 
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Бетонски ослонац 

80x30/30цм 

ко

м 6 

  

  

Бетонски ослонац 

30x50/50цм 

ко

м 6 

    бетонска плоча     

  

  

Бетонска плоча око НХ 

100x50/20цм 

ко

м 1 

  

  

Бетонска плоча око НХ 

90x50/20цм 

ко

м 6 

          

  

  

Упијајући слој шљунка 

50x50/50цм 

ко

м 7 

             

УКУПНО 5: 

             

6 ОСТАЛИ РАДОВИ         

            

6.

1. 

Испитивање цевовода на 

пробни притисак         

  Извршити испитивање 

цевовода на предвиђени 

пробни притисак. Пре 

коначног затрпавања, цевовод 

се по деоницама испитује на 

пробни притисак према 

упутству произвођача  

одабраних цеви.         

  Обрачун се врши по м' 

испитане цеви за сав рад и 
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материјал. 

    м' 879,98 

  6.

2. 

Испирање, дезинфекција 

цевовода и бактериолошко 

испитивање воде         

  Пре пуштања у погон водовода 

треба извршити испирање 

цевовода,  дезинфекцију и 

поновно испирање, као и 

бактериолошко  испитивање 

воде од стране овлашћене 

институције. О извршеном 

испирању цевовода, 

дезинфекцији и анализи   воде 

треба сачинити одговарајући 

записник са приложеним 

позитивним атестом, у свему 

по прописима за ову врсту 

радова.         

  Обрачун се врши по метру 

дужном испраног и 

дезинфикованог цевовода са 

бактериолошким 

испитивањем воде.         

    м' 879,98 

  6.

3. 

Обезбеђење градилишта 

током извођења  

радова     

    Обезбеђење градилишта 

током извођења извршити 

постављањем стубова са 

заштитним летвама.     

    Обрачун се врши по м' 

обострано заштићеног рова.     
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    м' 1759,96 

  6.

4. 

Постављање саобраћајне 

сигнализације     

    Извршити постављање 

одговарајуће саобраћајне 

сигнализације  дуж трасе рова 

за време док се изводе радови. 

Постављање сигнализације 

извршиће  се по посебном 

пројекту-нацрту.     

    Обрачун изведених радова 

врши се по метру дужном 

цевовода уз који је постављена 

сигнализација,за сав рад и 

материјал.     

      м' 1759,96 

  6.

5. 

Одржавање саобраћајне 

сигнализације     

    Одржавање постављене 

саобраћајне сигнализације, 

њено премештање према 

динамици напредовања 

радова и евентуална додатна 

осигурања недостајућим 

саобраћајним знацима, који су 

предвиђени пројектом 

регулације саобраћаја.     

    Обрачун изведених радова 

врши се по метру дужном 

цевовода уз који је постављена 

сигнализација,за сав рад и 

материјал.     

      м' 1759,96 

  6. Рушење постојећих тротоара, 

дворишних прилаза и 
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6. аутобуских стајалишта 

  Извршити рушење постојећих 

тротоара, дворишних улаза и 

аутобуских стајалишта од 

асфалта или бетона дебљине 

цца 12 цм на траси цевовода за 

ширину рова Бо. Ископани 

материјал утоварити у 

камионе и одвести на 

депонију. СТД 5 км.         

  Обрачун се врши по m² 

раскопаних тротоара и 

дворишних улаза за сав 

потребан рад и материјал.         

    m² 61,07 

  6.

7. 

Изградња тротоара, 

дворишних прилаза и 

аутобуских стајалишта     

    На месту порушених тротоара, 

дворишних улаза и аутобуских 

стајалишта дебљине цца 12 цм 

израдити нове тротоаре и 

дворишне прилазе у свему 

према постојећем моделу, 

техничким прописима за ту 

врсту послова и упутствима 

надзорног органа.     

    Обрачун се врши по m² 

изграђених тротоара и 

дворишних прилаза за сав рад 

и материјал.     

      m² 61,07 

  6.

8. 

Радови на повезивању са 

постојећом водоводном 

мрежом     
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  Извршити додатни ископ, 

додатну подграду рова, сечење 

постојеће ХДПЕ, ПЕ-100 цеви, 

ДН150 (д160) мм, црпљење 

воде из рова, уградњу 

фазонских комада 

(обрачунатих у другим 

позицијама), као и затрпавање 

рова у слојевима уз квашење и 

набијање и све остале радове 

неопходне за повезивање 

новог цевовода са постојећим.     

    Обрачун се врши по комаду 

извршеног повезивања за сав 

потребан рад и материјал.     

      ком 2,00 

  6.

9. 

Израда пројекта изведеног 

објекта     

    Након завршетка радова на 

изградњи водовода 

инвеститор и извођач радова 

су дужни да ураде пројекат 

изведеног објекта ако је било 

битних измена у односу на 

пројектно решење.     

