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     Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
        ГРАД  ВРШАЦ 
       Градоначелник 
Број 404-8/2017-IV-02-2/5     
Дана: 14.03.2017. 
Вршац Трг Победе 1 
Тел. 013 800-555 
 

 

 

 
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/15, 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број 404-8/2017-IV-02-2/1 од 08.03.2017.године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку 404-8/2017-IV-02-2/2  од 08.03.2017.године , 
припремљена је: 

 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 у отвореном поступку  

ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА 
 број 404-8/2017-IV-02 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Крајњи рок за достављање понуда до 13.04.2017. године до 10 часова 

Јавно отварање понуда 13.04.2017. године у 10,30 часова 

 
 
 
 
 
 
 

Вршац, март 2017.године 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
  

наручилац                                  
  

Град Вршац 

пиб  100912619 

матични број  8267944 

врста поступка јавне 
набавке 

Отворени поступак 

предмет јавне набавке  услуге 

циљ поступка ради закључења уговора о јавној набавци 

лице за контакт Светлана Неда      
 varosvs@gmail.com 

 
 
 
 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
 

Опис предмета јавне набавке Чишћење канала 

ознака из класиф. делатности 45221220- Одводни канали и пропусти  
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на 
српском језику. 

2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава услове дефинисане чланом 

75. и 76. Закона о јавним набавкама што се доказује достављањем доказа из члана 
77. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом. 
Приликом подношења понуде потребно је доставити тражене прилоге и попуњене, 
потписане и оверене обрасце и прилоге који су дати у конкурсној документацији где 
год је то предвиђено. Услови за учешће у поступку ове јавне набавке и начин 
доказивања испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним 
набавкама детаљније су наведени у прилогу 4. ове конкурсне документације.  
Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом и то :  
- Попуњен, потписан и оверен образац  понуде, 
- Попуњен, потписан и оверен модела уговора  
- Попуњен, потписан и оверен образац трошкова прпреме понуде 
- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди  
- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 

став 2. Закона о јавним набавкама  
- Тражене доказе о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН  
- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о испуњености обавезних услова 

из члана 75.  закона у поступку јавне набавке 
 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа али је дужан да наведе који су то докази у изјави која 
је сачињена, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.  

Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће 
за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за 
групу понуђача (заједничка понуда) ће то учинити овлашћени представник групе 
понуђача (уколико је споразумом тако предвиђено) или сваки од учесника у 
заједничкој понуди. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено 
солидарно према Наручиоцу.  

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана 
настанка промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести 
наручиоца и да је документује на прописани начин.  

Неблаговремене понуде неће се отварати и разматрати. 
 
3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ  
Понуда мора у целини бити сачињена у складу са Законом, конкурсном 

документацијом и позивом Наручиоца за подношење понуда.  
Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако 

је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
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наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове у складу са Законом, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи – 
текста, уношењу цифара или заокруживању понуђених опција) понуђач може такву 
грешку отклонити на начин тако што ће погрешно написане речи – текст, цифру или 
зокружену опцију прецртати, с тим да прецртано остане читљиво, а након тога 
поред исправљеног дела понуде ставити потпис одговорног лица понуђача и 
извршити оверу печатом, а у случају подношења заједничке понуде, потпис и оверу 
печатом извршиће овлашћени члан групе понуђача-носилац посла.  
 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
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: ЈП „ Варош „ Вршац, 26300 Вршац, Дворска 10а, 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА , - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
13.04.2017. године до  10,00 часова. 
 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 
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. 

Јавно отварање понуда ће се обавити 13.04.2017.године у 10,30 часова 
у просторијама ЈП “ Варош “ Вршац, уз присуство овлашћених представника 
понуђача. 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 

Предстваник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да 
поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног 
отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од 
стране одговорног лица понуђача. 

5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду, тако што ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној 
коверти са назнаком: ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 404-8/2017-IV-02  , на исти начин на који је поднео понуду. 
Понуда не може бити измењена после истека крајњег рока за подношење. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати понуду. 
Уколико понуђач након истека рока за подношење понуда, измени или опозове 
понуду, Наручилац задржава право да реализује приложено средство обезбеђења. 
 

6. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
Нарчилац може да измени и допуни конкурсну документацију у року 

предвиђеном за подношење понуда. Измене и допуне Наручилац ће објавити на 
Порталу јавних набавки без одлагања и накнаде. По истеку рока за подношење 
понуда Наручилац нe може да измени и допуни конкурсну документацију.  

