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Јавна набавка број 404-89 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару 

 

На основу члана 32. и 61.  Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” 

број 124/12, 14/15 и број 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 2. и 8. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/15), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број 404-89 од 09.11.2016. године и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку  број 404-89/1 од 09.11.2016. године, припремељена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку –  Изградња постројења за пречишћавање  

отпадних вода у Сакару 

 

ЈН број 404-89 
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Јавна набавка број 404-89 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Општина Мали Зворник 

Адреса: Краља Петра I бр.28, Мали Зворник 

Интернет страница: www. malizvornik.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 404-89 су радови – Изградња постројења за пречишћавање 

отпадних вода у Сакару. 

 
4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. 

Оквирни споразум  ће се закључити између наручиоца и једног понуђача.  

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања.  
 

5. Контакт лице и служба 

Лице за контакт: Зоран Бркић, тел:015/472-191 

Е-mail адреса:  dragana.markovic@malizvornik.rs 

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време 

Наручиоца од 08:00-15:00 часова 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број 404-89 су радови:  

- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару 

- Ознака из општег речника набавке: 45232410 – Радови на канализационој мрежи 

 

 

         Напомена: 

 

        Вредност оквирног споразума је:  

 - Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару ..... 15.000.000,00 РСД; 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 

И ДОБАРА, НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ПРИЛОЗИ 

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у  Сакару општина Мали Зворник 

 
На основу диспозиционог решења канализационе мреже за насеље ''Сакар'', обрађеног кроз Идејно 

решење одређена је локација и капацитет ППОВ ''Сакар''. 

 

Локација постројења налази се на парцелама К.П. 62/1 КО Сакар са десне стране потока Чечер, у 

друштвеном власништву. 

 

Капацитет ППОВ „Сакар“ одређен је за 200EС . 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 
2.1. Уводна напомена 

 
Идејним пројектом ППОВ „Сакар“, обрађене су шест могућих типова постројења за 

пречишћавање отпадне воде. Четри типа постројења обрађивала су класичан систем 

пречишћавања, један је комбинација класичне и СБР методе и један је обрађен са савременом 

СБР технологијом. Анализа је обухватила, поред технолошких перформанси и потребно 

инвестиционо улагање као и трошкове у току експлоатације. На основу обрађених параметара, 

Инвеститор се определио за уређаје које носе техничке карактеристике СБР технологије. 

Локација ППОВ „Сакар“ налази се на делу К.П. 62/1, која је изузетно неповољна са аспекта 

потребних нивелацијских радова и саобраћајних комуникација. Имајући у виду ограничење у 

расположивој површини парцеле, уклапање расположиве површине са капацитетом постројења 

од   200EС  додатно је ограничило избор, односно тип постројења. 

 

 

2.1.2. Диспозиција решења канализације насеља Сакар 

 

Канализациона мрежа насеља Сакар, која гравитира ка ППОВ „Сакар“,сакупљену отпадну воду 

транспортује преко 3 главна колектора до заједничке сабирне шахте. Из сабирне шахте, отпадна 

вода се гравитационо транспортује до пумпне станице која је лоцирана испред уређаја за 

пречишћавање воде. Пумпна станица је пројектована са уливном комором и табластим 

затварачем, комором за смештај решеткасте корпе, црпним базеном, црпилиштем, („мокрим“ 

простором) и на излазу из пумпне станице предвиђена је затварачница за смештај 

неповратног вентила и затварачем „суве“ просторије. Долазни колектор НД250 улази у уливну 

комору. Између уливне коморе и коморе за смештај решеткасте корпе налази се табласти 

затварач. Овакво решење омогућује да у случају изузетних потреба за улазак у унутрашњост 

пумпне станице (хаварије, реконструкције опреме и др.) могуће је обезбедити несметан рад 

пумне станице и обављање потребних захвата у истој. У таквим случајевима затвара се табласти 

затварач између уливне коморе и коморе за смештај решеткасте корпе, у уливну комору спушта 

се мобилна потапајућа пумпа и помоћу флексибилних црева вода се препумпава кроз ревизиони 

отвор 800x600 директно у ППОВ у делу базена за прихват отпадне воде. На овај начин пумпна 

станица остаје у функцији, а након пражњења и дезинфекције црпиишта могућ је несметан рад у 

унутрашњости станице. Вађење решеткасте корпе, могуће је организовати ручно (ланчаном 

дизалицом) или помоћу погона на помоћном возилу. За време вађења корпе спушта се табласти 

затварач. Извађена корпа замењује се спремљеном чистом корпом и иста се спушта у отвор на 

поду. Након овога подиже се табласти затварач и станица је у функцији. Извађена корпа се чисти 

и спремна је за следећу замену. Извађени садржај из корпе смешта се у контејнер и 

одвози на депонију. Пумпна станица је шахтног типа са потопљеним канализационим пумпама 

реномираног произвођача. Након пумпне станице, где је извршено механичко пречишћавање, 

отпадна вода се потискује у уређај за пречишћавање воде. Потисни цевовод по изласку из 

пумпне станице, рачва се независним водом у правцу уређаја I фазе и независним водом у 

правцу уређаја II фазе. Сам уређај, са усвојеном СБР техологијом, подељена је у два 

функционална дела: део за прихват отпадне воде (који се састоји из две коморе) и СБР реактора. 

Процес рада као и сам уређај детаљно су приказани у поглављу 2. Имајући у виду да је 

реципијент поток Чече, који припада II класи водотока, у непосредној близини Дринског језера, 

где је главна плажа (~60м), захтеване граничне вредности ефлуента морају да испуне услове из 

Уредбе о граничној вредности емисије загађивања материја у воду(Сл.гласник СРС 13/2011). 



7 

 
 

 

Јавна набавка број 404-89– Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару 

Граничне вредности емисије за комуналну отпадну воду (што је наш случај), које се испуштају у 

реципијент дају се у табели 1. 

 
Табела 3 . Граничне вредности емисије за комуналне отпадне воде које се испуштају 

у реципијент 

Параметир Гранична вредност емисије Најмањи проценат 
смањења 

a) Гранична вредност емисије науређају секундарног степена пречишћавања 

Biohemijska potrošnja 
Kiseonika(II,VI,VII) 
BPK5 na 20°C 

20 mgO2/l 
40 mgO2/l(III) 

70-90 

Hemijska potrošnja 
Kiseonika (HPK) (VI) 

125 mgO2/l 75 

Ukupne suspendovane materije 
(IV,VIII) 

35 mgO2/l (više od 10 000ES) 
60 mgO2/l (2 000 do 10 000ES) 

90 
70 

b) Granične vrednosti emisije na uređaju tercijalnog stepena prečišćavanja 

Ukupan fosfor 2mgO2/l P (1000-100 000ES) 
1mgO2/l P (više od 100 000ES) 

80 

Ukupan azot 15mgO2/l N (10 000 do 100 000ES) 
10mgO2/l N (više od 100 000ES) 

70-80 

 

 

У зависностиод капацитета постројења за пречишћавање отпадне воде, утврђују се граничне вредности. 

(Табела 2) 

Табела 2 . Граничне вредности(I) емисије за комуналне отпадне воде према 

капацитету постројења за пречишћавање отпадних вода(VI) 

 
Kapacitet 
postrojenja ES 
 
 
 

HPK (III) BPK5 (II,III) Ukupne sus 
Materije(III) 

Ukupan P Ukupan N 

 
Mg/l 

 
% 

 
Mg/l 

 
% 

 
Mg/l 

 
% 

 
Mg/l 

 
% 

 
1 V-15 
XI 

 
16XI-
30IV 

<600 -(IV) 70 80(IV) 75 100 - -(IV) -(IV) -(IV) -(IV) 

601-2000 -(IV) 75 50(IV) 80 75 - -(IV) -(IV) -(IV) -(IV) 

2001-10000 125 75 25 70-90 60 70 -(IV) -(IV) -(IV) -(IV) 
 

На излазу из постројења, предвиђен је електромагнетни мерач протока. 

 
2.1.3. Прорачун квантитета и квалитета отпадне воде 

 

Кроз документацију Генералног пројекта сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадне воде општине 

Мали Зворник, детаљно су анализирани сви фактори који утичу на појаву отпадних вода. 

У односу на ову техничку документацију, кроз Идејни пројекат фекалне канализације насеља Сакар, 

дошло је до измене у одређивању коефицијента неравномерности, као и у концепцији сакупљања отпадне 

воде (отпадне воде дела „Сакар 1“ укључују се у „Сакар 2“). На основу ових измена добијена су нова 

оптерећења која долазе на уређај за пречишћавање и која ће бити основ за димензионисање ППОВ 

„Сакар“. 

 

2.1.3.1. Хидрауличко оптерећење 

 

У табели 3 дато је хидрауличко оптерећење за измењене услове обрађених у Идејном пројекту. 
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Табела 3: Прорачун меродавних количина отпадне воде 

Naziv 
naselja 

Godina  Broj 
stanovnika 

Normative 
ql/st/dan 

Qsr l/sec K Qčmax 
l/sec 

Koe
. 
Infil
tr. 

Merod. 
l/sec 

st vik qst qvik st v ∑ Qsr Qmax 

Sakar2 2011 340 60 101 101 0.4 0.07 0.47 3 1.41 1.1 0.52 1.55 

2020 340 60 110 106 0.43 0.07 0.50 3 1.50  0.55 1.65 

2030 340 60 125 114 0.49 0.08 0.57 3 1.71  0.63 1.88 

2040 340 60 145 128 0.57 0.09 0.63 3 1.89  0.70 2.08 

 

 

2.1.3.2. Биолошко оптерећење 

 

Усвојени параметри санитарне отпадне воде приказани су у табели 4. 

 

Просечан састав градске отпадне воде [g/st/da 

 

Redni broj PARAMETAR g2stan/dan 

1. BPK5 60 

2. HPK 120 

3. Azot N 10 

4. fosfor 2 

5. SM 70 
 

 

Укупно биолошко оптерећење за Сакар 2, дато је у табели 5. 

Табела 5: Биолошко оптерећење 

 

Redni broj Naziv 
naselja 

         2011-2040 

Br.st BPK5 
Kg/dan 

Sus. 
materije 
Kg/dan 

azot 
Kg/dan 

Fosfor 
Kg/dan 

 
 

                        SEOSKA NASELJA 

1 Sakar 400 24 28 4.0 0.8 400 
 

 

2.1.3.3. Меродавни параметри за димензионисање 

На основу добијеног хидрауличког и биолошког оптерећења која ће доћи на ППОВ усвојене су следеће 

наведене количине за димензионисање : 

• средња дневна количина воде за димензионисање ППОВ Q=2x30м3/дан 

• маx часови доток воде за димензионисање пумпне станице Qчас маx =2.0л/сец 

Искуствени подаци указују да је оправдано да код малих количина отпадне воде, меродавна количина за 

димензионисање пумпних агрегата буде часовни максимум увећан за 40% - 60% за дане са кишом, па је 
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Qап мер=3.32л/сец 

• Биолошко оптерећење за утврђивање степена пречишћавања (ППОВ) 2x12кг/дан 2.1 - 6 

• суспендована материја за утврђивање степена пречишћавања (ППОВ) 2x14кг/дан 

• азот 2x2кг/дан 

• фосфор 0.5x2кг/дан 

• бројЕС 200ES 

Потребан степен пречишћавања пратећи I фазу, са гледишта суспендованих материја износи око 63% са 

концентрацијом у ефлуенту од 30мг/л, док је по питању биолошког оптерећења потребан степен 

пречишћавања око 60% са концентрацијом у ефлуенту од 25мг/л. Што се хемијске потрошње кисеоника, 

укупног азота и фофора тиче, потребан степен пречишћавања је: 

ЦХПК ≤ 125 мг/л или ПСП = 0% 

ЦН ≤ 15 мг/л или ПСП = 0% 

ЦП ≤ 2 мг/л или ПСП = 0% 

Имајући у виду да је стварни реципијент река Дрина која припада ИИ класи водотока, предвиђени степен 

пречишћавања сигурно обезбеђује квалитет за упуштање у реципијент. 

2.2. Технички опис за ППОВ „Сакар“ 

 

2.2.1. Принцип рада СБР технологије 

Пречишћавање санитарно-фекалних отпадних вода према СБР систему (према енгл. „Сеqуензинг Батцх 

Реацтор“) је дисконтинуирани начин пречишћавања. СБР уређај за пречишћавање санитарно-фекалних 

отпадних вода ради на принципу аеробне биолошке разградње органских материјала помоћу активног 

муља. Уређај је подељен у два функционална дела: део за прихват отпадне воде и СБР реактора. У 

прилогу 1 дата је диспозиција СБР уређаја. Део за прихват отпадне воде назива се примарни таложник и 

испуњава четири функције - служи за таложење честица у долазној отпадној води, као базен вишка 

активног муља који настаје током процеса пречишћавања, за егализацију отпадне воде у односу на 

концентрације отпадних материја и као базен одређеног волумена отпадне воде (шарже). У СБР реактору 

се одвија аеробна биолошка разградња отпадних материја помоћу активног муља.Пуњење се врши 

утопном муљном помпом,а пра-жњење отварањем одговарајућих лептирастих вентила покретани 

електричним путем.. Волумен пуњења СБР реактора континуирано се подешава током рада према улазној 

количини отпадне воде како би се постигла оптимализација потрошње електричне енергије уређаја за 

пречишћавање отпадних вода. Управљачка јединица је програмирана за обављање циклуса 

пречишћавања воде у четри главне фазе.  

 

Нормални циклус 

 

1. Фаза пуњења Помоћу уроњене муљне пумпе  отпадна вода се из примарног базена пребацује у СБР 

реактор. 

2. Фаза пречишћавања Отпадне вода се непрекидно интензивно меша и аерира помоћу аератора и 

снабдева бактерије са кисеоником. Ареација се врши у интервалима у зависности о програму 

управљачке јединице. 

3. Фаза таложења У овој фази престаје ареациј, вода мирује и долази до раздвајања активног муља (пада 

на дно базена) и пречишћене воде (слој воде на врху). 
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4. Фаза пражњења Када је завршена фаза таложења, слој пречишћене воде се испушта из уређаја а део 

исталоженог активног муља се отварањем одговарајућег вентила пребацује у базен за вишак 

муља. Наведене четири фазе чине један циклус пречишћавања отпадне воде. Стандардно, један циклус 

пречишћавања траје око 8 сати. 