    Обрачун изведених радова 

врши се паушално или по м' 

трасе за коју је урађен 

пројекат изведеног стања     

      м' 879,98 

              

УКУПНО 6: 

 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
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1 ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   

2 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ    

3 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    

4 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ    

5 БЕТОНСКИ РАДОВИ   

6 ОСТАЛИ РАДОВИ    

УКУПНО 1-6: 

   ПДВ 20% 

   УКУПНО СА ПДВ-ом 

  
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 
набавке; 

 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 
што ће се помножити јединична цена без ПДВ-а са траженим количинама; 

 све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички 
исказаним јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају 
вредност, мора се уписати ''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или 
непопуњавање износа) 

 
  Место и датум                                                                                 Потпис Понуђача 
 

  ___________________________________                    МП                              ___________________________________ 
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(Образац 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________________________ 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ ЗА ЈН БРОЈ ОП 6/2020 

 

 
 
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. 

 

 

  Место и датум                                                                                 Потпис Понуђача 
 

  ___________________________________             МП                              ___________________________________ 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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(Образац 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________________________,  
                                                                               (Назив понуђача) 
даје: 
 
 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова  - Изградња водоводне мреже у улици Новосадски пут – 

десна страна, ОП 6/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 

  Место и датум                                                                                 Потпис Понуђача 
 

  ___________________________________             МП                              ___________________________________ 

 

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. СТ. 2 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 – Изградња водоводне мреже у улици Новосадски пут – десна страна, 
ОП 6/2020, поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

 
 

 
  Место и датум                                                                                 Потпис Понуђача 
 

  ___________________________________                 МП                        ___________________________________ 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Овај образац се може 

умножавати у потребном броју примерака у зависности од броја заједничких понуђача, с тим 

што ће се код потписа понуђача назначити да се ради о понуђачу из групе понуђача. 
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(Образац 6) 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. СТ. 2 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 – Изградња водоводне мреже у улици Новосадски пут – 

десна страна, ОП 6/2020, поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

 
 

 
  Место и датум                                                                                 Потпис Подизвођача 
 

  ___________________________________                 МП                        ___________________________________ 

 

 
 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(Образац 7) 

 

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

ЗАКЉУЧЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА  
 

Понуђач:______________________________________________ 

У вези са јавном набавком радова – Изградња водоводне мреже у улици Новосадски пут – 
десна страна, ОП 6/2020, у последњих 5 година од дана објављивања позива остварили смо 
пословни приход у износу од најмање 12.000.000,00 динара на изградњи, реконструкцији 
или санацији водоводне мреже пречника једнаког или већег од 110 mm. тј. извршили смо:  

 

Редни 

број 

Референтни наручилац 

радова 

Износ закљученог 

и реализованог 

уговора 

Предмет уговора 
Место 

извршења 

1.   

 

   

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 УКУПНО  

 

Напомена: За сваког од референтних наручилаца, наведеног на овој листи, потребно је приложити 

оригинал потврду о референцама на обрасцу из конкурсне документације, уредно оверену и потписану 

од стране референтног наручиоца (Образац 8) и  фотокопије наведених уговора. У случају да је број 

уговора већи од 10, образац треба копирати у довољном броју примерака. 
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(Образац 8) 

 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНЦАМА 

Назив референтног наручиоца  

Седиште  

Улица и број  

Особа за контакт и телефон   

Матични број  

ПИБ  

 
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам 
 

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 

којом потврђујемо да је понуђач ___________________________________________________, као  

a) самостални извођач  
b) учесник у заједничкој понуди 
c) члан групе  

извршио радове на изградњи, реконструкцији или санацији водоводне мреже 

пречника једнаког или већег од 110 mm на основу закљученог уговора о набавци  

___________________________________________________________________ (навести назив набавке) у 

___________________________________________________________________________ (навести назив 

наручиоца), у укупној вредности од __________________________________________________   динара 

без пореза на додату вредност. 

Понуђач се показао као добар привредник у погледу квалитета извршених радова, 

поштовања рокова, односно испуњавао је све обавезе из уговора. 

Потврда се издаје на захтев ________________________________________ ради учешћа у поступку 
јавне набавке радова – Изградња водоводне мреже у улици Новосадски пут – десна страна, 
ОП 6/2020 и у друге сврхе се не може корисити. 
 
Место и датум:______________________________________ 
 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 
 

                                                                                                             Референтни наручилац, 

                                                                                    МП                   ______________________________________ 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака – за сваки наведени уговор у 
референт листи.  

 
 

 

 

(заокружити одговарајуће) 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он 
представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме 
буде додељен уговор о јавној набавци. Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери 
печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
Модел уговора - понуђач попуњава * обележене делове, оверава и доставља уз понуду, а 
наручилац попуњава ** обележене делове приликом склапања уговора. 
У случају подношења понуде групе понуђача - заједничке понуде, односно понуде са  
подизвођачем, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из 
групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

Изградња водоводне мреже у улици Новосадски пут – десна страна 
 

Закључен дана _________2020.** године, у Инђији, између: 
 
Наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП Инђија, улица Војводе Степе бр. 48, 
Инђија ПИБ: 101437361, Матични број: 08584885, Број рачуна: 105-86056-75, 205-
16356-10 и 160-283326-12, кога заступа директор Драгољуб Трифуновић, дипл. екон. 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
А) Уколико је понуђач поднео понуду самостално: 
 