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за 
подношење понуда. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 
објавиће на Порталу јавних набавки.  
 

7. ПАРТИЈЕ 
 Овај поступак јавне набавке није обликован по Партијама. 
 

8. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 
 

9. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
  Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 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. 
  

10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. Понуђач је дужан 

да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу 
и да наведе његов назив.  

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери 
подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %), као и да јасно 
дефинише део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, 
попуњавањем података у обрасцу понуде. Понуђач у обрасцу понуде наводи назив 
и седиште подизвођача, и тај подизвођач биће наведен у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за 
подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. 
тач 1, 2. и 4. Закона јавним набавкама.  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

 
11. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

  Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. У обрасцу 
понуде подаци о члановима групе у заједничкој понуди, понуђач наводи податке о 
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називу и седишту свих чланова групе који ће бити наведени и у закљученом уговору 
ове јавне набавке. 
 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:  
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1, 2. и 4. Закона јавним набавкама, а 
додатне услове испуњавају заједно.  
 

12. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА  
Понуду може поднети свако заинтересовано физичко лице уколико испуњава 

услове тражене овом конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама. 
  
13. ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  
Понуда понуђача мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца 

прописаних овом конкурсном документацијом и техничком спецификацијом из 
предмера радова у погледу врсте и количине истих.  
 

14. ВАЛУТА И ЦЕНА  
Цена у понуди је фиксна, не може се мењати и исказује се у искључиво динарима 

без ПДВ-а и са ПДВ-ом. Јединичне цене дате у понуди понуђача су непроменљиве 
за време трајања уговора. Цене се у обрасцу понуде изражавају у динарима, са 
свим обрачунатим пратећим трошковима, сагласно захтевима из обрасца понуде, 
обрасца структуре цена и техничке спецификације ове конкурсне документације у 
коју су урачунати и сви зависни трошкови (трошкови рада, добара, ангажовање 
опреме и механизације, превоз, трошкови прибављања средстава финансијског 
обезбеђења, административни трошкови и сл) које Извођач има у вези извођења 
радова, које су предмет јавне набавке. Понуђене јединичне цене морају бити веће 
од нуле. Понуда која садржи позиције са вредношћу нула биће одбијена као 
неприхватљива. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће 
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 
15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања 

понуда. У случају да понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће се 
сматрати неприхватљивом и неће се разматрати. У случају истека рока важења 
понуде наручилац може да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока 
важности понуде. Уколико понуђач прихвати захтев за продужење рока важења 
понуде не може мењати понуду. Уколико понуђач не прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде, наручилац неће разматрати његову понуду. 
 

16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправне фактуре, односно по пријему 
средстава из буџета за ту намену. 
Плаћање се врши на рачун понуђача. 
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Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 

17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде или указати 
наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, на адресу Дворска 10а, Вршац или на e-mail: varosvs@gmail.com (уз 
напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен 
чланом 20. Закона) најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца 
или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем 
тог документа као доказ да је извршено достављање. У случају из предходног става 
наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, ту информацију 
објавити на Порталу јавних набавки.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да 
мења, нити да допуњује конкурсну документацију. Саставне елементе конкурсне 
документације чине и измене и допуне те документације, као и додатне 
информације и објашњења у вези са припремањем понуде која су дата у писаном 
облику. Сви достављени одговори на питања и појашњена конкурсне документације 
од стране наручиоца (уколико их има) достављају се обавезно уз понуду.  

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 ( осам ) или 
мање дана  пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 

18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ  
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена под 

условом да су испуњени сви остали тражени услови наведени у конкурсној 
документацији. 
Уколико два или више понуђача и после рангирања по основу најниже понуђене 
цене оимају исте понуде, најповољнија понуда бираће се жребом. 
 

19. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ  
Наручилац је дужан да:  
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са чл. 14. Закона о јавним набавкама, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди;  
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, 
до отварања понуда, односно пријава.  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. 
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20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  
 
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и 

неодговарајућа, а све у складу са чланом 3, тачком 31, 32 и 33. Закона о јавним 
набавкама. Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:  
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;   
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  
3) понуђач није доставио тражено и исправно средство финансијског обезбеђења;  
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном 
документацијом.  