 

Уколико у уређај не улази довољна количина отпадне воде (мањи број корисника од предвиђеног), уређај 

прелази у штедни начин рада. Пречошћавање се и даље врши али се временски скраћује фаза ареације и 

тиме се смањује потрошња електричне енергије. Управљачка јединица, помоћу ниво склопке, константно 

прати ниво воде у примарном таложнику и одлучује да ли уређај треба наставцити рад у штедном начину 

рада или се треба пребацити на нормалан начин рада. Целим уређајем за пречишћавање отпадне воде 

управља електронички склоп, који се налази изван уређаја. Осим процеса за управљање уређајем, у себи 

садржи и електронски дневник рада који омогућује лагано и редовно сервисирање уређаја. Посебна 

погодност СБР уређаја је да због интензивног мењања услова у СБР реактору долази до развоја 

многобројних врста микроорганизама у отпадној води односно активном муљу, што коначно резултира и 

побољшаним квалитетом излазне пречишћене воде. Овај тип уређаја је посебно погодан за пречишћавање 

отпадне воде са великим променама у улазним оптерећењима. Предност СБР уређаја у односу на друге 

типове уређаја за пречишћавање отпанде воде: 

-оптерећењем и преоптерећењем 

 

вања отпадних вода 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Технички опис постројења БП СБР 200ЕС, капацитета 176-225ЕС 

 

СБР 200ЕС је компактни контејнерски уређај димензија 2.40m x 6.00 m x 2.70m који се уграђује 

надземно. Уређај се  испоручује са комплетном прединсталираном техничко-технолошком 

опремом.Постројење уз СБР реактор чини улазна црпна станица са сепаратором масти, сабирним 

резерваром који има улогу И примарног таложника И спремишта за муљ који има улогу 

накнадног таложника. СБР реактор Опрема која се уграђује у базен СБР реактора састоји се од 

аераторских 

елемената типа јетфлеx. Аераторски елементи постављају се у групе на специјалне 

носаче који су израђени од иноx-а . Ареатори су са компресорима ниског 

притиска повезани високоотпорним цевима. 

Реактор СБР је опремљен са компресорима ниског притиска (дуваљке) један радни и један 

резервни, са два електро вентила за испуштање пречишћене воде муља и управљачког ормана . 

Потопљена пумпа за убацивање отпадне воде из базена за прихват отпадне воде у СБР реактор. 

Снага: 1.2кW 

Напон: 400В 

Произвођач: СУЛЗЕР 

Пумпа је управљена зависно од програма рада СБР-а. 

Време рада 20 - 30 минута по циклусу. 

Електро-лептирасти вентил НО100 за испуштање пречишћене воде 

Електро-лептирасти вентил НО80 за испуштање муља 

Вентили се  управљају зависно од програма рада СБР-а. 

Време рада 20 - 30 минута по циклусу. 

Потопљена пумпа за избацивање вишка активног муља. 

Инсталирана снага 

Потопне пумпе 3x 1.2кW: 3.6кW 
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Компресор: 3кW 

Укупна инсталисана снага СБР уређаја 6кW 

Објекат за смештај опреме 

Опрема за управљање и компресор су смештени у објекат од лима прем 

Објекат се поставља унутар СБР уређаја, независно за 

сваку фазу. 

Електро управљачки ормар управља радом целог уређаја. Ормар је опремљен са 

главном склопком, уређејем за заштиту компресора ниског притиска, електричних 

потопних пумпи, ПЛЦ-ом који управља целокупним радом постројења. 

Управљачка јединица ради потпуно аутоматски. Комплетна технологија 

управљања постројењем налази се у једном електро орману. Све функције постројења 

су у ПЛЦ јединици у облику СПЦ (Сторед програм цонтрол). Уређај се током 

експлоатације може лагано прилагођавати и додатно подешавати. 

Процесирање грешака се врши преко светлосне сигнализације на ормару и текста 

на дисплаyу ПЛЦ-а, те звучним сигналом. 

Компресор ниског притиска за ареацију СБР са бочним каналом опремљен је 

са арматуром припремљеном за спајање на аераторски разделник. На усисној страни 

опремљен је са усисним филтером ваздуха. На страни која је под притиском опремљен је 

са спојницом за спој за развод ваздуха. 

Приближни габарити компресора : 600мм x 500мм x 500мм 

Напон: 400В 

Снага: 3 кW 

Температура околине : -15 - +40 
 

2.2 – 6 Третман муља на СБР уређају 

На уређају за биолошко пречишћавање отпадних вода разликују се примарни и секундарни муљ. 

Примарни муља настаје у примарној таложници као седиментирајући. Уклања се комуналним возилом 

према потреби. Количина муља и интервал пражњења је 2 - 3 пута годишње. 

Секундарни муљ односно вишак активног муља настаје као резултат микробиолошког пречишћавања 

отпадне воде. Вишак активног муља се пребацује из СБР реактора у прву комору примарног таложника. 

Пражњење зависи о органском оптерећењу и може се добити у омеру 1кг БПК5 у улазној отпадној води 

производи цца. 1кг муља. 

Излазни параметри пречишћене воде 

 

 

Што у потпуности задовољава тражене услове. 

Монтажа и пуштање у рад 

 

Црпна станица,сепаратор масти, сабирни базен (примарни таложник )и спремиште за муљ налазе се на 

доњој армирано бетонској плочи д=20цм. Ископ за оба базена изводи се као широки ископ ~80 - 100цм’ 

шире од задатих димензија уређаја. Доња плоча се поставља ~20цм’ од ивице ископа, а сам уређај по 

средини доње плоче. СБР реактор се поставља на армирано-бетонску плочу унивоу уређења земљишта. 

Пуштање у рад врши се од стране испоручиоца опреме. У току пуштања у рад врши се контрола 

аераторских елемената, пумпи и све техничко технолошко опреме која је потребна за рад СБР уређаја . 

Врши се повезивање електро комадног ормара, повезивање компресора ниског притиска са разделником 

те се уређај пушта у рад. Проверава се рад свих техничко технолошких компоненти уређаја и врши се 

потребна подешавања. Приликом пуштања у рад врши се обука одговорне особе од стране корисника за 

рад са уређајем. 

 

2.3. Пумпна станица 

 

2.3.1. Хидромашински део 
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Отпадне воде корисника Сакар 2 и дела Сакар 1 долазе до сабирне шахте испред пумпне станице, где се 

слободно уливају у црпилишни простор, проласком преко решеткасте корпе. Даљи транспорт отпадне 

воде, врши се потопљеним канализационим пумпама до сепаратора масти. Транспорт фекалне отпадне 

воде врши се кроз два одвојена засебна потисна цевовода, пречника од ДН80 мм. Након изласка из 

сепаратора масти преливном цеви НД 250 вода долази у сабирни резервоар. Из сабирног резервоара  

предвиђена је могућност евакуације отпадне воде у случају хаваријских проблема на уређајима за 

пречишћавање (бy-пасс). Евакуација је предвиђена од сабирног резервоара до Ш канализационим 

колектором НД160.  

 

 

Долазни колектор НД 250 из сабирне шахте излива се у уливну комору. На преградном зиду између 

уливне коморе и коморе за смештај решеткасте корпе, налази се табласти затварач. Табласти затварач је 

типски произвођача „Гаџи Хан“. На месту отвора, потребно је упустити бетон за висину коју дефинише 

испоручилац затварача. 

 

 

За задржавање отпада из канализационе воде у црпној станици предвиђен је шахт за смештај решеткасте 

корпе. Решеткаста корпа се ради од челичних шипки Ø10мм са челичним оквиром НП1, 40x40x4 

димензија 80/80 у горњем делу и 60/60цм у доњем делу. Челичне шипке су затворене за оквир. Димензије 

решетке су такве да може лако да се диже и спушта, а конусни део корпе омогућава тачно постављање у 

лежиште корпе. Корпа се извлачи помоћу ланца који је везан за корпу у сва четири угла рама корпе. У 

овом делу шахта на коти 157.50мнм предвиђен је отвор, димензија 50/50цм који служи као прелив у 

случају да је решеткаста корпа загушена отпадом. Улога грубе решетке - корпе је да спречи улазак у 

црпилиште крупне елементе која носи отпадна вода, чиме се са једне стране спречава, зачепљење и 

оштећење пумпног агрегата а са друге стране спроводи механичко пречишћавање и спречавање уласка 

ових елемената у постројење за пречишћавање. Треба нагласити да је за канализациону мрежу Сакар 2, 

било неопходно уградња три црпне станице које су такође опремљене решеткама за заштиту крупних 

елемената, па се код ове црпне станице не очекују појава знатних количине крупних елемената. 

Чишћење решетке корпе и визуелан контрола остварује се преко отвора изнад решетке - корпе. Само 

вађење решетке корпе може се остварити ручно (ланчаном дизализом) или помоћу погона на помоћном 

возилу. 

 

 

Пумпних агрегата има два у предметној црпној станици и раде у систему 1+1. Пумпни агрегати су 

потопљени, т.з. мокро извођење и то су канализационе пумпе за отпадне воде, Пумпни агрегати морају да 

задовоље следеће карактеристике Q = 3.3л/сец Хмаx = 5.6м Хмин = 3.6м 

Усвојене су пумпе произвођача фирме СЛУЗЕР или неке сличне са следећим техничких карактеристика: 

АС 0530 Д 50ХЗ основне карактеристике: радно коло са слободним пролазом 30 мм, пумпа је опремљена 

системом за контролу пропуштања воде у унутрашњост електромотора услед квара механичког 

заптивача, као и системом за термо заштиту мотора од прегревања намотаја , тело пумпе и радно коло је 

израђено од сивог лива (ГГ-25) а лица механичког заптивача су израђена од силицијум карбида (СиЦ). 

Потис је ДН 50. Електромотор је трофазни, снаге 1.2 кW, број обртаја 2950/мин, напајање 

3пх/400В/50Хз, класа заштите кућишта електромотора је ИП68, а класа заштите намотаја је Х, пумпа се 

испоручује са намонтираним каблом дужине 10м. На вратило мотора је директно спрегнуто радно коло 

пумпе. Радно коло је једноканално. Пумпни агрегати се слободно ослањају на потисно колено које је 

анкерисано у под црпилишта (свака пумпа има своје потисно колено), за које се чврсто хватају преко 

одговарајућих хватача (брзо ослобађајући систем), а веза се остварује преко тежине самог агрегата. 

Захваљујући оваквом начину ослањања пумпе, обезбеђена је заптивеност између прирубнице потисног 

вода саме пумпе и прирубнице првог лука који већ припада потисном цевоводу. Између ових прирубница 

се налази гумени заптивач, који је притегнут управо захваљујући тежини самог пумпног агрегата. 

Пумпни агрегат је везан посебним ланцем, преко кога се обавља његово прихватање и извлачење из 

црпилишта, ако се за тим укаже потреба. Ланац је окачен о посебну куку која је учвршћена за горњу 

плочу црпилишта. Посебном вођицом је обезбеђено вертикално спуштање и дизање пумпног 
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агрегата. Та вођица је прохромска цев пречника 3/4'', која је са доње стране фиксирана за потисно колено, 

а са горње стране за бетонски зуб испод горње плоче црпилишта. Ова вођица, поред вертикалног вођења 

пумпе, при њеном извлачењу из резервоара, односно спуштању у резервоар, обезбеђује да пумпа не може 

неконтролисано да се клати, односно обрће око своје осе. Ове вођице се испоручују уз потисно колено. 

Пумпа преко својих посебних вођичних ушки, обухвата вођичну цев и уз доста комотан зазор, обезбеђује 

несметано клизање пумпе дуж вођице. Уз лагано кретање, уз, или низ вођичну цев, потпуно је безбедна 

операција вађања односно спуштања пумпног агрегата. Погонски ел.мотор пумпе је посебним електро 

каблом повезан за извор напајања. 

 

 

Као што је предходно речено, потисни цевовод сваке пумпе је ДН80 мм, док пумпа везу са прохромским 

цевоводом остварује преко потисног колена чији је пречник на усису 46мм, а потис овог колена је 50мм 

који се наслања на редукцију која повећава промер цевовода на 80мм, што омогућава нормалан транспорт 

флуида, а самим тим и рад пумпе чини флексибилним. Од цевне арматуре сваки потисни цевовод 

понаособ директно ислободно испуштају воду у сепаратор масти. Спајање свих везних комада, лукова, 

редуцира, Т-комада и арматуре остварено је преко прирубница са одговарајућим вијцима и заптивачима. 

Испод хоризонталних ФФ-комада, су монтирани челични ослонци, којима су ови елементи фиксирани и 

који прихватају реактивне силе, које настају услед течења флуида кроз цевовод. Тиме је обезбеђен миран 

и тих рад цевовода, без икаквих вибрација и потреса. 

 

-КОМАНДНИ ОРМАН 

Електро-командни орман (РО-ЦС) за управљање радом пумпи је слободно стојећи и налази се на 

бетонској плочи ЦС. Напаја се из ГРО-ЦС, енергетским каблом на одговарајуће прикључне клеме. У 

њему је смештена електро-енергетска опрема ( контактори, релеи, биметална и термичка заштита, 

осигурачи и остала опрема ), док се на предњој његовој табли налази главни прекидач, помоћу кога се 

укључује, односно искључује командни напон. 

Почетак рада сваког агрегата се остварује преко софт-стартера, а пумпе раде наизменично, чиме се 

равномерно оптеређују. Предвиђа се набавка дизел агрегата који би обезбеђивао несметан рад у 

хаваријском режиму (у случају нестанка напона у мрежи) функционисања постројења. Поред тога у 

орману са налази и програмабилни контролер (ПЛЦ). То је микропроцесорски уређај за аутоматско 

управљање радом пумпи. Његов детаљнији опис је предмет елекро дела пројекта а овде ће се само 

нагласити да је ПЛЦ тако програмиран, да се остварује такав ред укључивања и искључивања агрегата, 

којим се обезбеђује равномеран распоред броја радних сати, по сваком агрегату. ПЛЦ се у свом раду 

ослања на континуални мерач нивоа воде, чија се сонда налази у црпилишту ,уроњена у воду и преко које 

се континуално очитава ниво воде изнад пумпи. Преко овог мерача, поред тога што се његов сигнал 

користи за управљање радом пумпи, се пумпе штите од рада на “суво”. При минималном нивоу воде када 

сонда мерача остаје неоквашена, пумпа се аутоматски искључује. За сваки агрегат предвиђа се локална 

сигнализација на електро-командном ормару: 

• пумпа укључена / искључена 

• квар пумпе (збирни квар) 

• минимални радни ниво (МНР) 

• деловала заштита рада на суво ( ЗРС) 

Предвиђена је и следећа заштита - блокада рада пумпних агрегата: 

• рад на суво (ЗРС) 

• минимални радни ниво (МРН) – искључење пумпе 

• нестанак фазе 
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Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару 

 

I      POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

 Kompaktni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda veličine 200ES 

1.  Pripremni radovi 

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 
Ukupno bez PDV 

1.1 

Pre početka izvođenja radova izvršiti snimanje 

nultog stanja terena i snimanje položaja crpne 

stanice. Obračun paušalno 
pauš 1,00   

 Ukupno pod 1 - pripremni radovi:  

 2. Zemljani radovi 

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 
Ukupno bez PDV 

2.1 

Iskop u materijalu III i IV kategorije,  90% 

mašinski i 10% ručno  gradjevinske jame zbog 

ugradnje uredjaja. Jediničnom cenom je 

obuhvaćeno izbacivanje iskopanog materjala na 

udaljenost 2-3m od ruba gradjevinske jame, zbog 

potreba kasnijeg zatrpavanja, eventualno 

podgradjivanje, odnosno osiguranje gradjevinske 

jame od obrušavanja, te sav ostali rad, materjal i 

grubo planiranje jame sa tačnošću od 5cm. 