*________________________________________________________________са седиштем у_________________,  
улица _________________________________, ПИБ: ___________________ Матични број: 
______________________, Број рачуна: __________________, Назив банке: 
_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, кога 
заступа ______________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 
 
Б) Уколико је понуђач поднео понуду са подизвођачем: 
 
*________________________________________________________________са седиштем у_________________,  
улица _________________________________, ПИБ: ___________________ Матични број: 
______________________, Број рачуна: __________________, Назив банке: 
_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, кога 
заступа ______________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 
 
Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу 
*________________________________________________________________са седиштем у_________________,  
улица _________________________________, ПИБ: ___________________ Матични број: 
______________________, Број рачуна: __________________, Назив банке: 
_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, кога 
заступа ______________________________________ (у даљем тексту: Подизвођач) 



                     Конкурсна документација у отвореном поступку ОП 6/2020 100 

 

 
В) У случају подношења заједничке понуде (група понуђача): 
 
групе понуђача које су се на основу Споразума број ____* од ______________*, међусобно и 
према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, тј. овог Уговора: 
 
1. *________________________________________________________________са седиштем у_________________,  
улица _________________________________, ПИБ: ___________________ Матични број: 
______________________, Број рачуна: __________________, Назив банке: 
_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, као 
члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
кога заступа _____________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 
 
2. *________________________________________________________________са седиштем у_________________,  
улица _________________________________, ПИБ: ___________________ Матични број: 
______________________, Број рачуна: __________________, Назив банке: 
_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, као 
члан групе, кога заступа _____________________________________ 
 
3. *________________________________________________________________са седиштем у_________________,  
улица _________________________________, ПИБ: ___________________ Матични број: 
______________________, Број рачуна: __________________, Назив банке: 
_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, као 
члан групе, кога заступа _____________________________________ 
 
4. *________________________________________________________________са седиштем у_________________,  
улица _________________________________, ПИБ: ___________________ Матични број: 
______________________, Број рачуна: __________________, Назив банке: 
_____________________________________, Телефон: _________________, Телефакс: _________________, као 
члан групе, кога заступа _____________________________________ 
 
Основ уговора: 
ЈН број: ОП 6/2020 
Број и датум одлуке о додели уговора:________________________.** 
Понуда изабраног Понуђача бр. ______ *од дана ______________*, запримљена код 
Наручиоца под бр. ____ **дана ______________** 
 
 

ПРЕАМБУЛА 

Донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова број : ___________ од  

_____________2020. године. 

Наручилац  је  у отвореном поступку јавне набавке број ОП 6/2020, донео Одлуку о 
додели уговора број ___________** од _______ ** године и изабрао Извођача као 
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најповољнијег понуђача за извођење радова на Изградњи водоводне мреже у улици 

Новосадски пут – десна страна. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет овог уговора су радови на Изградњи водоводне мреже у улици Новосадски пут – 

десна страна, у свему према усвојеној понуди, техничкој и конкурсној документацији, 
у складу са важећим прописима, техничким нормативима, обавезним  стандардима  
који  важе  за  ову врсту  радова. 

Извођач је дужaн дa Уговор који му наручилац достави на потпис, потпише и врати га 
Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријемa. Уколико Понуђач не поступи у 
датом року смaтрaће се да одустaје од понуде због чега ће сносити све законом 
предвиђене последице, а наручилац ће поступити у складу са чланом 113. став 3 ЗЈН. 
 

Члан 2. 
Уговорне стране сагласно констатују да је у отвореном поступку, за набавку радова из 
члана 1. овог Уговора, Наручилац радова донео одлуку да извођачу радова 
_______________________________________________________________________________* као најповољнијем 
понуђачу додели Уговор у свему према понуди бр._______* од _________* запримљеној код 
Наручиоца под бр. _____** дана _______** и конкурсној документацији које су саставни 
део Уговора. 
Уговор се закључује под одложним условом, односно након што Извођач радова 
достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и изврши се његово увођење у 
посао у складу са чланом 6. став 2., од ког момента  почиње да тече рок за извршење 
посла, као и све обавезе које проистичу из овог уговора. Уколико Извођач радова не 
достави банкарску гаранцију у року од 7 дана од дана потписивања уговора, уговор 
престаје да важи и Извођач радова је дужан да надокнади све трошкове које је 
Наручилац радова имао у вези са овом јавном набавком и које је проузроковао 
Наручиоцу радова. 
 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 
Члан 3. 

Уговорена  вредност  радова  по  предмеру  из  конкурсне  документације  из  члана  1.  
овог уговора износи _____________________* динара (словима: 
________________________________________________________________________________) без ПДВ-а, односно 
______________________* динара (словима: 
________________________________________________________________________________) са ПДВ-ом и 
утврђена је на основу понуде бр. ______* од _________*. 
Ценом су обухваћени сви трошкови Извођача радова, јединичне цене су фиксне и не 
могу се мењати након закључења уговора. 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 4. 