Понуђач је обавезан да доказе о испуњености услова и све обрасце преда у 
форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након 
отварања понуде 

Наручилац може одбити понуду као неприхватљиву уколико су испуњени 
услови за то у складу са одредбама чл. 82. Закона (негативне референце). 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испунио своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 
који су се односили на исти предмет набавке, за период од предходне три године 
пре објављивања позива за подношење понуда. Доказ постојања негативне 
референце може бити:  
1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором;  

5. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 
року;  
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама.  
 
 

21. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ  
Обавеза понуђача је да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се 

утврди рачунска грешка, наручилац ће поступити у складу са Законом о јавним 
набавкама. Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући 
као релевантне јединичне цене. Проверу рачунске тачности понуда и грешке, 
наручилац ће исправљати на следећи начин: - уколико није тачан производ 
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јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима 
који су дати паушално ; - уколико збир појединачних ставки није тачан, збир ће се 
исправити али тако да буде видљив и нетачан збир. Ако се понуђач не сагласи са 
исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
 

22. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда у 
циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда, у писаном облику захтевати 
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може вршити и контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна додатна 
објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи 
по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, 
као и код његовог подизвођача. Понуђачи су у обавези да на захтев Наручиоца у 
току разматрања понуде пруже додатна објашњења, односно поднесу тражена 
документа при чему није дозвољена било каква промена у садржини понуде, 
укључујући и промену цене, а посебно није дозвољена промена која би 
неприхватљиву односно неодговарајућу понуду учинила прихватљивом односно 
одговарајућом. Понуђач је обавезан да у остављеном премереном року од дана 
пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се 
његова понуда одбити, као неодговарајућа. Наручилац задржава право провере 
достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том приликом установи 
да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, 
понуда ће се одбити, као неприхватљива.  

 
23. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 

сви услови за избор најповољније понуде прописани Законом о јавним набавкама и 
овом конкурсном документацијом. Наручилац може да обустави поступак јавне 
набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време 
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно 
услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се 
неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 
 
 

24. ОЦЕНА ПОНУДА  
Приликом отварања понуда, Наручилац не може да врши стручну оцену 

понуда.  
Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима 
наведеним у овој конкурсној документацији, при чему ће приликом стручне оцене 
понуда узимати у обзир понуђену цену без ПДВ-а.  
 

25. МОДЕЛ УГОВОРА  
Саставни део ове конкурсне документације је модел уговора. Понуђачима се 

исти предочава како би били упућени у садржину уговора који ће закључити са 
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наручиоцем уколико њихова понуда буде изабрана за најповољнију. Овлашћено 
лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора, овери 
печатом и потпише на задњој страни, чиме потврђује да је сагласан са садржином 
модела уговора. Овлашћено лице групе понуђача је дужно да овери печатом и 
потпише на задњој страни, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док 
су остали чланови групе понуђача дужни да парафирају и овере печатом задњу 
страну модела уговора, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.  

 
26. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 

максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда. Одлуку о 
додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. Ако поједини 
подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује 
заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се 
уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити.  

 
27. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА, ИЗМЕНЕ И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА  
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном 
року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од 
понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет 
благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор, одбије 
да закључи уговор о јавној набавци, наручилац ће реализовати средство 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и доставити доказ негативне 
референце Управи за јавне набавке, у ком случају наручилац може закључити 
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Наручилац може након 
закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. 
став 1. ЗЈН. Изменом уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке. 
Уколико наручилац измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о 
измени уговора и да исту објави на Порталу јавних набавки и извештај доставити 
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. У случају да је поднета 
само једна прихватљива понуда, Наручилац може закључити Уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, сагласно члану 112. став 2. тачка 5. 
Закона о јавним набавкама. 
 

28. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу 

непосредно или препорученом поштом са повратницом. Може се поднети у току 
целог поступка јавне набавке, а после доношења одлуке о додели уговора у року 
од десет дана од дана пријема одлуке. Подносилац захтева за заштиту права је 
дужан да на рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на 
број (у зависности од седишта општине), сврха: ЗЗП, Наручилац Град Вршац, уз 
назнаку која је јавна набавка у питању ( број 404-8/2017-IV-02) уплати таксу у износу 
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од 120.000,00 динара (утврђену чланом 156. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
набавкама) и доказ о извршеној уплати, достави у прилогу захтева. Копију захтева 
за заштиту права подносилац истоврмено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 
Београд. О поднетом захтеву за заштиту права наручолац ће обавестити све 
учеснике у поступку јавне набавке у року од два дана од дана пријема захтева и 
истовремено објављује обавештење на Порталу јавних набавки. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама  чл. 138.-166. Закона о 
јавним набавкама. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 
75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ( члан 75. Закона о јавним набавкама ) 
 