Obračun će se izvršiti po m3 iskopanog materijala. 
  24,30     

  mašinski m3 21,87   

   ručni m3 2,43   

 

2.2 

Izrada tampon sloja od šljunka ispod temeljne 

ploče ploče uredjaja. Obračun po m3 nabavljenog, 

dopremljenog i ugradjenog šljunka. m3 6,08   

 

2.3 

Zatrpavanje gradjevinske jame  po završetku svih 

radova koji prethode istom. Zatrpavanje izvesti 

probranim materjalom iz iskopa ili obližnjeg 

pozajmišta uz vlaženje i ručno nabijanje u 

slojevima uz planiranje površina prema projektu. 

Obračun po m3 izvedenog zatrpavanja. m3 3,75   

 Ukupno pod 2 -  zemljani radovi: 

 3. Betonski i armirano betonski radovi 

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 
Ukupno bez PDV 

3.1 

Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče 

SBRa vodonepropusnim betonom marke MB30.  

U jediničnoj ceni obračunat je sav rad, materjal i 

neophodna oplata. Obračun po m3 ugradjenog 

betona. m3 8,40   

 

3.2 

Betoniranje izravnavajućeg sloja betona ispod 

temeljne ploče, betonom marke MB15. U 

jediničnu cenu uračunat je sav rad i materjal. 

Obračun po m3 ugradjenog betona. 
m3 4,20   

 Ukupnopod 3 -  betonski i armiranobetonski radovi: 

 4.   Armirački radovi 

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 
Ukupno bez PDV 
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4.1 

 Nabavka, čišćenje, ispravljanje, savijanje, 

postavljanje i vezivanje betonskog čelika za 

armiranobetonsku konstrukciju uredjaja. Obračun 

će se izvršiti po kg ugradjenog čelika.         

      RA 400/500 kg 150,00   

       MAG 500/560 kg 350,00   

 Ukupno pod 4 - armirački radovi:  

 5. Oprema 

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 
Ukupno bez PDV 

5.1 

Tipski SBRmobilni kontejnerski uređaj za 

perčišćavanje otpadnih voda.  Kapacitet SBR 

kontejner (dimenzija) :2.40m x 6.00 m x 2.70m 
Postrojenje se sastoji od sledećih elemenata: 

Biološka faza prećišćavanja putem postupka SBR, 

podeljeno na selektorski i ostali deo, snabdeven 

sistemom dovoda otpadnih voda, sistemom 

dekantiranja prečišćene vode, sistemom za 

aeraciju, sistemom za odvod viška mulja sa 

potisnim vodom i armaturom, instrumentom za 

merenje koncentracije rastvorenog kiseonika. 

Centralni upravljački sistem sa (PLC računarom) 

je smešten u kontejner za mašinsku opremu. 

Cevne veze: Celokupna konstrukcija SBR 

kontejnera od čelika standardnih dimenzija, s 

obzirom na potrebne uslove režima voda, površine 

konstrukcije se moraju efikasno zaštititi od 

korozije, zaštita se odnosi na peskarenje, osnovnu 

zaštitu debljine 50µ i na dva završna površinska 

sloja epoksi premaza debljine sloja po 75µ, sa 

spoljne strane zaštite površina se izostavlja jedan 

sloj 75µ, spoljna strana se zaštićuje i termički 

izoluje od stiropora debljine 5cm. Sastavni deo 

SBRa su: elektro motorni leptir ventil fi 50, fi80 i 

fi 100, kao i merač protoka fi 100. Obračun po 

kompletu SBRa ком 1,00   

 Ukupno pod 5 - oprema: 

 6. Ostali radovi 

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 
Ukupno bez PDV 

6.1 

Geodetsko snimanje izvedenog stanja objekta. 

Obračun paušalno. paušal 1,00   

 6.2 Crpljenje podzemne vode. Obračun po h h 5,00   

 6.3 Projekt izvedenog stanja. Obračun paušalno paušal 1,00   

 Ukupno pod 6 - ostali radovi: 

  
 REKAPITULACIJA I 

 

 Ukupno bez PDV 

1. Pripremni radovi  

2. Zemljani radovi  

3. Betonski I armirano betonski radovi  

4. Armirački radovi  

5. Oprema  

6. Ostali radovi  

UKUPNA VREDNOST (1-6) bez PDV:  
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II    CRPNA STANICA  

1. Pripremni radovi 

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena bez 

PDV 
Ukupno bez PDV 

1.1 

Pre početka izvođenja radova izvršiti 

snimanje nultog stanja terena i snimanje 

položaja crpne stanice. Obračun paušalno pauš 1,00   

 Ukupno pod 1 - pripremni radovi: 

 2. Zemljani radovi 

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena bez 

PDV 
Ukupno bez PDV 

2.1 

Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije u 

širokom otkopu. Prilikom otkopa praviti 

pristupne rampe. Iskopanu zemlju odlagati sa 

strane otkopa. Obračun po m3 iskopa. m3 778,32   

 

2.2 

Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje 

šljunka prirodne granulacije ispod ploča 

šahtova u sloju od 10cm. Obračun po m3 

šljunka. m3 6,24   

 

2.3 

Nasipanje materijalom iz iskopa oko 

armiranobetonskih zidova sa nabijanjem 

mašinskim putem u sloju oko 20 sm. Obračun 

po m3 m3 595,44   

 

2.4 

Utovar i odvoz viška materijala na deponuju 

koju odredi nadzorni organ do udaljenosti 5 

km. Obračun po m3 transportovane zemlje. m3 228,60   

 Ukupno pod 2 - zemljani radovi: 

 3. Betonski i armirano betonski radovi 

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena bez 

PDV 
Ukupno bez PDV 

3.1 

Betoniranje zidova i dna crpne stanice 

vodonepropusnim betonom V6  MB30. d= 

25m i 20cm Cenom je obuhvaćena i sva 

potrebna oplata i skela. Obračun po m3 

ugrađenog betona. m3 65,00   

 

3.2 

Betoniranje podloge za crpnu stanicu i 

zatvaračnice u mršavim betonom MB15 d=15 

cm. Obračun po m3. m3 8,54   

 
3.3 

Betoniranje pregradnih zidova u separatoru 

ulja i masti MB30 d=12 cm. Obračun po m3. m3 0,75   

 Ukupno pod 3 - betonski i armiranobetonski radovi:  

 4. Armirački radovi 

Poz  Opis pozicije  
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena bez 

PDV 
Ukupno bez PDV 

4.1 

 Nabavka, transport, sečenje, savijanje, 

postavljanje i povezivanje armature prema 

planovima armature. Jedinična cena sadrži 

sav potreban rad, materijal i prenos. Obračun 

po kg ugrađene armature.       

       RA 400/500 kg 3.000,00   

       MAG 500/560 kg 4.500,00   

 Ukupnopod 4 - armirački radovi: 

 5. Hidroizolaterski radovi 
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Poz  Opis pozicije  
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena bez 

PDV 
Ukupno bez PDV 

5.1 

Izrada hidroizolacije unutrašnjih zidova i 

podne ploče penetratom (texas penertat ili 

neki drugi istih karakteristika. Obračun po m2 m2 268,00   

 
5.2 

Nabavka Sika Waterbars širine 32 cm za 

nastavak betoniranja. Obračun po m m 25,00   

 Ukupno pod 5 - hidroizolaterski radovi: 

 6. Bravarski radovi 

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena bez 

PDV 
Ukupno bez PDV 

6.1 

Izrada i montaža poklopca od rebratog lima 

S=5+1mm,  prema specifikaciji i crtežima. 

Nabavka, montaža čeličnog rama kao i 

nabavka i montaža poklopca od rebrastog 

limad=5+1mm i ugaonih profila 45x45x5 u 

zavarenoj izradi.Ugaoni šavovi su debljine 

3mm. Obračun po komadu poklopca. 

Obavezno izvršiti antikorozivnu zaštitu.         

6.1a 120x100 cm kom 3,00   

   105x105 cm kom 2,00   

 6.1b 100 x 140 cm kom 2,00   

 

6.2 

Nabavka, transport i montaža liveno-

gvozdenih penjalica DIN 1212 na 

međusobnim razmakom 30 cm po visini. 

Obračun po komadu ugrađene penjalice. kom 50,00   

 

6.3 

Izrada, antikoroziona zaštita i ugradnja 

nagazne rešetke dimenzija 1400x1000x30 

mm i zaštitnog naslona od cevi Ø32mm, 

dužine 1,5mm iznad rešetke.Obračun po 

komadu. kom 2,00   

 Ukupno pod 6 - bravarski radovi: 

 7. Oprema 

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena bez 

PDV 
Ukupno bez PDV 

7.1 

Nabavka, transport i ugradnja i puštanje u rad 

uronjenih kanalizacionih pumpi slede ih 

karakteristika: 

Q=3.3l/sec, Hmax=5,60m, Hmin=3.60 

N=1.2kW. Osnovne 

karakteristike: radno kolo sa slobodnim 

prolazom 50mm. Pumpe se isporučuku sa 

pripadajućom potisnim kolenom, namontirani kom 2,00   

 

7.1 

Nabavka, transport i ugradnja i puštanje u rad 

uronjenih kanalizacionih pumpi slede ih 

karakteristika: 

Q=3.3l/sec, Hmax=7,00m, Hmin=3.60 

N=1.2kW. Osnovne 

karakteristike: radno kolo sa slobodnim 

prolazom 50mm. Pumpe se isporučuku sa 

pripadajućom potisnim kolenom, namontirani kom 2,00   

 

7.2 

Nabavka, transport i montaža 

livenogvozdenih fazonskih komada.         

Obračun po kg prema specifikaciji materijala. kg 800,00   

 

7.3 

Nabavka, transport i montaža pljosnatog 

zatvarača Ø80mm, za radni pritisak od 6 bara, 

sa točkom. Obračun po komadu. kom 2,00   

 



18 

 
 

 

Јавна набавка број 404-89– Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару 

7.4 

Nabavka, transport i montaža nepovratnog 

ventila Ø80mm za vetikalnu ugradnju. 

Obračun po komadu. kom 2,00   

 

7.5 

Nabavka, transport i montaža tuljka sa 

slobodnom prirubnicom ND 80/90. Obračun 

po komadu. 
kom 2   

 

7.6 

Nabavka, transport i montaža PVC cevi  sa 

odgovarajućim kolenima ø100, za ventilaciju 

crpne stanice. Obračun po m'. m' 4   

 

7.7 

Nabavka, transport i ugradnja i antikorozivna 

zaštita korpe od čeličnih šipki fi 10mm, 

dimenzija 80/80 u gornjem delu i 60/60 u 

donjem delu za sakupljanje krupnih otpada. 

Korpu izraditi ougaonika na koje je navarena 

čelična mreža. Korpa ima drški koja se izvlači 

pomoću lanca koji je vezan za sva četiri ugla 

rama korpe koja se kači za kuku dizalice. 

Obraču po komadu ugrađene i antikorozivno 

zaštićene rešetke. m' 1   

 

7.8 

Nabavka, transport i montaža ustave pre 

ulaska u prostor zaštitne korpe. Ustava je 

dimenzija 90x60cm od čeličnog lima 

antikorozivno zaštićenog, sa drškom za koju 

se kači uređaj za podizanje. U zidu su 

ugrađeni ugaonici (vođice) ustave do visine 

145cm. Obračun po komadu m' 1   

 

7.9 

Ostali montažni materijal koji nije obuhvaće 

specifikacijom, elektrode za zavarivanje, 

priprema cevi, čišćenje cevi, unutraćnji 

transport zavrtnji i slično.Obračun paušalno pauš 1   

 Ukupno pod 7 - oprema: 

 8. Ostali radovi 

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena bez 

PDV 
Ukupno bez PDV 

8.1 

Geodetsko snimanje izvedenog stanja objekta. 

Obračun paušalno. paušal 1,00   

 8.2 Crpljenje podzemne vode. Obračun po h h 60,00   

 
8.3 

Projekt izvedenog stanja. Obračun paušalno 
paušal 1,00   

 Ukupno pod 8 - ostali radovi 

  

 

 
REKAPITULACIJA II 

 

 Ukupno bez PDV 

1. Pripremni radovi  

2. Zemljani radovi  

3. Betonski i armirano betonski radovi  

4. Armirački radovi  

5. Hidroizolaterski radovi  

6. Bravarski radovi  

7. Oprema  

8. Ostali radovi  

UKUPNA VREDNOST (1-8) bez PDV:  
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 III   CEVNE VEZE 

1. Pripremni radovi 

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 
Ukupno bez PDV 

1.1 
Obeležavanje trase cevovoda kao i položaja 

revizionih silaza. Obračun paušalno pauš 1,00   

 Ukupno pod 1 - pripremni radovi: 

 2. Zemljani radovi 

Poz  Opis pozicije  
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 
Ukupno bez PDV 

2.1 

Kombinovati iskop rova za cevovod mašinski 80%,  

ručno 20% u materijalu III i IV kategorije na dubini 

do 5,0m. Obračun količina iskopa izvršiti na 

osnovu stvarno izvršenog iskopa prema podužnom 

profilu. 

Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje 

se na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova. 

Obračun po m3 iskopa.          

mašinski iskop 80% m3 64,40   

 ručni iskop 20% m3 14,90   

 

2.2 

Mašinski i ručni iskop za formiranje šahti. 

Mašinskim putem 80%, a ručno 20%.   

Obračun po m3       

 mašinski iskop 0-4m m3 16,00   

 ručni iskop 0-4m  m3 4,00   

 

2.3 

Ručno planiranje dna rova u zemljištu III kategorije 

sa tačnošću +- 2 cm, prema projektovanim kotama, 

sa prosečnim iskopom od 0.05 m3/m2 i 

izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se 

vrši po m2  isplanirane površine. m2 33,00   

 

2.4 

Nabavka i transport peska na gradilište za zaštitu 

cevi u rovu. Ispod cevi sloj peska id 10cm, oko cevi 

i iznad cevi 10cm. U obračun ulazi utovar, 

transport, istovar kao i potreban alat i radna snaga. 

Obračun je po m3. m3 13,65   

 

2.5 

Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka 

prirodne granulacije ispod ploča šahtova, oko 

revizionih okana i iznad peska cevovoda gde je 

potrebno (kroz saobarcajnicu, kompleks CS i 

slično). Obračun po m3 šljunka. m3 40,40   

 

2.6 

Vraćanje u rov zemlje iz iskopa na mestima gde 

cevovod prolazi kroz zelenu površinu, uključeno je 

i nabijanje. Obračun po m3 m3 39,60   

 

2.7 

Utovar i odvoz viška zemlje od iskopa, na daljinu 

do 5 km, mašinskim putem na deponiju koju odredi 

Nadzorni organ, sa grubim planiranjem na deponiji. 