Наручилац ће уговорену цену радова из члана 3. исплатити Извођачу, на начин и у 
роковима предвиђеним овим уговором,  уплатом на текући рачун Извођача. 
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Наручилац ће извршиоцу радова исплатити вредност Уговора по испостављеним 
привременим месечним ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног 
надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца.  
Понуђач је дужан да преда Наручиоцу:  

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

Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а, обзиром да је, сходно 
одредбама Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике 
Србије“, број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 
142/14, 83/15 и 5/2016), Порески  дужник Наручилац. 
Привремене и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака. 
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације.  
 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и 
другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува 
дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих 
позиција,  што Извођач признаје без права на приговор. 
 

Члан 5. 
Наручилац радова може оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу 
количине извршених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте извршених 
радова и сл. Уколико Наручилац радова оспори само део исказане вредности радова у 
привременој ситуацији или у коначној ситуацији дужан је да у уговореном  року 
исплати неоспорену вредност радова. 
О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац радова је дужан да 
обавести Извођача радова у року од седам дана од дана пријема ситуације чији је 
садржај оспорен. 
Уколико у том року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматраће се да 
нема примедби на обрачунате радове. 
 

РОК  ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
Члан 6. 

Рок за завршетак радова по предмеру из предмета овог Уговора и понуди Извођача 
радова износи укупно ______* календарских дана (максимално 45). 
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се 
да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова: 
- да је Наручилац радова предао Извођачу радова инвестиционо техничку 
документацију и грађевинску дозволу; 
- да је Наручилац обезбедио Извођачу радова несметан прилаз градилишту; 
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- да је Извођач радова доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
- да је да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 
Извршење уговорених радова у року из 1. става овог члана представља битан део овог 
Уговора. 
Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца 
 

Члан 7. 
Извођач радова има право на продужење уговореног рока за извођење радова у 
случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време 
закључења уговора, као што су: рат, земљотрес, поплава или нека друга елементарна 
непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле 
предвиђене планско-техничком документацијом. Наступање, трајање и престанак 
ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник.  
Извођач радова је дужан да писменим путем обавести Наручиоца радова о потреби за 
продужење рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја, односно 
околности. 
Извођач радова има право на продужење рока изградње и у случају кашњења 
Наручиоца радова у испуњењу његових уговорних обавеза (кашњења за увођење у 
посао, плаћање по привременим  ситуацијама  и  др.)  и  то  за  онолико  времена  
колико  је  то  кашњење трајало. 
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 
форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу  у року од два 
дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека 
коначног рока за завршетак радова.  
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе 
постигну писани споразум.  
Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење уговореног 
рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 8. 
Уколико Извођач радова својом кривицом не заврши радове у року из члана 6. овог 
Уговора, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну за сваки календарски 
дан кашњења и то у висини од 1‰ од вредности радова у кашњењу, с тим што износ 
тако одређене уговорне казне не може прећи 5% од уговорене вредности радова. 
На овај начин се сматра да је Наручилац радова на несумњив начин саопштио 
Извођачу радова да је поред прихватања извршења посла, задржао и своје право на 
уговорну казну. Висину уговорне казне уговорне стране могу утврдити и приликом 
коначног обрачуна и умањити вредност изведених радова за износ укупне уговорне 
казне. 
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без 
претходног пристанка Извођача, наплатом дела гаранције за добро извршење посла. 
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Уколико је до кашњења дошло из узрока за који Извођач радова не одговара уговорна 
казна се неће наплатити. 
Ако је кашњење Извођача проузроковала Наручиоцу радова штету већу од вредности 
уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац радова има право да поред уговорне 
казне захтева и разлику до пуног износа претрпљене стварне штете и неостварену 
добит. 
 

ГАРАНТНИ РОК 
Члан 9. 

Гарантни рок за изведене радове износи ______* месеци (минимално 24 месеца) од дана 
примопредаје радова. Гаранција за уграђену опрему важи ______* месеци (минимално 
24 месеца). 
Гарантни рок почиње да тече од момента примопредаје објекта између Извођача 
радова и Наручиоца радова, што се констатује записником, а након завршеног 
техничког пријема и прибављања употребне дозволе. Извођач радова је одговоран за 
квалитет извршених радова и уграђеног материјала који је употребљен приликом 
извођења  радова. За опрему коју уграђује Извођач радова, важи гаранција 
произвођача опреме, с тим што је Извођач радова дужан да достави и преда 
Наручиоцу радова сву документацију о гаранцијама произвођача опреме са 
упутствима за употребу. Извођач радова је дужан да у гарантном року у року од 15 
дана о свом трошку отклони све недостатке на израђеном објекту који су настали због 
тога што се Извођач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета 
изведених радова и уграђеног материјала. 
Уколико  Извођач  радова  не  отклони  недостатке  у  примереном  року  који  му  
одреди Наручилац радова, Наручилац радова има право да те недостатке отклони на 
рачун Извођача радова и наплати део гаранције за отклањање грешака у гарантном 
року у износу трошкова недостатака. 
Извођач радова није дужан да отклони недостатке који су настали као последица 
нестручне употребе, односно ненаменског коришћења изграђеног објекта од стране 
Наручиоца радова или трећих лица.  
   
 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
 

Члан 10. 
Извођач је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 7 дана од 
дана закључења уговора, Наручиоцу преда:  

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

Извођач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова Наручиоцу преда: 
1. Гaрaнцију банке зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, која мора имати 

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

У случају продужења рока из члана 6. овог уговора, овај уговор представља правни 
основ за продужење важности гаранције наведене у ставу 1. тачки 2. овог члана. 
 