Obračun po m3 odvežene zemlje. m3 59,70   

 Ukupno pod 2 - zemljani radovi: 

 3. Betonski radovi - šahtovi 

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 
Ukupno bez PDV 
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3.1 

Nabavka, transport i izrada betonske podloge za 

postavljanje sahti, dimenzija 1,50x1,50m od 

armiranog betona MB 30, debljina 15cm u beton 

ugraditi armaturnu mrezu Q335. Obračun po kom kom 2,00   

 

3.2 

Nabavka, transport i ugradnja tipskih AB šahti, 

kružnog poprečnog preseka Ø1000 sa kinetom i 

debljine zidova 10cm. Spojeve šahti vršiti 

vodonepropusnim malterom. Obračun po m       

 
Ø1000 m 4,00   

 

3.3 

Nabavka, transport i ugradnja tipskih betonskih 

prefabrikovanih konusnih prstenova unutrašnjeg 

preseka 100/600/625. Onračun po komadu. kom 2,00   

 

3.4 

Nabavka, transport i ugradnja betonskog prstena za 

poklopac u svemu prema detaljima datim na crtežu. 

Obračun po komadu ugrađenog prstena. kom 2,00   

 Ukupno pod 3 - betonski radovi: 

 4.  Montažni  radovi 

Poz Opis pozicije  
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 
Ukupno bez PDV 

4.1 

Nabavka, transport i ugradnja korugovanih 

kanalizacionih cevi prečnika (za srednje 

saobraćajno opterećenje) . Cevi postaviti u 

projektovanom nagibu, a posle prijema ugrađenih 

cevi od strane Nadzornog organa pristupiti 

delimičnom zatrpavanju i hidrauličkoj probi. 

Obračun po m' montirane cevi. Računajući i          

ND250 m'  25,00   

 

4.2 

  

Nabavka, transport i ugradnja PEHD vodovodnih 

ceni za vezu podzemnog hidranta sa gradskim 

vodovodom. PEHD prečnika Ø80. Obračun po m m'  12,00   

 Nabavka, transport i ugradnja prohtomskih cevi 

Ø80 za vezu SBRa sa silosom za mulj.  

Obračun po m. m'  4,50   

 

4.3 

Nabavka, transport i montaža liveno - gvozdenih 

poklopaca za šahtove,  zajedno sa ramom za 

ugradnju, kružnog otvora prečnika Ø600mm, 

nosivosti 400kN, bez otvora. Ram poklopca se 

postavlja na oplatu šahta pri njegovom izvođenju i 

betonira se zajedno sa pločom. Poklopac ugraditi u  

ravni terena. Obavezno ugraditi poklopce sa 

bravom za zaključavanje istih. Obračun po komadu 

ugrađenog poklopca. kom 2,00   

 

4.4 

Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih 

penjalica DIN 1212 na međusobnim razmakom 30 

cm po visini. Obračun po komadu ugrađene 

penjalice. kom 10,00   

 

4.5 

Nabavka transport i ugradnja podzemnog hidranta 

Ø 80 h=750cm. U cenu ulazi podzemni ventil sa 

uličnom kapom,  ventil Ø80 sa ugradbenom 

garniturom i malom kapom, N komad Ø80, 

FFØ80/500, kao i flanš adapteri Ø80. Obračun po 

kompletu hidranta komp 1,00   

 Ukupno pod 4 - montažni radovi:  

 5. Ostali radovi 

Poz  Opis pozicije  
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 
Ukupno bez PDV 
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5.1 Geodetsko snimanje izvedenog stanja cevnih veza 

Obračun paušalno. pauš. 1,00   

 5.2 Projekt izvedenog stanja. Obračun paušalno pauš. 1,00   

 

5.3 

Priključak na gradski vodovod Ø160 za vezu sa 

hidrantom Ø80. Cena obuhvata iskop čvornog 

mesta za vezu na postoječu mrežu, sav potreban 

materijal za priključak kao i zatrpavanje peskom 

oko cevi i šljunkovito-peskovitim materijalom 

iznad peska. Obračun po kompletu kompl. 1,00   

 

5.4 

Probijanje otvora na postojećoj kanalizacionoj šahti 

za vezu kolektora sa crpnom stanicom. Cena 

obuhvata: iskop oko šahte, pražnjenje postojeće 

šahte, probijanje otvora za cev fi 250, obradu oko 

otvora vodonepropusnim betonom.  

Obračun po komadu kom. 1,00   

 Ukupno pod 5 - ostali radovi: 

  

 
REKAPITULACIJA III 

 

 Ukupno bez PDV 

1. Pripremni radovi  

2. Zemljani radovi  

3. Betonski radovi  

4. Montažni radovi  

5. Ostali radovi  

UKUPNA VREDNOST (1-5) bez PDV:  

 

 

 

 

 

 

 

IV  UREĐENJE TERENA 

1. Zemljani radovi 

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 
Ukupno bez PDV 

1.1 

Geodetsko obelezavanje saobraćajnice i 

položaja potpornih zidova. Obračun 

paušalno pauš 1,00   

 
1.1 

Čišćenje kompleksa od rastinja i drveća 

prečnika do fi 30cm. Obračun paušalno 
pauš 1,00   

 

1.2 

Uređenje platoa po završetku svih radova 

koji predhode istom. Zatrpavanje izvesti 

potrebnim materijalom iz iskopa ili 

obližnjeg pozajmišta uz vlaženje i ručno 

nabijanje u slojevima i uz formiranje 

projektovanih nagiba kosina. Obračun 

paušalno paušal 1,00   

 

1.3 

Izrada pristupnog puta za komunalno 

vozilo nasipanjem šljunka ili tucanika 0-31 

u sloju od 30cm uz propisno nabijanje. 

Obračun po m2 kolovoza. m2 95,00   

 
1.4 

Izrada habajućeh sloja asfalta od BNS 22, 

debljina sloja asfalta 6cm. Obračun po m2 m2 95,00   
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1.5 

Humuziranje i zatravljivanje preostalih 

slobodnih površina kosina i platoa 

postrojenja, i sadnja drveća. Obračun po 

m2 izvedenih radova. m2 150,00   

 

1.6 

Iskop za izradu potpornih zidova u 

materijalu II i IV kategorije. Obračun po 

m3 m3 64,80   

 Ukupno под 1 - zemljani radovi: 

 2. Betonski radovi 

Poz  Opis pozicije  
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 
Ukupno bez PDV 

2.1 

Izrada staza za komunikacije oko objekata 

postrojenja od behatona debljine 10cm. 

Cena obuhvata pripremu podlohe sa 

ugradnjom šljunka d=10cm ispod betona. 

Obračun po m3. m3 3,75   

 

2.,2 

Betoniranje armirano betonskog potpornog 

zida promenljive visine od 0,80 -2,5, 

d=25cm, L=36,00m, u svemu prema 

grafičkoj dokumentaciji. Obračun po m3 m3 18,00   

 Ukupno под 2 - betonski i armiranobetonski radovi: 

 3. Bravarski radovi 

Poz Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 
Ukupno bez PDV 

3.1 

Izrada i montaža bravarske kolske kapiije 

visine 1.5m, a širine 3.5m, antikoroziono 

zaštićene, obojeno uljanom bojom i 

opremljene neophodnim okovima i bravom 

za zaključavanje. Obračun po komadu 

gotove kapije. kom 2,00   

 

3.2 

Izrada ograde oko postrojenja visine 1.5m. 

Ogradu visine 1.5m izraditi od čeličnih 

cevi Ø32mm (stubovi) i pocinkovanog ili 

plastificiranog žičanog pletiva od žice 

d=3.0mm, veličine okca 50x50mm, sa 

gornjom i donjom žicom d=4.0mm za 

zatezanje. Stubove ugraditi u botenoske 

temelje veličine 0.3x0.3x0.5m na 

rastojanju od 2.5m i antikoroziono ih 

zaštititi, a potom obojiti uljanom bojim. 

Obračun po m' kompletno završene ograde. m' 350,00   

 Укупно под 3 -  bravarski radovi: 

  

         
REKAPITULACIJA IV 

 

 Ukupno bez PDV 

1. Zemljani radovi  

2. Betonski radovi  

3. Bravarski radovi  

UKUPNA VREDNOST (1-3) bez PDV:  
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  V  ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE  

      PREDMER I PREDRAČU MATERIJALA I RADOVA 

I  RAZVODNI ORMARI 

R.br.  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 

Ukupno bez 

PDV 

1. Glavni Razvodni orman Crpne stanice  GRO-CS         

  

PVC slobodno stojeći orman za spoljnju montažu  IP65  

približnih   
        

  dimenzija 800 x1000x260 kom 1     

  

Prekidač za momtažu na šinu 63A, 3P, INS 63, Šnajder ili 

odgovarajući 
kom 1     

  Signalna svetiljka zelena,230V,2,5W kom 3     

  Prekidača 10A,tropolozajni 1‐0‐2 kom 1     

  Termostat za anti‐kondenzacioni grejač kom 1     

  Grejač ormana 100W, 250Vac kom 1     

  Automatski prekidač C10A 1P kom 2     

  Automatski prekidač C16A 1P kom 1     

  Automatski prekidač C16A 3P kom 3     

  Automatski prekidač C25A 3P kom 2     

  Automatski prekidač C2A 1P kom 1     

  Automatski prekidač C2A 3P kom 1     

  Foto rele sa sensorom kom 1     

  Relej sa kalemom za 230V,kontaktima 2NO kom 1     

  

  

Dvopolna utičnica sa zaštitnim uzemljenjem. Montaža na šinu 

unutar ormana 
 kom 1    

 

  
Tropolna utičnica sa zaštitnim uzemljenjem. Montaža na šinu 

unutar ormana 
kom 1     

  
Materijal za izradu postolja, izrada postolja i postavljanje 

postolja na objektu 
kom 1     

  
Kompletno ušemiran i montiran orman GRO- CS  na betonski 

temelj. 
kom 1     

2. Razvodni orman crpne stanice RO-CS         

  
PVC slobodno stojeći orman za spoljnju montažu  IP65  

približnih dimenzija 800 x1000x260 
kom 1     

  
Prekidač za momtažu na šinu 63A, 3P, INS 63, Šnajder ili 

odgovarajući 
kom 1     

  Signalna svetiljka zelena,230V,2,5W kom 3     

  Glava izbornog prekidača sa tri stabilna položaja (1‐0‐2) kom 2     

  Nosač kontakta sa NO+NO kontaktnim blokom kom 2     

  Termostat za anti‐kondenzacioni grejač kom 1     

  Grejač ormana 100W, 250Vac kom 1     

  Motorni prekidač 2,5‐4A 3P kom 2     

  Pomoćni kontakti za motorni prekidač kom 2     

  Soft‐start/stop uređaj 5,5kW, 12A kom 2     

  PLC sa 16DI/10DO rel. Sa ugrađenim displejom kom 1     

  Napojna jedinica 230Vac/24Vdc, 3A kom 1     

  rele nestanak faza i temperaturu namotaja RM35TM250MW kom 2     

  Relej za kontrolu nivoa vode kom 2     

  Plastične sonde za relej za kontrolu nivoa vode kom 3     

  Diferencijalna zaštita 63A/300mA kom 1     

  Signalna LED 24Vdc zelena kom 2     

  Glava signalne svetiljke zelena kom 2     

  Signalna LED 24Vdc plava kom 2     

  Glava signalne svetiljke plava kom 2     

  Signalna LED 24Vdc crvena kom 1     
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  Glava signalne svetiljke crvena kom 1     

  
Nosač izbornih prekidača i signalnih svetiljki f22mm, za 

montažu na šinu 
kom 6     

  Automatski prekidač C10A 1P kom 2     

  Automatski prekidač C2A 1P kom 4     

  
Dvopolna utičnica sa zaštitnim uzemljenjem. Montaža na šinu 

unutar ormana 
kom 1     

  
Tropolna utičnica sa zaštitnim uzemljenjem. Montaža na šinu 

unutar ormana 
kom 1     

  Materijal za izradu postolja, izrada postolja i postavljanje         

  postolja na objektu kom 1     

  Aplikativni softver za PLC kom 1     

  Kompletno ušemiran i montiran orman RO- CS   kom 1     

  Merno razvodni orman nije predmet ovog projekta         

Ukupno pod I - razvodni ormani:    

II   NAPOJNI I INSTALACIONI KABLOVI ( isporuka i ugradnja) 

1 

Isporuka  i  ugradnja  napojnog  kabla  razvodnog  ormana  

GRO-CS, kabl se polaže u iskopan rov od merno razvodnog 

orman.  Kabl  je  tipa PP00  5x10mm² 
m. 35     

2 

Isporuka  i  ugradnja kabla  razvodnog  ormana  GRO-CS ,  

kabl  se  polaže u iskopan rov od razvodnog ormana GRO- CS 

do RO-1 i RO-2.  Kabl  je  tipa   PP00   5x6mm² 

m. 28     

3 

Isporuka  i  ugradnja kabla  razvodnog  ormana  RO-CS ,  kabl  

se  polaže u iskopan rov od razvodnog ormana GRO- CS do 

RO-1 i RO-2. Kabl  je  tipa  5x2,5mm²   za  napajanje RO CS   

m. 5     

4 
Isporuka  i  ugradnja kabla   PP00 3 x 2.5mm²    za  merač 

protoka , kabl  se  polaže u iskopan rov  
m. 25     

5 
Isporuka  i  ugradnja kabla   PP00 3 x 2.5mm²    za  spoljnju 

rasvetu , kabl  se  polaže u iskopan rov  
m. 60     

6 
Kabal LiYCY 2 x 0,75mm² za Plovak za merenje nivoa vode u 

crpilištu 
m. 100     

7 

Kabl  P/F  1 x 16mm²   za  izjednačavanje  potencijala  

metalnih  masa  mašina  i  konstrukcije  u  pogonu ,  polaže  se  

od  ŠIP  kutije  do  mašina  i  metalnih  konstrukcija komlet  sa  

papučicama  i  povezivanjem. 

m. 50     

8 
Iskop i zatrpavanje  rova za polaganje kablova 0,4 x 0,8 m 

zajedno sa štitnicima za kablove i upozoravajućom  trakom  
m. 40     

 Ukupno pod II - kablovi:    

III  AGREGAT  

1 

Nabavka isporuka i ugradnja agregata kontejnerskog tipa za 

spolj. montažu:  

Snaga - 44 kVA / 35,2 kW sa faktorom snage cosϕ = 0.8, 

Režim rada – Standby – Napon – 400/230 V, Faze – tri, 

Frekvencija - 50 Hz, Broj obrtaja - 1500 Motor - Cummins – 

S3.8 G4 Inline 4-Cylinder Diesel,Turbocharged Starting 

voltage 12V Volts DC u zvucno izolovanog kontejneru 

(canopy) Generator set control PowerStart 500 

kom. 1     

2 

Tropolni ATS ( Automatic Transfer Switch ) od 63A u 

sopstvenom metalnom ormanu , služi za automatsko 

prebacivanje potrošača sa mreže na generator i obrnuto. 

Ugradnja u GRO‐CS 

kom. 1     

 Ukupno pod III - agregat sa svim radovima za puštanje u rad:   

IV    UZEMLJIVAČ 

1 
Isporuka  i  ugradnja  pocinkovane trake 25x4 mm u iskopan 

rov ili betonski temelj 
kg 200     
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2 
Isporuka  i  ugradnja  pocinkovane trake 20x3 mm za 

izjednačenje potencijala  
kg 40     

3 Isporuka  i  ugradnja  potpora  za izjednačenje potencijala  kom  50     

4 Isporuka  i  ugradnja  ukrsnog komada  kom  25     

 Ukupno pod IV - uzemljivač:   

V Spoljnja rasveta   

1 

Nabavka isporuka i montaža stuba ulične rasvete visine 5 

metara zajedno sa  temeljom dimenzija : 800x700x700mm. 

Stub je segmentni okrugli , dvostruko farbani  sa priključnom 

pločom  proizvođača Loznica elektro ili odgovarajući 

kom  2     

2 

Nabavka isporuka i montaža svetiljke  ulične rasvete                                               

NEOS 2N/1365D/150/-32/32 

izvor:natrijum visokog pritiska 150W/E40/17,5klm 

kom  2     

Ukupno pod V - spoljnja rasveta :    

VI Merna oprema u polju 

  

Nabavka isporuka i montaža elektromagnetnog merača 

protoka: 

    
    

  

SENZOR MAG 5100W 1 KOM 675,63 675,63 DN80 PN16 4 

za opseg protoka: Qmin= 9 m3/h Qmax=200 m3/h prečnik 

senzora: DN80 procesni priključci: prirubnički EN-1092-1 

materijal obloge senzora: NBR tvrda guma maksimalna 

temperatura medijuma: 70 C maksimalan pritisak medijuma: 

PN16materijal elektroda: Hastelloy C276 minimalna 

elektroprovodnost medijuma: 5 mikroS/cm, max.koncetracija 

čvrstih primesa: 4%, max.granulacija čvrstih primesa: 5 mm 

prozovodjač: SEIMENS ili odgovarajući 

kom  1     

  

SIGNAL KONVERTOR MAG 5000 +/- 0.5 %, 230 V AC 5 

napon napajanja: 115-230 V AC stepen mehaničke zaštite: 

IP67 izlazi: strujni 0-20/4-20 mA, puls./frekv, relejni tačnost: 

+/- 0.5% od trenutne vrednosti protoka materijal kućišta: 

poliamid prozovodjač: SEIMENS ili odgovarajući 

kom  1     

  

PRIBOR ZA EM. MERAČ PROTOKA KABLOVSKE 

UVODNICE:   4 X M20 6 pribor za montažu signal konvertora 

na zid kablovske uvodnice: 4 x M20 prozovodjač: SEIMENS 

ili odgovarajući 

kom  1     

  

KIT ZA IP-68 ZAŠTITU DVOKOMPONENTNI 7 

dvokomponentni gel za IP68 zaštitu senzora elektromagnetnog 

merača protoka 

kom  1     

Ukupno pod VI - Merna oprema u polju:   

VII    ZAVŠNI RADOVI 

1 
Ispitivanje kvaliteta   kompletne  instalacije  sa  izdavanjem  

izveštaja  o  ispitivanju. 
pauš 1     

2 
Funkcionalno  ispitivanje  instalacije  sa  stavljanjem  

kompletne  instalacije  pod  napn. 
pauš 1     

3 Izrada projekta izvedenog stanja pauš 1     

 Ukupno pod VII - završni radovi:    

      

Napomena : Električne instalacije i elementi automatike  SBR postrojenja su sadržane u ceni samog 

postrojenja u hidromašinskim instalacijama 
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REKAPITULACIJA V 

 

 Ukupno bez PDV 

I  RAZVODNI ORMARI  
II  NAPOJNI I INSTALACIONI KABLOVI ( isporuka i ugradnja)  
III  AGREGAT  
IV  UZEMLJIVAČ  
V SPOLJNA RASVETA    
VI MERNA OPREMA U POLJU  
VII  ZAVŠNI RADOVI  

UKUPNA VREDNOST (I-VII) bez PDV:  

 

 

 

ZBIRNA REKAPITULACIJA 

 

 UKUPNO bez PDV 

I POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

II CRPNA STANICA  

III CEVNE VEZE  

IV UREĐENJE TERENA  

V ELEKTROINSTALACIJE  

UKUPNO I-V bez PDV:  

 

 

 

 

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна 

позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и 

слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија 

као неприхватљива. 

 

 

 

Оквирни споразум се закључује на износ од 15.000.000,00 динара, а уговарање, фактурисање и 

наплата се врши по јединичним ценама из техничке спецификације и стварно извршеним 

радовима. Количине наведене у техничкој спецификацији  су оквирне и дате на основу процене 

потреба. Наручилац задржава право да стварне  количине по позицијама из техничке 

спецификације дефинише накнадно, приликом састављања сваког конкретног захтева, према 

тренутним потребама, односно могућностима уградње опреме у складу са ситуацијом на терену. 

 

Динамика радова мора се ускладити са  временским условима 
 

 

 

 

М.П.                                     Потпис овлашћеног лица понуђача: 

              ________________________________ 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА 

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. 

Закона, и то. 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона); 

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 привред, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2) 

Закона). 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона). 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. 

став 2. Закона). 
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. 

Закона, и то: 

1) Финансијски капацитет: 

а) да понуђач у последње три године (2013/14/15. год.) за које су достављени 

подаци није исказао губитак у пословању; 

б) да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан;  

               2) Пословни  капацитет: 

Да је Понуђач у протеклих осам година (2008 - 2015.) извео предметне радове  и 

испоручио опрему на изградњи минимум 2 постројења за пречишћавање отпадних 

вода капацитета 50 ЕС или већег, SBR технологија (надземна или укопана од 

челика и/или пластике и/или бетона); 

              3) Кадровски капацитет: 

                       Понуђач мора да располаже минималним кадровским капацитетом: 

- 1 дипломирани машински инжењера са одговарајућом лиценцом одговорног 

извођача радова 430 и/или 432 

- 1 дипломирани грађевински инжењера са лиценцом за одговорног извођача 

радова 410 (и/или) 400,411,412,413,414,415 

- 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом за одговорног извођача 

радова 450 или 453 

- 1 дипломирани инжењер технологије са лиценцом одговорног извођача радова на 

изградњи технолошких постројења 475 

                      4) Сертификати:  

Понуђач мора да поседује важеће следеће сертификате: 

- сертификовани систем менаџмента квалитета СРПС ИСО 9001 

- сертификат СРПС ИСО 14001 (заштита животне средине) 

- сертификат СРПС ОХСАС 18001 (безбедност и заштитана раду) 
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                       5) Мере у области заштите на раду и заштите људи и имовине 

 

 

1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 

Закона. 

1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, свки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

1) Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из Привредног суда. 

2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење 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 

давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 

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

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

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

или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта 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). 

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

3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

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

4) Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве 

(Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом.  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

1) Финансијски капацитет - Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 

Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о 

бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, 

показатеље за оцену бонитета за 2013., 2014. и 2015. годину, као и податке о данима 

неликвидности. Уколико достављени Извештај БОН-ЈН, не садржи податке о данима 

неликвидности за задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач је дужан да достави Потврду 
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Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био 

неликвидан. 

2) Пословни капацитет - Доказ: Понуђач је дужан да достави референц листу (назив 

Наручиоца, контакт особу и број телефона, број и предмет уговора, број изграђених 

постројења, период извођења радова) последњих 8 година (2008-2015. год.).  Референц 

листа мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. 

Понуђач је дужан да уз референц листу достави фотокопије Потврда издате од стране 

Наручилаца/крајњих корисника наведених у референц листи. 

3) Кадровски капацитет – Доказ: Понуђач доставља списак ангажованих лица и степен 

стручне спреме, фотокопију лиценци и потврду о важности. Подаци о кадровској 

квалификацији морају бити на сопственом меморандуму оверени печатом и потписани 

од стране одговорног лица понуђача. 
4) Сертификати – доказ: копије важећих сертификата: 

- сертификовани систем менаџмента квалитета СРПС ИСО 9001 

- сертификат СРПС ИСО 14001 (заштита животне средине) 

- сертификат СРПС ОХСАС 18001 (безбедност и заштитана раду) 

5) Мере у области заштите на раду и заштите људи и имовине –  Доказ: Понуђач 

доставља Акт о процени ризика, име и презиме лица задуженог за безбедност и 

здравље на раду и одговарајућу лиценцу. Уколико је лице задужено за безбедност и 

здравље на раду ангажовано по уговору, доставити фотокопију истог. Документ „Акт 

о процени ризика“ може се доставити у електронском облику на ЦД-у, а у том случају 

у писаној форми (фотокопији) само прву и последњу страницу документа. 

 

 

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

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

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

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

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

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави 

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

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

да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет 

страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

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

тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

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

документ. 

 

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

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

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

органом те државе. 

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

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

државе. 

 

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

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

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

прописани начин. 

 

 

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и 

додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из 

члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом). 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре 

доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као 

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

и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац 

доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2. Закона). 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 

достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то 

захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуду саставити на српском језику. 

 

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: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.28, Мали 

Зворник, са назнаком: “Понуда за јавну набавку радова – Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода у Сакару, ЈН број 404-89 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 04.01.2017. године до 

11 часова. 

Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда, 

односно 04.01.2017. у 11:30 часова у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра 

I 38, 15318 Мали Зворник у сали општинског већа 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, 

мора садржати: 

 Образац понуде, 

 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извођења радова, 

место извођења радова, 

 Модел оквирног споразума, 

 Образац структуре цена, 

 Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно), 

 Образац изјаве о назависној понуди, 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 

 Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде 
 

 

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране 

овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће  
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попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,   

– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу 

са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама) 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава 

под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац 

изјаве у складу са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама),достављају се за сваког 

учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди 

потписује и печатом оверава образац који се на њега односи. 

 У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 

давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведно треба дефинисати 

споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. 

Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна 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: Општина Мали Зворник, 

Краља Петра I бр.28, Мали Зворник, са назнаком: 

“Измена понуде за јавну набавку радова – Изградња постројења за пречишћавање 

отпадних вода у Сакару, ЈН број  404-89 – НЕ ОТВАРАТИ”, или 

“Допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња постројења за пречишћавање 

отпадних вода у Сакару, ЈН број  404-89 – НЕ ОТВАРАТИ”, или 

“Опозив понуде за јавну набавку радова – Изградња постројења за пречишћавање 

отпадних вода у Сакару, ЈН број 404-89, или 

“Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода у Сакару, ЈН број 404-89 – НЕ ОТВАРАТИ”. 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 



34 

 
 

 

Јавна набавка број 404-89– Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде 

(Образац 2) 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 оквирни споразум и појединачни уговор о јавној набавци буду закључени између 

наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 

наведен и у оквирном споразуму у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији, 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. 

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 

директно подизвођачу. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и 

то податке о: 

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и, 

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

 

Група понуђача је дужна да достви све доказе о изпуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, 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 набаци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ 

 

9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања је 23 (двадесеттри) дана од дана овере ситуације од стране овлашћеног лица 

на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење радова,  

при чему исти има обавезу да ситуацију овери у року од 7 (седам) дана од дана пријема 

или да је  уз писано образложење врати Извршиоцу. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2 Захтеви у погледу рока извођења радова 

Рок за извођење радова ће бити ближе дефинисан наруџбеницом или појединачним 

уговором. 

 

9.3 Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок: _______ месеци (минимум 24 мес.) за све извршене радове. 

У гарантном року, понуђач је у обавези да након пријема писане рекламације Наручиоца, 

о свом трошку, отклони све уочене неправилности. 

 

9.4 Захтеви у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

9.5 Други захтеви 

У предметној јавној набавци наручилац нема додатних захтева. 

 

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 је урачуната испорука предметних добара на адресу наручиоца. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 
 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

За озбиљност понуде 

Понуђач је у обавези да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 

2% од вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 

Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива, 

безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 45 

(четрдесет пет) дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:  
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1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 

понуду, или  

2) понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни 

споразум. 

Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен оквирни споразум, 

одмах по закључењу оквирног споразума са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 
 

За добро извршење посла-оквирни споразум 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног 

споразума, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро 

извршење посла, које морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије.  

Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Рок важења меница је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни 

уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз 

појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног 

споразума. 
 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог 

оквирног споразума  

Изабрани понуђач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног 

уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 2(две) бланко сопствене менице 

као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Менице морају бити оверене печатом и потписанe од стране лица овлашћеног за 

потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а. 

Рок важења меница мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног 

уговора. 

Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором . 

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

 

За отклањање грешака у гарантном року- појединачан уговор о јавној набавци  закључен 

на основу овог оквирног споразума 
 

Изабрани понуђач се обавезује да, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као 

обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, које морају бити 

евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
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писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности услуга из појединачног уговора 

који закључе Наручилац и Изабрани понуђач. 

Рок важења меница тече од дана извршене примопредаје радова, по сваком појединачном 

уговору и траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока по сваком појединачном 

уговору . 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Изабрани понуђач у току трајања гарантног 

рока не отклони недостатке на изведеним радовима, утврђене приликом примопредаје 

радова. 

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
 

Прилог: Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде на износ 300.000,00 

РСД.  

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на е-mail dragana.markovic@malizvornik.rs тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 404-89”. 

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. 

Закона. 
 

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). 



38 

 
 

 

Јавна набавка број 404-89– Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару 

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 његовор 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. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (Рангира се 

укупна цена без ПДВ-а из обрасца 2, тачка 5.1).  
 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА 

ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 

 

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће доделити уговор 

понуђачу који понуди дужи гарантни рок. 

 

17. 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. 

 

18. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има 

интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на  

е-mail dragana.markovic@malizvornik.rs или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је  

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, 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. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема 

захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 

заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права 

наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 

наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 

динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и 

ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара.. 

Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је 

захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених 

партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама. 

Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 

којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 

ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% збира процењених 

вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима 

су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 

ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.  

 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

 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; 

 (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; 
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(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

 (8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

 (10) потпис овлашћеног лица банке. 

 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. 

 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); 

 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 

законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона. 
 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу којем је додељен у року од 8 дана од 

дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона. 
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ОБРАЗАЦ 2 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број _________ од ________.2016. године, за јавну набавку број 404-89 

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача   

Адреса понуђача  

Матични број предузећа   

Порески  идентификациони број 

предузећа(ПИБ) 
 

Име особе за контакт  

Електронска пошта   

Телефон  

Телефакс   

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 

 
Напомена: 

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са 

подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група 

понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
1) Назив понуђача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив понуђача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју 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 предвићених у табели, потребно је да се наведени образац 

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

 

 

1) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

 
Напомена: 

Табелу “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико имавећи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави 

за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару 

 

 

 

5.1 Укупна цена без ПДВ-а у 

РСД 

 

5.2 Укупна цена са ПДВ-ом 

 

5.3 Рок и начин плаћања 

Рок плаћања је 23 (двадесеттри) дана од дана овере ситуације, 

на основу документа који испоставља изабрани понуђач, а 

којим је потврђено извршење радова, при чему Наручилац 

има обавезу да ситуацију овери у року од 7 (седам) дана од 

дана пријема или да је уз писано образложење врати 

изабраном понуђачу. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

5.4 Рок извођења  
Рок за извођење радова ће бити ближе дефинисан 

наруџбеницом или појединачним уговором 

5.5 Гарантни рок  

Гарантни рок: _______ месеци (минимум 24 мес.) за све 

извршене радове. 