 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
Члан 11. 

Извођач је дужан да: 
1. отпочне радове одмах по потписивању уговора,  
2. решењем одреди одговорног Извођача радова који руководи грађењем, односно 

извођењем радова; 
3. изводи радове према  техничкој и конкурсној документацији; 
4. организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, 
5. обезбеди несметан саобраћај, заштиту околине за све време трајања грађења; 
6. приликом   извођења   радова   обезбеди   присуство   свих   запослених   

тражених кадровским капацитетом; 
7. да надлежним органима пријави почетак радова у законском року и о томе 

достави доказ Наручиоцу; 
8. обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине 

(суседних објеката и саобраћајница); 
9. обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала; 
10. води  грађевински  дневник  и  осталу  грађевинску  документацију  (у  који  се  

уписују подаци о току и начину извођења радова); 
11. обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова; 
12. на  градилишту  обезбеди  уговор  о  грађењу,  решење  о  одређивању  

одговорног извођача радова на градилишту и документацију на основу које се 
изводе радови и књигу нспекције у складу са Правилником о вођењу књиге 
инспекције; 

13. изради Елаборат о уређењу градилишта односно план превентивних мера, 
пријави извођење радова надлежној инспекцији рада и достави ове акте 
Наручиоцу најмање 5 дана пре увођења у посао; 
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14. Наручиоцу радова поднесе захтев за продужење рока чим сазна за разлоге из 
члана 7. овог Уговора, а најкасније у року од 8 дана по том сазнању. Пропуштање 
Извођача радова да тражи продужење рока у наведеном року повлачи губитак 
права тражења продужетка рока; 

15. продужи трајање банкарске гаранције у случају продужења рока извођења 
радова, најмање 5 дана пре истека рока важења претходне банкарске гаранције, 

16. обезбеди присуство својих представника у раду комисије за технички преглед и 
пријем изведених радова и да отклони све недостатке регистроване у 
записницима комисије за технички преглед и комисије за примопредају 
изведених радова у датим  роковима; 

17. да учествује у раду комисије за коначни обрачун радова; 
18. да отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року; 
19. да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да 

садржи:податке о објекту који се гради, одговорном пројектанту, број 
грађевинске дозволе, податке о Наручиоцу, Извођачу и надзорном органу, 
почетак и рок завршетка радова, 

20. да обезбеди потребну електричну енергију за радове или ће обезбедити  
агрегат за све радове за које му је исти неопходан. 

 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА РАДОВА 

Члан 12. 
Наручилац радова је дужан да: 

1. У току извођења радова решењем одреди стручни надзорни орган. 
2. Преда Извођачу радова инвестиционо техничку документацију и грађевинску 

дозволу, након чега га уводи у посао уз уписивање у грађевински дневник датума 
увођења Извођача радова у посао. 

3. У што краћем року писмено одговори на Извођачеве образложене разлоге за 
продужење уговорених рокова, а не дуже од 8 дана. 

4. Преко стручног надзорног органа врши контролу да ли се извођење радова врши 
у складу са техничком документацијом, конкурсном документацијом, контролу 
извођења радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; давање 
упутстава Извођачу радова и решавање других питања која се појаве у току 
извођења радова, а све у складу са Законом о планирању и изградњи. 

5. Надзорни орган Наручиоца радова контролише кадровску опремљеност Извођача 
радова приликом извођења радова, односно исти може обуставити радове, 
уколико приликом извођења радова нису присутни сви запослени тражени 
кадровским капацитетом. Обустава радова се констатује грађевинским 
дневником и продужење рокова услед овакве обуставе сноси Извођач радова и 
исти је одговоран за продужење рокова извођења радова. 

 
 

Члан 13. 
Примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима 
надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене 
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примедбе и то на сопствени трошак. Као оправдане примедбе сматрају се примедбе 
учињене у циљу испуњења уговорених обавеза. 
 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
Члан 14. 

 
 Извођач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора осигура радове, 
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање 
објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео 
период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 
Извођач је такође дужан да у року од 10 дана од закључења уговора, достави 
Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према 
важећим законским прописима. 
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања.  
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 
противпожарне заштите. 
 
Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју 
искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале 
материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора.  
 
 

НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ 
Члан 15. 