У гарантном року, понуђач је у обавези да након пријема 

писане рекламације Наручиоца, о свом трошку, отклони све 

уочене неправилности. 

5.6 Рок важења понуде  45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

 
М.П.                     Потпис овлашћеног лица понуђача:                                           

               __________________________________ 

 
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 3 

 

МОДЕЛ  

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

 

Овај оквирни споразум закључен је између: 

 

Наручиоца Општина Мали Зворни  

са седиштем у Малом Зворнику, улица Краља Петра I бр.28,  

коју заступа Председник Зоран Јевтић, 

ПИБ: 102143310; Матични број: 07170874   

(у даљем тексту: Наручилац) 

 и 

.................................................................................................. 

са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  

које заступа...................................................................  

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Телефон:............................Телефакс: 

 (у даљем тексту: Извођач радова). 

  

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”124/12, 14/15 и број 

68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке бр. 404-89 - Изградња 

постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару, са циљем закључивања оквирног споразума са 

једним понуђачем на период од 1 (једне) године; 

-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ........... од ................., у складу са 

којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Извођача радова; 

-да је Извођач радова доставио Понуду бр............ од......................., која чини саставни део овог оквирног 

споразума (у даљем тексту: Понуда Извођача радова); 

-да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца за издавање наруџбенице ни на 

закључивање уговора о јавној набавци;   

-да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци, или издавањем наруџбенице на 

основу овог оквирног споразума. 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора или издавање 

наруџбеница, за јавну набавку радова – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару, 

између Наручиоца и Извођача радова, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр. 404-89 - 

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару,  Понудом Извођача радова, одредбама 

овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца. 

Спецификација радова и материјала, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни 

део.  

Количине дате у спецификацији су оквирне за све време важења оквирног споразума. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Извођач радова наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће 

делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 
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ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном потписивања.  

 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се издавање наруџбеница или закључивање 

више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

 

ЦЕНЕ  

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи: 

15.000.000,00 динара ( словима: петнаестмилионадинара), без урачунатог ПДВ-а. 

 

Јединичне цене радова и материјала исказане су у Понуди Извођача радова, без ПДВ-а. 

У цену је урачунати сви трошкови које Извођач радова буде имао у реализацији предметне јавне набавке. 

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области и пада на терет Наручиоца. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума. 

 

Стране из Оквирног споразума су сагласне да у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након 

закључења овог Оквирног споразума, без претходног спровођења поступка јавне набавке, могу повећати 

обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне 

вредности из става 1. овог члана. 

 

У случају из претходног става, стране из Оквирног споразума  ће закључити анекс овог споразума, којим 

ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА 

НАРУЏБЕНИЦА 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац ће упутити Извођачу радова позив за достављање понуде у циљу  издавање наруџбенице или 

закључивања појединачног уговора о јавној набавци, са техничком документацијом и предмером радова и 

материјала. 

При  издавању наруџбеница или закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из 

овог оквирног споразума. 

Понуда из става 1. овог члана нарочито садржи цену, врсту радова и рок за извршење истих. 

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 5 дана од дана упућивања Извођачу радова 

позива за достављање понуде.  

Позив за достављање понуде ће бити упућен на адресу Извођачу радова електронским путем, а Извођач 

радова је дужан да, одмах по пријему, потврди пријем захтева за понуду. 

Извођач радова је дужан да у року из става 4. овог члана, достави своју понуду на адресу Наручиоца 

електронским путем. 

Понуда из става 1. овог члана мора бити заснована на ценама из овог оквирног споразума и не може се 

мењати. 

Наручилац ће појединачне набавке радова реализовати издавањем наруџбенице Извођачу радова или 

потписивањем  појединачног уговора.  

Наручилац ће доставити на потпис уговор у року од 5(пет) дана од дана усвајања понуде из става 1. овог 

члана, или издати наруџбеницу уколико је иста достављена у свему у складу са овим оквирним 

споразумом.Наручилац може одбити понуду у истом року уз писано образложење. 

Уколико Извођач радова одбије да достави понуду, ако достави неблаговремену понуду, ако достави веће 

цене у понуди за појединачни уговор у односу на цене дате у понуди из оквирног споразума, ако не 

закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења 

уз појединачни уговор који Наручилац и Извођач закључе по основу оквирног споразума,Наручилац ће 

уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла  достављено уз оквирни споразум.  
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Члан 6.  

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог Оквирног споразума у погледу 

предмета набавке, јединичних цена, начина и рокова плаћања, рокова извођења радова, гарантног рока. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 

Наручилац ће цену радова плаћати Извођачу радова у року од 23 (двадесеттри) дана од дана овере 

привремене ситуације - рачуна, на основу појединачног уговора о јавној набавци или издатој 

наруџбеници, које закључе Наручилац и Извођач радова, у складу са овим оквирним споразумом. 

 

Оверу сваке привремене ситуације вршиће надзорни орган , одређен од стране Наручиоца, и то у року од 

7 дана од пријема ситуације, у сваком конкретном случају. 

 

Уколико у року из претходног става надзорни орган утврди да нису испуњени услови за оверу ситуације, 

исти ће вратити ситуацију неоверену Извођачу радова, са писменим навођењем разлога за то. 

 

Уколико рок за извођење радова на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе 

Наручилац и Извођач радова износи више од два месеца, Извођач радова ће достављати привремене 

ситуације - рачуне Наручиоцу, месечно, до 5.-ог у месецу за претходни месец. 

 

Наручилац ће окончане ситуације плаћати и оверавати у роковима као и привремене. 

   

Уз оверене ситуације-рачуне Извођач радова је дужан да достави оверене копије листова грађевинске 

књиге и грађевинског дневника, од стране надзорног органа кога одређује Наручилац. 

 

Извођач радова је дужан да ситуације за изведене радове достави Наручиоцу на адресу: Општина Мали 

Зворник, улица Краља Петра I бр.28. 

 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 8. 

Извођач радова је дужан да радове изведе у року који ће бити ближе дефинисан наруџбеницом или   

појединачним уговором о јавној набавци, који закључе Наручилац и Извођач радова, у складу са овим 

оквирним споразумом, у зависности од обима радова у сваком конкретном случају. 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ПРИЈЕМ РАДОВА 

                                                                            Члан 9. 

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у свему према техничкој  документацији, 

прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту 

радова.  

Извођач радова преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова на основу појединачног 

уговора о јавној набавци, или издате наруџбенице, које закључе Наручилац и Извођач радова, или издатој 

наруџбеници, у складу са овим оквирним споразумом.  

Извођач радова је дужан да након завршетка радова писаним путем обавести Наручиоца да су радови 

завршени. 

Овлашћено лице Наручиоца и представник Извођача радова извршиће примопредају изведених радова  и 

о томе ће сачинити записник. 

Приликом примопредаје радова овлашћено лице Наручиоца је дужан да изведене радове прегледа на 

уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Извођачу 

радова, а Извођач радова је дужан да у присуству овлашћеног лица Наручиоца изврши испитивање 

функционалности изведених радова и да овлашћеном лицу Наручиоца достави Технички извештај о 

изведеним радовима.  

Извођач радова се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама овлашћеног лица Наручиоца 

и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди овлашћено лице Наручиоца. 
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Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним 

прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извођача радова без 

одлагања. 

У случају да је Извођач радова знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те 

недостатке позове и када није извршио своју обавезу да изврши преглед изведених радова без одлагања и 

да благовремено обавести Извођача радова о уоченом недостатку. 

У случајевима из става 7. и 8. овог члана Наручилац има право да захтева од Извођача радова да отклони 

недостатак у примереном року или да уновчи средство обезбеђења. 

 

ГАРАНТНИ РОК 

     Члан 10. 

Извођач радова  гарантује за квалитет изведених радова и квалитет материјала, са гарантним роком од __ 

(минимум 24  двадесетчетири месецa) месеца, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу.  

Извођач радова је дужан да о свом трошку у гарантном року, на позив Наручиоца, отклони недостатке. 

на  које му је указао Наручилац. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 11. 

Уколико Извођач радова, у складу са појединачним уговором о јавној набавци, који закључе Наручилац и 

Извођач радова, не изведе радове у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати 

Наручиоцу износ од 0,2 % укупне цене уговорених радова, с тим да укупан износ уговорне казне не може 

прећи 5% укупне цене уговорених радова. 

Уколико Извођач радова не изведе радове у целости или радове изведе делимично обавезан је да плати 

Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених радова.  

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

Члан 12. 

Извођач радова се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, преда 

Наручиоцу 2(две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити 

евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте 

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% 

од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 

 Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју Извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 13(тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извођач радова: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  

- не достави појединачну понуду,  

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  

- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извођач радова закључе 

по основу оквирног споразума. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ  

Члан 13. 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног 

споразума  

Извођач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на основу оквирног 

споразума, преда Наручиоцу 2(две) бланко сопствене менице као обезбеђење за добро извршење посла, 

које морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Менице морају бити оверене печатом и потписанe од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте 

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности појединачног уговора , без ПДВ-а. 
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Рок важења меница мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора. 

Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у 

роковима и на начин предвиђен појединачним уговором . 

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке 

коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

 

За отклањање грешака у гарантном року- појединачан уговор о јавној набавци  закључен на основу овог 

оквирног споразума 

Извођач се обавезује да, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за отклањање 

евентуалних недостатака у гарантном року, које морају бити евидентиране у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. 

Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте 

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 5% од 

укупне вредности услуга из појединачног уговора који закључе Наручилац и Изабрани понуђач. 

Рок важења меница тече од дана извршене примопредаје радова, по сваком појединачном уговору и траје 

5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока по сваком појединачном уговору . 

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке 

коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони 

недостатке на изведеним радовима, утврђене приликом примопредаје радова. 

 

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није 

већа од износа из члана 39. тач 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по 

појединачном уговору не уговара средства обезбеђења. 

 

ВИША СИЛА  

Члан 14. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања 

или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће 

се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили 

без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене 

вишом силом.  

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 

штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну 

о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

 

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 15. 

Раскид  оквирног споразума  вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних 

обавеза. 

И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико 

је дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести 

другу уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој 

уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и 

обавеза насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни 

надокнади стварну штету. 

 

 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 
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За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу 

облигационе односе.  

Члан 17. 

Све спорове, који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму 

ће решавати споразумно.  

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Ваљеву. 

 

Члан 18. 

Овај Оквирни споразум важи  и производи правно дејство 12(дванаест) месеци од дана обостраног 

потписивања. 

Члан 19. 

Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) припада 

Наручиоцу а 2(два) Извођачу радова. 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                                                   НАРУЧИЛАЦ 

____________________            ___________________ 

 

 

 
Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног 

споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума.  
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ОБРАЗАЦ  4 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
I      POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

 Kompaktni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda veličine 200ES 

1.  Pripremni radovi   

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 

Jedinična cena sa 

PDV 
Ukupno bez PDV Ukupno sa PDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 
Pre početka izvođenja radova izvršiti snimanje nultog stanja 

terena i snimanje položaja crpne stanice. Obračun paušalno pauš 1,00   

 

  

2. Zemljani radovi   

2.1 

Iskop u materijalu III i IV kategorije,  90% mašinski i 10% 

ručno  gradjevinske jame zbog ugradnje uredjaja. Jediničnom 

cenom je obuhvaćeno izbacivanje iskopanog materjala na 

udaljenost 2-3m od ruba gradjevinske jame, zbog potreba 

kasnijeg zatrpavanja, eventualno podgradjivanje, odnosno 

osiguranje gradjevinske jame od obrušavanja, te sav ostali rad, 

materjal i grubo planiranje jame sa tačnošću od 5cm. Obračun 

će se izvršiti po m3 iskopanog materijala. 
  24,30     

  

  mašinski m3 21,87   

 

  

  ručni m3 2,43   

 

  

2.2 

Izrada tampon sloja od šljunka ispod temeljne ploče ploče 

uredjaja. Obračun po m3 nabavljenog, dopremljenog i 

ugradjenog šljunka. m3 6,08   

 

  

2.3 

Zatrpavanje gradjevinske jame  po završetku svih radova koji 

prethode istom. Zatrpavanje izvesti probranim materjalom iz 

iskopa ili obližnjeg pozajmišta uz vlaženje i ručno nabijanje u 

slojevima uz planiranje površina prema projektu. Obračun po 

m3 izvedenog zatrpavanja. m3 3,75   

 

  

3. Betonski i armirano betonski radovi   
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3.1 

Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče SBRa 

vodonepropusnim betonom marke MB30.  U jediničnoj ceni 

obračunat je sav rad, materjal i neophodna oplata. Obračun po 

m3 ugradjenog betona. m3 8,40   

 

  

3.2 

Betoniranje izravnavajućeg sloja betona ispod temeljne ploče, 

betonom marke MB15. U jediničnu cenu uračunat je sav rad i 

materjal. Obračun po m3 ugradjenog betona. m3 4,20   

 

  

4.   Armirački radovi   

4.1 

 Nabavka, čišćenje, ispravljanje, savijanje, postavljanje i 

vezivanje betonskog čelika za armiranobetonsku konstrukciju 

uredjaja. Obračun će se izvršiti po kg ugradjenog čelika.         

  

      RA 400/500 kg 150,00   

 

  

      MAG 500/560 kg 350,00   

 

  

5. Oprema   

5.1 

Tipski SBRmobilni kontejnerski uređaj za perčišćavanje 

otpadnih voda. Kapacitet SBR kontejner (dimenzija) 

:2.40m x 6.00 m x 2.70m Postrojenje se sastoji od sledećih 

elemenata: Biološka faza prećišćavanja putem postupka SBR, 

podeljeno na selektorski i ostali deo, snabdeven sistemom 

dovoda otpadnih voda, sistemom dekantiranja prečišćene 

vode, sistemom za aeraciju, sistemom za odvod viška mulja sa 

potisnim vodom i armaturom, instrumentom za merenje 

koncentracije rastvorenog kiseonika. Centralni upravljački 

sistem sa (PLC računarom) je smešten u kontejner za 

mašinsku opremu. Cevne veze: Celokupna konstrukcija SBR 

kontejnera od čelika standardnih dimenzija, s obzirom na 

potrebne uslove režima voda, površine konstrukcije se moraju 

efikasno zaštititi od korozije, zaštita se odnosi na peskarenje, 

osnovnu zaštitu debljine 50µ i na dva završna površinska sloja 

epoksi premaza debljine sloja po 75µ, sa spoljne strane zaštite 

površina se izostavlja jedan sloj 75µ, spoljna strana se 

zaštićuje i termički izoluje od stiropora debljine 5cm. Sastavni 

deo SBRa su: elektro motorni leptir ventil fi 50, fi80 i fi 100, 

kao i merač protoka fi 100. Obračun po kompletu SBRa ком 1,00   

 

  

6. Ostali radovi   

6.1 

Geodetsko snimanje izvedenog stanja objekta. Obračun 

paušalno. paušal 1,00   
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6.2 Crpljenje podzemne vode. Obračun po h h 5,00   

 

  

6.3 Projekt izvedenog stanja. Obračun paušalno paušal 1,00   

 

  

 

UKUPNO:   

 

 

 
II    CRPNA STANICA  

1. Pripremni radovi   

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena bez 

PDV 

Jedinična cena sa 

PDV 

Ukupno bez PDV Ukupno sa PDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 

Pre početka izvođenja radova izvršiti snimanje nultog 

stanja terena i snimanje položaja crpne stanice. Obračun 

paušalno pauš 1,00   

 

  

2. Zemljani radovi   

2.1 

Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije u širokom 

otkopu. Prilikom otkopa praviti pristupne rampe. 