Извођач радова је обавезан да благовремено, пре истека уговореног рока, достави 
надзорном  органу на  контролу  и  мишљење  предмер  и  предрачун  неуговорених  
радова – вишак, односно мањак радова, који не могу бити већи од 5% од укупне 
уговорене вредности. 
У случају непредвиђених радова исти морају бити образложени, навођењем разлога 
који се није могао предвидети, од стране одговорног извођача и надзорног органа, а 
након тога и прихваћени и од стране инвеститора (и уједно даваоца средстава, јер за 
ове радове морају претходно да буду обезбеђена новчана средства). Само у случају 
изузетне хитности могуће је другачије поступање. 
Неуговорени радови - вишак и мањак радова, као и непредвиђени радови морају да 
садрже: 
- преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама; 
- предмер и предрачун за неуговорене и/или непредвиђене радове. 
Надзорни орган проверава основаност предмера и предрачуна, опис позиција, 
количине и са детаљним образложењем доставља Наручиоцу радова на усвајање, 
најкасније у року од 15 дана од дана пријема. 
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Извођач радова је обавезан да достави, у року који одреди Наручилац, допунску 
понуду према предмеру радова за који је добијено писмено мишљење надзорног 
органа. Допунска понуда треба да садржи: 
- преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама оверен од стране Извођача 
радова и надзорног органа. 
- предмер и предрачун неуговорених, непредвиђених радова, са раздвојеним 
јединичним  ценама  за материјал  и  рад,  оверен  од  стране  Извођача  радова  и 
надзорног органа (надзорни орган оверава да је сагласан са описима и количинама 
позиција) 
- детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са 
„Нормативима и стандардима рада у грађевинарству“ - (издавач „Грађевинска 
књига“). Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда раде се на основу 
следећих елемената: а) обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто 
норма часа у износу од  _______* динара са ПДВ-ом; б) обрачун трошкова материјала на 
бази тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду израде допунске 
понуде. Након  усвајања  допунске  понуде  од  стране  Наручиоца  радова  и  
спровођења  поступка преговарања сагласно члану 24. Закона о јавним набавкама и 
закључењу уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана 
потписивања уговора, преда Наручиоцу радова гаранције предвиђене овим  Уговором, 
за вредност радова који се уговарају.  
Испуњењем услова из претходног става, Извођач радова стиче право за наплату 
радова из допунске понуде- непредвиђени и вишкови радова који нису уговорени 
овим Уговором. 
Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа, уколико је 
њихов извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су 
искључиво ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.) који 
се нису могли предвидети. Извођач радова и надзорни орган су дужни да, одмах по 
наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца радова а 
писмено у року од 24 сата. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
Члан 16. 

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.   
 
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси 
Наручилац. 
Исплата вишка радова вршиће се по јединичним ценама из усвојене понуде из члана 1. 
овог уговора, на основу измене уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама. 
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Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 
сагласност Наручиоца. 
 
Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену Уговора. 
 

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 
Члан 17. 

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, 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 околности из 
става 1. овог члана, 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 обавесте Извођача.   
 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове на терет 
Наручиоца. 
 
 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду 
уколико не поседује доказ да је истог  дана обавестио Наручиоца и доставио му писану 
сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у 
складу са ставом 2. овог члана. 
 
 

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
Члан 18. 

Извођач радова је дужан да за све време извођења радова придржава прописа из 
области Закона о безбедности и заштите здравља на раду, односно да запослене који 
су ангажовани на извођењу радова осигура према важећим прописима од последица 
незгоде. Извођач радова је  дужан да обезбеди  стручну и квалификовану радну снагу,   
обучену   за благовремено и правилно извођење радова који су предмет овог Уговора. 
Запослени код Извођача радова су дужни да се у свему придржавају правила 
понашања која захтева Наручилац радова. 
 

Члан 19. 
Извођач радова је дужан да предузме мере техничке заштите и све друге мере за 
обезбеђење сигурности трећих лица, саобраћаја, суседних објеката, а све у складу са 
Елаборатом о организацији и уређењу градилишта, Уредбом о безбедности и здрављу 
на раду на привременим  или  покретним градилиштима,  као и осталом  позитивно  
правном регулативом из ове области. 
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Члан 20. 
Извођач радова је дужан да од дана увођења у посао осигура радове, материјал и 
опрему од уобичајених ризика до њихове пуне одговорности (осигурање објекта у 
изградњи) и достави Наручиоцу радова полису осигурања са важношћу за цео период 
извођења радова. Извођач радова је дужан да у истом периоду достави полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих 
лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским 
прописима. Уколико се рок извођења радова продужи, Извођач радова је обавезан да 
достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом 
осигурања.  
Извођач радова је одговоран за сву причињену штету суседним објектима, повредама 
или смрћу трећих лица или ометањем и угрожавањем саобраћаја насталих искључиво 
кривицом извођача. Обавеза Извођача радова је да одржава јавне путеве и површине 
чистим као и да отклони сва њихова оштећења која су проузрокована његовим радом 
као и радом његовог подизвођача уколико га има. 
 

Члан 21. 
Извођач радова ће за све време трајања радова заштити Наручиоца радова од свих 
одговорности према другим лицима (укључујући и запослене и представнике 
Наручиоца радова) од последица смрти, телесних повреда, оштећења имовине или 
других штета и губитака до којих може доћи у извођењу или у гарантном периоду. 
Извођач  радова ће надокнадити Наручиоцу радова сву штету или губитке које може 
претрпети кроз одштетне захтеве тужилаца, уколико својим радом није предузео 
мере заштите и безбедности на раду,  као и уколико је до тога дошло кривицом 
Извођача радова. 
 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН 
Члан 22. 

По завршетку посла Наручилац ће у року од 60 дана организовати вршење техничог 
прегледа, како би се након истог, а уз отклањања евентуалних констатованих 
недостатака, добило позитивно мишљење и прибавила употребна дозвола, након чега 
ће Уговорне стране, преко својих овлашћених представника, извршити примопредају 
и коначни обрачун изведених радова. 
Комисију за примопредају и коначни обрачун радова, решењем формира Наручилац 
радова, а у састав комисије улазе и лица која својим решењем именује Извођач радова. 
 
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац или стручни надзор у току 
извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без 
одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по 
пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће 
радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.   
 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 
изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 
надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о 
коначном финансијском обрачуну.  
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Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 
 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 23. 
Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 
Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 
уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава 
мора да садржи разлог за раскид уговора. 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекете изведеног објекта у 
два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, 
док су уговорне стране дужне да сачине записник комисије о ставрно изведеним 
радовима и записник о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до 
дана раскида уговора. 
Наручилац радова може након обавештења Извођачу радова и давања рока, 
једнострано раскинути уговор уколико: Извођач радова не започне радове у 
предвиђеном року,  тј. одмах по потписивању уговора, Извођач радова не врши радове 
у складу са утврђеном динамиком радова коју је доставио Наручиоцу када је уведен у 
посао, тако што је у заостатку са извођењем радова више од 14 дана, не изводи радове 
у складу са понудом, конкурсном документацијом, главним пројектом и грађевинској  
дозволи  не  поступа  по  налозима  надзорног  органа  и  у  свим  другим случајевима 
предвиђеним Законом о облигационим односима. 
Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету и изгубљену добит. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 24. 

На питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе важећих 
Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о 
грађењу, Закона о безбедности и здрављу на раду, Уредбе о безбедности и здрављу на 
раду на привременим или покретним градилиштима, Правилника о начину и 
поступку вршења стручног  надзора  у  току  грађења,  Правилника  о  садржини  и  
начину  вођења  књиге инспекције и грађевинског дневника, Правилника о заштити 
на раду при извођењу грађевинских радова, Правилника о садржини и начину вршења 
техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога и предлога 
комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрање тла и објекта у 
току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте 
објеката и осталих позитивно правних прописа. 
 

Члан 25. 
Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове 
које не буду могле решити споразумно, решаваће Привредни суд у Сремској 
Митровици. 
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Члан 26 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном 
достављања банкарске гаранције из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. 
Уговора. 
 

Члан 27. 
Овај уговор се закључује на одређено време, односно до завршетка радова који су 
предмет овог уговора. 
 

Члан 28. 
Овај Уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) 
задржава Наручилац, а 2 (два) Извршилац радова. 
 
 
 
            ЗА ИЗВРШИОЦА РАДОВА                                                          ЗА НАРУЧИОЦА 
                          директор 
 
___________________________________________                   _____________________________________________ 
                      Драгољуб Трифуновић, дипл.екон. 
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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. Уколико понуђач достави понуду 

која није на српском језику, таква понуда ће бити одбијена, као нерихватљива. 

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов 

превод на српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

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: Војводе Степе бр. 48 Инђија, са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку радова – Изградња водоводне мреже у улици Новосадски 

пут – десна страна ЈН бр. ОП 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.08.2020. до 11 

часова. Јавно отварање понуда је 03.08.2020. са почетком у  11:15 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. Наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуду понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

    

 

Понуда мора да садржи оверен и потписан: 

 

1. Образац понуде (Образац 1); 
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2. Образац структуре понуђене цене (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. став 2 ЗЈН (Образац 5); 
6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75.  став 2 (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

7. Образац референтна листа (Образац 7); 
8. Образац потврде о референцама (Образац 8); 
9. Модел уговора; 
10. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 
11. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро 

извршење посла. 
12. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за 

отклањање грешака у гарантном року. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
 
Јавна набавка није обликована 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: Војводе Степе бр. 48 
22320 Инђија, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова – Изградња водоводне мреже у улици 

Новосадски пут – десна странаЈН бр. ОП 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња водоводне мреже у улици 

Новосадски пут – десна странаЈН бр. ОП 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Изградња водоводне мреже у улици 

Новосадски пут – десна странаЈН бр. ОП 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња водоводне мреже у улици 

Новосадски пут – десна странаЈН бр. ОП 6/2020 - 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. 
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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 (поглавље VI Образац 1) 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 (поглавље VI Образац 1) 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.  
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. 
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) до 
6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  



                     Конкурсна документација у отвореном поступку ОП 6/2020 116 

 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 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. 

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 
У року до 45 дана од дана испостављене и оверене ситуације. Рок плаћања је 45 дана а  у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15)], од дана.пријема 
исправне фактуре коју  испоставља понуђач са спецификацијом изведених радова, а 
којом је потврђено  извршење радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Понуђач –извођач радова, се обавезује да све радове изведе савесно и квалитетно, у 
складу са правилима струке, а према постојећој документацији, датим техничким 
условима, према обострано прихваћеним техничким условима из тендерске 
документације, као и важећим прописима за коришћену врсту опреме и радова. 
Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, у складу са законским 
прописима, спроведе све прописане мере заштите на раду, као и да благовремено и 
целовито преузима мере за безбедност грађана суседних објеката и околине. 
Гаранција за квалитет радова износи 2 године од дана примопредаје радова између 
Извођача радова и Наручиоца радова, што ће се констатовати записником.  
Као дан примопредаје сматра се дан потписивања записника о примопредаји који 
потписују овлашћени представници уговорних страна. 
 