Iskopanu zemlju odlagati sa strane otkopa. Obračun po 

m3 iskopa. m3 778,32   

 

  

2.2 

Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne 

granulacije ispod ploča šahtova u sloju od 10cm. Obračun 

po m3 šljunka. m3 6,24   

 

  

2.3 

Nasipanje materijalom iz iskopa oko armiranobetonskih 

zidova sa nabijanjem mašinskim putem u sloju oko 20 

sm. Obračun po m3 m3 595,44   

 

  

2.4 

Utovar i odvoz viška materijala na deponuju koju odredi 

nadzorni organ do udaljenosti 5 km. Obračun po m3 

transportovane zemlje. m3 228,60   

 

  

3. Betonski i armirano betonski radovi   

3.1 

Betoniranje zidova i dna crpne stanice vodonepropusnim 

betonom V6  MB30. d= 25m i 20cm Cenom je 

obuhvaćena i sva potrebna oplata i skela. Obračun po m3 

ugrađenog betona. m3 65,00   

 

  

3.2 
Betoniranje podloge za crpnu stanicu i zatvaračnice u 

mršavim betonom MB15 d=15 cm. Obračun po m3. m3 8,54   
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3.3 
Betoniranje pregradnih zidova u separatoru ulja i masti 

MB30 d=12 cm. Obračun po m3. m3 0,75   

 

  

4. Armirački radovi   

4.1 

 Nabavka, transport, sečenje, savijanje, postavljanje i 

povezivanje armature prema planovima armature. 

Jedinična cena sadrži sav potreban rad, materijal i prenos. 

Obračun po kg ugrađene armature.       

 

  

      RA 400/500 kg 3.000,00   

 

  

      MAG 500/560 kg 4.500,00   

 

  

5. Hidroizolaterski radovi   

5.1 

Izrada hidroizolacije unutrašnjih zidova i podne ploče 

penetratom (texas penertat ili neki drugi istih 

karakteristika. Obračun po m2 m2 268,00   

 

  

5.2 
Nabavka Sika Waterbars širine 32 cm za nastavak 

betoniranja. Obračun po m m 25,00   

 

  

6. Bravarski radovi   

6.1 

Izrada i montaža poklopca od rebratog lima S=5+1mm,  

prema specifikaciji i crtežima. Nabavka, montaža 

čeličnog rama kao i nabavka i montaža poklopca od 

rebrastog limad=5+1mm i ugaonih profila 45x45x5 u 

zavarenoj izradi.Ugaoni šavovi su debljine 3mm. 

Obračun po komadu poklopca. Obavezno izvršiti 

antikorozivnu zaštitu.         

  

6.1a 120x100 cm kom 3,00   

 

  

  105x105 cm kom 2,00   

 

  

6.1b 100 x 140 cm kom 2,00   

 

  

6.2 

Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih penjalica 

DIN 1212 na međusobnim razmakom 30 cm po visini. 

Obračun po komadu ugrađene penjalice. kom 50,00   

 

  

6.3 

Izrada, antikoroziona zaštita i ugradnja nagazne rešetke 

dimenzija 1400x1000x30 mm i zaštitnog naslona od cevi 

Ø32mm, dužine 1,5mm iznad rešetke.Obračun po 

komadu. kom 2,00   

 

  

7. Oprema   
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7.1 

Nabavka, transport i ugradnja i puštanje u rad uronjenih 

kanalizacionih pumpi slede ih karakteristika: 

Q=3.3l/sec, Hmax=5,60m, Hmin=3.60 N=1.2kW. 

Osnovne 

karakteristike: radno kolo sa slobodnim prolazom 50mm. 

Pumpe se isporučuku sa pripadajućom potisnim kolenom, 

namontirani kom 2,00   

 

  

7.1 

Nabavka, transport i ugradnja i puštanje u rad uronjenih 

kanalizacionih pumpi slede ih karakteristika: 

Q=3.3l/sec, Hmax=7,00m, Hmin=3.60 N=1.2kW. 

Osnovne 

karakteristike: radno kolo sa slobodnim prolazom 50mm. 

Pumpe se isporučuku sa pripadajućom potisnim kolenom, 

namontirani kom 2,00   

 

  

7.2 

Nabavka, transport i montaža livenogvozdenih fazonskih 

komada.         Obračun po kg prema specifikaciji 

materijala. kg 800,00   

 

  

7.3 

Nabavka, transport i montaža pljosnatog zatvarača 

Ø80mm, za radni pritisak od 6 bara, sa točkom. Obračun 

po komadu. kom 2,00   

 

  

7.4 
Nabavka, transport i montaža nepovratnog ventila 

Ø80mm za vetikalnu ugradnju. Obračun po komadu. kom 2,00   

 

  

7.5 
Nabavka, transport i montaža tuljka sa slobodnom 

prirubnicom ND 80/90. Obračun po komadu. kom 2   

 

  

7.6 

Nabavka, transport i montaža PVC cevi  sa 

odgovarajućim kolenima ø100, za ventilaciju crpne 

stanice. Obračun po m'. m' 4   

 

  

7.7 

Nabavka, transport i ugradnja i antikorozivna zaštita 

korpe od čeličnih šipki fi 10mm, dimenzija 80/80 u 

gornjem delu i 60/60 u donjem delu za sakupljanje 

krupnih otpada. Korpu izraditi ougaonika na koje je 

navarena čelična mreža. Korpa ima drški koja se izvlači 

pomoću lanca koji je vezan za sva četiri ugla rama korpe 

koja se kači za kuku dizalice. Obraču po komadu 

ugrađene i antikorozivno zaštićene rešetke. m' 1   
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7.8 

Nabavka, transport i montaža ustave pre ulaska u prostor 

zaštitne korpe. Ustava je dimenzija 90x60cm od čeličnog 

lima antikorozivno zaštićenog, sa drškom za koju se kači 

uređaj za podizanje. U zidu su ugrađeni ugaonici (vođice) 

ustave do visine 145cm. Obračun po komadu m' 1   

 

  

7.9 

Ostali montažni materijal koji nije obuhvaće 

specifikacijom, elektrode za zavarivanje, priprema cevi, 

čišćenje cevi, unutraćnji transport zavrtnji i 

slično.Obračun paušalno pauš 1   

 

  

8. Ostali radovi   

8.1 

Geodetsko snimanje izvedenog stanja objekta. Obračun 

paušalno. paušal 1,00   

 

  

8.2 Crpljenje podzemne vode. Obračun po h h 60,00   

 

  

8.3 
Projekt izvedenog stanja. Obračun paušalno 

paušal 1,00   

 

  

 

 

 

 

 III   CEVNE VEZE 

1. Pripremni radovi   

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena bez 

PDV 

Jedinična cena sa 

PDV 

Ukupno bez PDV Ukupno sa PDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 
Obeležavanje trase cevovoda kao i položaja revizionih silaza. 

Obračun paušalno pauš 1,00   

 

  

2. Zemljani radovi   

2.1 

Kombinovati iskop rova za cevovod mašinski 80%,  ručno 

20% u materijalu III i IV kategorije na dubini do 5,0m. 

Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno izvršenog 

iskopa prema podužnom profilu.Prilikom iskopa rova 

zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od 80 

cm od ivice rova. Obračun po m3 iskopa.          

  

mašinski iskop 80% m3 64,40   

 

  

ručni iskop 20% m3 14,90   
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2.2 

Mašinski i ručni iskop za formiranje šahti. Mašinskim putem 

80%, a ručno 20%.   

Obračun po m3       

 

  

mašinski iskop 0-4m m3 16,00   

 

  

ručni iskop 0-4m  m3 4,00   

 

  

2.3 

Ručno planiranje dna rova u zemljištu III kategorije sa 

tačnošću +- 2 cm, prema projektovanim kotama, sa prosečnim 

iskopom od 0.05 m3/m2 i izbacivanjem iskopane zemlje van 

rova. Obračun se vrši po m2  isplanirane površine. m2 33,00   

 

  

2.4 

Nabavka i transport peska na gradilište za zaštitu cevi u rovu. 

Ispod cevi sloj peska id 10cm, oko cevi i iznad cevi 10cm. U 

obračun ulazi utovar, transport, istovar kao i potreban alat i 

radna snaga. Obračun je po m3. m3 13,65   

 

  

2.5 

Nabavka, transport, nasipanje i sabijanje šljunka prirodne 

granulacije ispod ploča šahtova, oko revizionih okana i iznad 

peska cevovoda gde je potrebno (kroz saobarcajnicu, 

kompleks CS i slično). Obračun po m3 šljunka. m3 40,40   

 

  

2.6 

Vraćanje u rov zemlje iz iskopa na mestima gde cevovod 

prolazi kroz zelenu površinu, uključeno je i nabijanje. 

Obračun po m3 m3 39,60   

 

  

2.7 

Utovar i odvoz viška zemlje od iskopa, na daljinu do 5 km, 

mašinskim putem na deponiju koju odredi Nadzorni organ, sa 

grubim planiranjem na deponiji. Obračun po m3 odvežene 

zemlje. m3 59,70   

 

  

3. Betonski radovi - šahtovi   

3.1 

Nabavka, transport i izrada betonske podloge za postavljanje 

sahti, dimenzija 1,50x1,50m od armiranog betona MB 30, 

debljina 15cm u beton ugraditi armaturnu mrezu Q335. 

Obračun po kom kom 2,00   

 

  

3.2 

Nabavka, transport i ugradnja tipskih AB šahti, kružnog 

poprečnog preseka Ø1000 sa kinetom i debljine zidova 10cm. 

Spojeve šahti vršiti vodonepropusnim malterom. Obračun po 

m       

 

  

Ø1000 m 4,00   

 

  

3.3 

Nabavka, transport i ugradnja tipskih betonskih 

prefabrikovanih konusnih prstenova unutrašnjeg preseka 

100/600/625. Onračun po komadu. kom 2,00   

 

  



58 

 
 

 

Јавна набавка број 404-89– Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару 

3.4 

Nabavka, transport i ugradnja betonskog prstena za poklopac 

u svemu prema detaljima datim na crtežu. Obračun po 

komadu ugrađenog prstena. kom 2,00   

 

  

4.  Montažni  radovi   

4.1 

Nabavka, transport i ugradnja korugovanih kanalizacionih 

cevi prečnika (za srednje saobraćajno opterećenje) . Cevi 

postaviti u projektovanom nagibu, a posle prijema ugrađenih 

cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom 

zatrpavanju i hidrauličkoj probi. Obračun po m' montirane 

cevi. Računajući i          

  

ND250 m'  25,00   

 

  

4.2 

  

Nabavka, transport i ugradnja PEHD vodovodnih ceni za vezu 

podzemnog hidranta sa gradskim vodovodom. PEHD 

prečnika Ø80. Obračun po m m'  12,00   

 

  

Nabavka, transport i ugradnja prohtomskih cevi Ø80 za vezu 

SBRa sa silosom za mulj.  

Obračun po m. m'  4,50   

 

  

4.3 

Nabavka, transport i montaža liveno - gvozdenih poklopaca za 

šahtove,  zajedno sa ramom za ugradnju, kružnog otvora 

prečnika Ø600mm, nosivosti 400kN, bez otvora. Ram 

poklopca se postavlja na oplatu šahta pri njegovom izvođenju 

i betonira se zajedno sa pločom. Poklopac ugraditi u  ravni 

terena. Obavezno ugraditi poklopce sa bravom za 

zaključavanje istih. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. kom 2,00   

 

  

4.4 

Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih penjalica DIN 

1212 na međusobnim razmakom 30 cm po visini. Obračun po 

komadu ugrađene penjalice. kom 10,00   

 

  

4.5 

Nabavka transport i ugradnja podzemnog hidranta Ø 80 

h=750cm. U cenu ulazi podzemni ventil sa uličnom kapom,  

ventil Ø80 sa ugradbenom garniturom i malom kapom, N 

komad Ø80, FFØ80/500, kao i flanš adapteri Ø80. Obračun 

po kompletu hidranta komp 1,00   

 

  

5. Ostali radovi   

5.1 Geodetsko snimanje izvedenog stanja cevnih veza Obračun 

paušalno. pauš. 1,00   

 

  

5.2 Projekt izvedenog stanja. Obračun paušalno pauš. 1,00   
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5.3 

Priključak na gradski vodovod Ø160 za vezu sa hidrantom 

Ø80. Cena obuhvata iskop čvornog mesta za vezu na 

postoječu mrežu, sav potreban materijal za priključak kao i 

zatrpavanje peskom oko cevi i šljunkovito-peskovitim 

materijalom iznad peska. Obračun po kompletu kompl. 1,00   

 

  

5.4 

Probijanje otvora na postojećoj kanalizacionoj šahti za vezu 

kolektora sa crpnom stanicom. Cena obuhvata: iskop oko 

šahte, pražnjenje postojeće šahte, probijanje otvora za cev fi 

250, obradu oko otvora vodonepropusnim betonom.  

Obračun po komadu kom. 1,00   

 

  

 

 

IV  UREĐENJE TERENA   

1. Zemljani radovi   

Poz  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena bez 

PDV 

Jedinična cena sa 

PDV 

Ukupno bez PDV Ukupno sa 

PDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 
Geodetsko obelezavanje saobraćajnice i položaja potpornih 

zidova. Obračun paušalno pauš 1,00   

 

  

1.1 
Čišćenje kompleksa od rastinja i drveća prečnika do fi 

30cm. Obračun paušalno 
pauš 1,00   

 

  

1.2 

Uređenje platoa po završetku svih radova koji predhode 

istom. Zatrpavanje izvesti potrebnim materijalom iz iskopa 

ili obližnjeg pozajmišta uz vlaženje i ručno nabijanje u 

slojevima i uz formiranje projektovanih nagiba kosina. 