9.3. Захтев у погледу рока и места (извођења радова)  
Место извођења радова: Улица Новосадски пут – десна страна, катастарска парцела 
бр. 7734/2, 5647/3 и 5605/3 К.О. Инђија 
Наручилац се обавезује да понуђача уведе у посао у року до 10 (десет) дана од дана 
закључења 
уговора. 
Понуђач се обавезује да у року до 15 (петнаест) дана од увођења у посао отпочне 
предметне радове. 
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Рок извршења радова: у року до 45 календарских дана. Рок за извршење радова се 
може мењати само у следећим случајевима: више силе (рат, земљотрес, поплаве, 
ниске температуре, ниже од -5 °С ) и друге природне непогоде и догађања чије се 
наступање није могло унапред предвидети. 
9.4. Захтев у погледу квалитета  
Понуђач –извођач радова, се обавезује да све радове изведе савесно и квалитетно, у 
складу са правилима струке, а према постојећој документацији, датим техничким 
условима, према обострано прихваћеним техничким условима из конкурсне 
документације, као и важећим техничким прописима и стандардима за предметне  
радове. 
 
9.5. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на 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. У цену су урачунати сви евентуално зависни трошкови неопходни у 
реализацији ове набавке (царине, превоз и др.). 

Утврђене јединичне цене су фиксне за све време трајања уговора.  
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно 

одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност 
извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона. 
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 ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
1) Понуђач је дужан да уз понуду достави Банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде како следи: 
 Са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Банкарска 
гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и платива на први позив. 
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. Рок важења банкарске 
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гаранције за озбиљност понуде је 90 дана од дана отварања понуде. Понуђач може 
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност 
понуде 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. 

I.  оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро 
извршење посла у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без пдв-а, 
насловљено на Наручиоца, 
II. оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року у укупној висини од 10% укупно понуђене 
цене без пдв-а, насловљено на Наручиоца. 
 
Наведене Банкарске гаранције морају имати клаузулу: „неопозива, безусловна и на 
први позив наплатива и без права на приговор 
 
2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења 
уговора, Наручиоцу достави: 
 
 

I. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив и сви елементи гаранције морају бити у 
потпуности усаглашени са конкурсном документацијом.  Банкарска гаранција 
за добро извршење посла се издаје у висини 10% од укупне вредности 
уговора, без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 10 дана дужи 
од истека рока за коначно извршење посла. Извођач радова може поднети 
гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. 
Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде 
извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором о јавној набавци.  

 
3) Изабрани извођач се обавезује да у тренутку  примопредаје предмета 
јавне набавке, преда наручиоцу: 

I. Банкарску гаранцију  за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне 
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вредности уговора, без ПДВ-а. Извођач радова може поднети гаранције стране 
банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање 
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Рок важења банкарске 
гаранције мора бити 60 (шездесет) дана дужи од дана истицања гарантног 
рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања 
квара који би могао да умањи могућност коришћења предметног уговора у 
гарантном року.  

 
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 ЈКП 
„Водовод и канализација“ Инђија Војводе Степе бр. 48, 22320 Инђија, електронске 
поште на е-mail vik@indjija.net тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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 за јавну набавку радова 
– Изградња водоводне мреже у улици Новосадски пут – десна странаЈН бр. ОП 6/2020 ”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. ЗЈН,  и то:  
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 
 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да 
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
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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. Закона).  
 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 ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице које има интерес за доделу уговора у у конкретном поступку јавне набавке и 
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем 
тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом 
на e-mail vik@indjija.net или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца: ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија, Војводе Степе 48, 22320 Инђија.  
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева.  
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 
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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. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши 
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија; јавна набавка ОП 6/2020; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за 
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
складу са ЗЈН и другим прописом. 
 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јaвној нaбaвци ће бити зaкључен сa понуђaчем којем је додељен уговор у 

року од 8 дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa из 

члaнa 149. Зaконa.  

У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудa Наручилац може зaкључити уговор пре 

истекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaном 112. стaв 2. 

тaчкa 5) Зaконa. 

Наручилац ће Уговор о јавној набавци достaви понуђaчу којем је додељен у року од 8 

(осaм) дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa или ће га у 

исом року позвати у просторије Наручиоца ради потписа. Понуђaч је дужaн дa 

потпише уговор и врати га Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријемa. 

Уколико Понуђач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од понуде и може 

због тогa сносити све законом предвиђене последице.  

Ако понуђaч којем је додељен уговор одбије дa зaкључи уговор о јaвној нaбaвци, или 
га у остављеном року потписаног Наручиоцо не врати, Наручилац може дa зaкључи 
уговор сa првим следећим нaјповољнијим понуђaчем (члан 113. став 3. ЗЈН). Уколико 
је због методологије доделе пондерa потребно утврдити првог следећег 
нaјповољнијег понуђaчa, Наручилац ће поново из вршити стручну оцену понудa и 
донети одлуку о додели уговорa. 