Obračun paušalno paušal 1,00   

 

  

1.3 

Izrada pristupnog puta za komunalno vozilo nasipanjem 

šljunka ili tucanika 0-31 u sloju od 30cm uz propisno 

nabijanje. Obračun po m2 kolovoza. m2 95,00   

 

  

1.4 
Izrada habajućeh sloja asfalta od BNS 22, debljina sloja 

asfalta 6cm. Obračun po m2 m2 95,00   

 

  

1.5 

Humuziranje i zatravljivanje preostalih slobodnih površina 

kosina i platoa postrojenja, i sadnja drveća. Obračun po m2 

izvedenih radova. m2 150,00   

 

  



60 

 
 

 

Јавна набавка број 404-89– Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару 

1.6 
Iskop za izradu potpornih zidova u materijalu II i IV 

kategorije. Obračun po m3 
m3 64,80   

 

  

2. Betonski radovi   

2.1 

Izrada staza za komunikacije oko objekata postrojenja od 

behatona debljine 10cm. Cena obuhvata pripremu podlohe 

sa ugradnjom šljunka d=10cm ispod betona. Obračun po 

m3. 
m3 3,75   

 

  

2.,2 

Betoniranje armirano betonskog potpornog zida 

promenljive visine od 0,80 -2,5, d=25cm, L=36,00m, u 

svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Obračun po m3 
m3 18,00   

 

  

3. Bravarski radovi   

3.1 

Izrada i montaža bravarske kolske kapiije visine 1.5m, a 

širine 3.5m, antikoroziono zaštićene, obojeno uljanom 

bojom i opremljene neophodnim okovima i bravom za 

zaključavanje. Obračun po komadu gotove kapije. kom 2,00   

 

  

3.2 

Izrada ograde oko postrojenja visine 1.5m. Ogradu visine 

1.5m izraditi od čeličnih cevi Ø32mm (stubovi) i 

pocinkovanog ili plastificiranog žičanog pletiva od žice 

d=3.0mm, veličine okca 50x50mm, sa gornjom i donjom 

žicom d=4.0mm za zatezanje. Stubove ugraditi u botenoske 

temelje veličine 0.3x0.3x0.5m na rastojanju od 2.5m i 

antikoroziono ih zaštititi, a potom obojiti uljanom bojim. 

Obračun po m' kompletno završene ograde. m' 350,00   

 

  

 

        

  

 

 

  V  ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE  

      PREDMER I PREDRAČU MATERIJALA I RADOVA 

I  RAZVODNI ORMARI   

R.br.  Opis pozicije 
Jed 

mere 
Kol. 

Jedinična cena 

bez PDV 

Jedinična cena 

sa PDV 

Ukupno bez PDV Ukupno sa PDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Glavni Razvodni orman Crpne stanice  GRO-CS           
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  PVC slobodno stojeći orman za spoljnju montažu  IP65  približnih             

  dimenzija 800 x1000x260 kom 1       

  

Prekidač za momtažu na šinu 63A, 3P, INS 63, Šnajder ili 

odgovarajući 
kom 1     

  

  Signalna svetiljka zelena,230V,2,5W kom 3       

  Prekidača 10A,tropolozajni 1‐0‐2 kom 1       

  Termostat za anti‐kondenzacioni grejač kom 1       

  Grejač ormana 100W, 250Vac kom 1       

  Automatski prekidač C10A 1P kom 2       

  Automatski prekidač C16A 1P kom 1       

  Automatski prekidač C16A 3P kom 3       

  Automatski prekidač C25A 3P kom 2       

  Automatski prekidač C2A 1P kom 1       

  Automatski prekidač C2A 3P kom 1       

  Foto rele sa sensorom kom 1       

  Relej sa kalemom za 230V,kontaktima 2NO kom 1       

  

  

Dvopolna utičnica sa zaštitnim uzemljenjem. Montaža na šinu unutar 

ormana 
 kom 1    

 

  

  
Tropolna utičnica sa zaštitnim uzemljenjem. Montaža na šinu unutar 

ormana 
kom 1     

  

  
Materijal za izradu postolja, izrada postolja i postavljanje postolja na 

objektu 
kom 1     

  

  Kompletno ušemiran i montiran orman GRO- CS  na betonski temelj. kom 1       

2. Razvodni orman crpne stanice RO-CS           

  
PVC slobodno stojeći orman za spoljnju montažu  IP65  približnih 

dimenzija 800 x1000x260 
kom 1     

  

  
Prekidač za momtažu na šinu 63A, 3P, INS 63, Šnajder ili 

odgovarajući 
kom 1     

  

  Signalna svetiljka zelena,230V,2,5W kom 3       

  Glava izbornog prekidača sa tri stabilna položaja (1‐0‐2) kom 2       

  Nosač kontakta sa NO+NO kontaktnim blokom kom 2       

  Termostat za anti‐kondenzacioni grejač kom 1       

  Grejač ormana 100W, 250Vac kom 1       

  Motorni prekidač 2,5‐4A 3P kom 2       

  Pomoćni kontakti za motorni prekidač kom 2       

  Soft‐start/stop uređaj 5,5kW, 12A kom 2       
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  PLC sa 16DI/10DO rel. Sa ugrađenim displejom kom 1       

  Napojna jedinica 230Vac/24Vdc, 3A kom 1       

  rele nestanak faza i temperaturu namotaja RM35TM250MW kom 2       

  Relej za kontrolu nivoa vode kom 2       

  Plastične sonde za relej za kontrolu nivoa vode kom 3       

  Diferencijalna zaštita 63A/300mA kom 1       

  Signalna LED 24Vdc zelena kom 2       

  Glava signalne svetiljke zelena kom 2       

  Signalna LED 24Vdc plava kom 2       

  Glava signalne svetiljke plava kom 2       

  Signalna LED 24Vdc crvena kom 1       

  Glava signalne svetiljke crvena kom 1       

  
Nosač izbornih prekidača i signalnih svetiljki f22mm, za montažu na 

šinu 
kom 6     

  

  Automatski prekidač C10A 1P kom 2       

  Automatski prekidač C2A 1P kom 4       

  
Dvopolna utičnica sa zaštitnim uzemljenjem. Montaža na šinu unutar 

ormana 
kom 1     

  

  
Tropolna utičnica sa zaštitnim uzemljenjem. Montaža na šinu unutar 

ormana 
kom 1     

  

  Materijal za izradu postolja, izrada postolja i postavljanje           

  postolja na objektu kom 1       

  Aplikativni softver za PLC kom 1       

  Kompletno ušemiran i montiran orman RO- CS   kom 1       

  Merno razvodni orman nije predmet ovog projekta           

II   NAPOJNI I INSTALACIONI KABLOVI ( isporuka i ugradnja)   

1 

Isporuka  i  ugradnja  napojnog  kabla  razvodnog  ormana  GRO-CS, 

kabl se polaže u iskopan rov od merno razvodnog orman.  Kabl  je  

tipa PP00  5x10mm² 

m. 35     

  

2 

Isporuka  i  ugradnja kabla  razvodnog  ormana  GRO-CS ,  kabl  se  

polaže u iskopan rov od razvodnog ormana GRO- CS do RO-1 i RO-

2.  Kabl  je  tipa   PP00   5x6mm² 

m. 28     

  

3 

Isporuka  i  ugradnja kabla  razvodnog  ormana  RO-CS ,  kabl  se  

polaže u iskopan rov od razvodnog ormana GRO- CS do RO-1 i RO-

2. Kabl  je  tipa  5x2,5mm²   za  napajanje RO CS   

m. 5     

  

4 
Isporuka  i  ugradnja kabla   PP00 3 x 2.5mm²    za  merač protoka , 

kabl  se  polaže u iskopan rov  
m. 25     
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5 
Isporuka  i  ugradnja kabla   PP00 3 x 2.5mm²    za  spoljnju rasvetu , 

kabl  se  polaže u iskopan rov  
m. 60     

  

6 
Kabal LiYCY 2 x 0,75mm² za Plovak za merenje nivoa vode u 

crpilištu 
m. 100     

  

7 

Kabl  P/F  1 x 16mm²   za  izjednačavanje  potencijala  metalnih  

masa  mašina  i  konstrukcije  u  pogonu ,  polaže  se  od  ŠIP  kutije  

do  mašina  i  metalnih  konstrukcija komlet  sa  papučicama  i  

povezivanjem. 

m. 50     

  

8 
Iskop i zatrpavanje  rova za polaganje kablova 0,4 x 0,8 m zajedno sa 

štitnicima za kablove i upozoravajućom  trakom  
m. 40     

  

III  AGREGAT  
  

1 

Nabavka isporuka i ugradnja agregata kontejnerskog tipa za spolj. 

montažu:  

Snaga - 44 kVA / 35,2 kW sa faktorom snage cosϕ = 0.8, 

Režim rada – Standby – Napon – 400/230 V, Faze – tri, 

Frekvencija - 50 Hz, Broj obrtaja - 1500 Motor - Cummins – 

S3.8 G4 Inline 4-Cylinder Diesel,Turbocharged Starting 

voltage 12V Volts DC u zvucno izolovanog kontejneru 

(canopy) Generator set control PowerStart 500 

kom. 1     

  

2 

Tropolni ATS ( Automatic Transfer Switch ) od 63A u sopstvenom 

metalnom ormanu , služi za automatsko prebacivanje potrošača sa 

mreže na generator i obrnuto. Ugradnja u GRO‐CS 

kom. 1     

  

IV    UZEMLJIVAČ 
  

1 
Isporuka  i  ugradnja  pocinkovane trake 25x4 mm u iskopan rov ili 

betonski temelj 
kg 200     

  

2 
Isporuka  i  ugradnja  pocinkovane trake 20x3 mm za izjednačenje 

potencijala  
kg 40     

  

3 Isporuka  i  ugradnja  potpora  za izjednačenje potencijala  kom  50       

4 Isporuka  i  ugradnja  ukrsnog komada  kom  25       

V Spoljnja rasveta   
  

1 

Nabavka isporuka i montaža stuba ulične rasvete visine 5 metara 

zajedno sa  temeljom dimenzija : 800x700x700mm. Stub je 

segmentni okrugli , dvostruko farbani  sa priključnom pločom  

proizvođača Loznica elektro ili odgovarajući 

kom  2     
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2 

Nabavka isporuka i montaža svetiljke  ulične rasvete                                               

NEOS 2N/1365D/150/-32/32 

izvor:natrijum visokog pritiska 150W/E40/17,5klm 

kom  2     

  

VI Merna oprema u polju   

  Nabavka isporuka i montaža elektromagnetnog merača protoka:           

  

SENZOR MAG 5100W 1 KOM 675,63 675,63 DN80 PN16 4 za 

opseg protoka: Qmin= 9 m3/h Qmax=200 m3/h prečnik senzora: 

DN80 procesni priključci: prirubnički EN-1092-1 materijal obloge 

senzora: NBR tvrda guma maksimalna temperatura medijuma: 70 C 

maksimalan pritisak medijuma: PN16materijal elektroda: Hastelloy 

C276 minimalna elektroprovodnost medijuma: 5 mikroS/cm, 

max.koncetracija čvrstih primesa: 4%, max.granulacija čvrstih 

primesa: 5 mm prozovodjač: SEIMENS ili odgovarajući 

kom  1     

  

  

SIGNAL KONVERTOR MAG 5000 +/- 0.5 %, 230 V AC 5 napon 

napajanja: 115-230 V AC stepen mehaničke zaštite: IP67 izlazi: 

strujni 0-20/4-20 mA, puls./frekv, relejni tačnost: +/- 0.5% od 

trenutne vrednosti protoka materijal kućišta: poliamid prozovodjač: 

SEIMENS ili odgovarajući 

kom  1     

  

  

PRIBOR ZA EM. MERAČ PROTOKA KABLOVSKE 

UVODNICE:   4 X M20 6 pribor za montažu signal konvertora na 

zid kablovske uvodnice: 4 x M20 prozovodjač: SEIMENS ili 

odgovarajući 

kom  1     

  

  

KIT ZA IP-68 ZAŠTITU DVOKOMPONENTNI 7 dvokomponentni 

gel za IP68 zaštitu senzora elektromagnetnog merača protoka 
kom  1     

  

VII    ZAVŠNI RADOVI   

1 
Ispitivanje kvaliteta   kompletne  instalacije  sa  izdavanjem  izveštaja  

o  ispitivanju. 
pauš 1     

  

2 
Funkcionalno  ispitivanje  instalacije  sa  stavljanjem  kompletne  

instalacije  pod  napn. 
pauš 1     

  

3 Izrada projekta izvedenog stanja pauš 1       
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ZBIRNA REKAPITULACIJA 

 
 

UKUPNO bez PDV PDV 
UKUPNO sa 

PDV 

I POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE 

OTPADNIH VODA 

   

II CRPNA STANICA    

III CEVNE VEZE    

IV UREĐENJE TERENA    

V ELEKTROINSTALACIJE    

UKUPNO:    

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• У колони 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

• У колони 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

• У колони 7 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 

укупно;  

• У колони 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и 

укупно; 

• Крајњи збир позиција дати у делу "Рекапитулација" исказати укупну цену у динарима без 

ПДВ-а, вредност ПДВ-а,  цену са ПДВ-ом понуде. Укупна цена без ПДВ-а мора бити једнака 

цени унетој у Обрасцу понуде. 

 

 

Напомена: 

 
-Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција 

понуђена без надокнаде (бесплатна); 

-Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, 

Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као 

неприхватљива. 

 

 

 

Датум: 

МП 

Одговорно лице: 

  

  
 

 

 

 

 

 

 
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
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ОБРАЗАЦ 5 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив 

понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели  

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац 

структуре цене. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

Датум: М.П.  Потпис понуђача: 

 
 

_________________________ ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ 6 

 
 
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 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару, број 404-89, 

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

 

 

 

Датум: М.П.  Потпис понуђача: 

 
 

_________________________ ___________________________ 
 

 

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација 

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 слмислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 7 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач _________________________________ (навести назив понуђача) у постпку јавне 

набавке – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару, број 404-89, 

поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Датум: М.П.  Потпис понуђача: 

 
 

_________________________ ___________________________ 
 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОБРАЗАЦ  8 



69 

 
 

 

Јавна набавка број 404-89– Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару 

 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

 

Број јавног позива: 404-89 

(референц листу доставити за претходних 8 година – 2008-2015. године) 

 

р.бр 

назив корисника 

Број и предмет уговора 

број изграђених 

постројења која су 

предмет набавке 
капацитета 50 ЕС 

или већег 

период 

реализације 

уговора 

адреса 

контакт особа 

број телефона 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 
 

Овај Образац копирати у потребан број примерака!  
Понуђач је дужан да уз референц листу достави  фотокопије Потврда, издате од стране 

Наручилаца наведених у референц листи 

 

 
      М.П.  Потпис овлашћеног лица понуђача:  
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ПОТВРДА  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
 

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________,  дана 

__________2016. године, обишао је терен где ће се изводити  радови Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода у Сакару број 404-89- детаљно је прегледао локацију, извршио 

увид у пројектну документацију  и добио све неопходне информације потребне за припрему 

понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима  и да они, сада видљиви, не могу 

бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   

 

 

 

 

 

Овлашћено лице понуђача 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Датум:    _____________                       Овлашћено лице наручиоца 

 

     М.П.  ______________________________ 

 

 

 

 
Напомена: Обилазак објекта није обавезан, него препорука Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 
 

 

Јавна набавка број 404-89– Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару 

 

 

 

 

 

 

ШЕМЕ И ЦРТЕЖИ ИЗ ПРОЈЕКТА 
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