 УСЛОВ ДОКАЗ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1.1 да је регистрован код 
надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући 
регистар 

За правно лице: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда 
За предузетнике: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно из одговарајућег регистра 

 
ИЗЈАВА 
 ( ОБРАЗАЦ БР.13) 

1.2 да он и његов законски 
заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као 
члан организоване 
криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична 
дела против животне 
средине, кривично дело 
примања или давања мита, 
кривично дело преваре;  
 

За правно лице : 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe 
надлежног суда, односно надлежне 
полицијске управе на чијем подручју 
се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште 
представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело 
преваре; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко 
од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења 

ИЗЈАВА  
( ОБРАЗАЦ БР.13) 
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или према месту пребивалишта 
законског заступника).  
Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих. 
За предузетнике 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 2 
месеца пре отварања понуда. 

1.4 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;  

 

За све : Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде 
да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне 
локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода; Уверење 
Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних 
прихода; 
Доказ не може бити старији од 2 
месеца пре отварања понуда 

ИЗЈАВА  
( ОБРАЗАЦ БР.13) 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ( члан 76. Закона о јавним набавкама ) 
 
 
 

 УСЛОВ ДОКАЗ 

 Пословни капацитет :  
-да је понуђач у последње три године 
(2014,2015,2016) изводио радове на  
пословима чишћења канала  

 

 
Копије Уговора о извршеним радовима или потврде 
инвеститора 
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 Кадровски капацитет :  
да има на неодређено време или 
ангажованих другим уговором у складу са 
Законом о раду најмање:   
- једног дипл.инж. са важећом лиценцом ИКС 
одговорног извођача радова 414  
- једног дипл.инж. пољопривреде са важећом 
лиценцом ИКС 476 
 - једног инжењера геодезије са лиценцом 02 
- једног геодетског техничара 
- три грађевинска техничара 
 
 

 
Изјава ( у слободној форми)  да располаже 
потребним траженим кадром и  
фотокопије лиценци и потврде Инжењерске коморе 
Србије да је носилац лиценце платио чланарину и 
да му решењем Суда части иста није одузета. 

 Технички капацитет :  
Лиценца за обављање послова у области 
управљања водама, издата од стране 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, која се односи на објекат 
D.20.5.4; сектор D.21 деонице  D.21.1.-D.21.5.  
и мелиорационо подручје „ Горњи Дунав“, 
хидромелиорациони систем GD JB 233.-GD 
JB 262 
 
Да за извршење предметне јавне набавке 
има на располагању следећу механизацију и 
опрему: 
трактор               ком 2 
косачице за траву              ком 2 
хидраулични багерски таруп ком 2 
тестера моторна   ком 5 
мешалица за бетон, електрична    ком 1 
мешалица за бетон, бензинка ком 1 
нивелир    компл 2 
тотална станица   компл 1 
багер точкаш               ком 1 
багер гусеничар   ком 2 
приколица камионска ниско носива    ком 1 
дозер гусеничар   ком 2 
теренско возило   ком 5 
камион кипер               ком 2 
 

 
Фотокопија  Решења о издавању лиценце за 
обављање послова у управљању водама 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За сву механизацију и опрему : фотокопија пописних 
листа на дан 31.12.2016. са маркираном 
траженом/потребном опремом и возилима(за 
опрему купљену после 31.12.2016. рачун и 
отпремница од достављача на име понуђача) или  
фотокопије уговора о закупу, уговора о пословно-
техничкој сарадњи или лизингу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Финансијски капацитет :  
Да у претходних шест месеци од дана 
објављивања позива за подношење понуда 
није био неликвидан више од 5 дана узастопно 
или 20 дана укупно 
 

 
Потврда НБС о броју дана неликвидности или линк 
ако  је податак јавно доступоан 
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УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ: 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона . 
 
 
УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА: 

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

 
 

  
 НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА: 
  
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 
 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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5.ПРЕДМЕР  
 
ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА  
 

      

br. Opis pozicije 
jedinica 

mere 

okvirne 

količine 

jedinična 

cena 

iznos 

dinara 

1 2 3 4 5 6 
  

    

I Pripremni radovi 
    

1 Obezbeđenje gradilišta tokom izvođenja 

radova propisnom saobraćajnom i 

gradilišnom signalizacijom. Obračun 

paušalno. pauš. 9     

2 Mašinsko sečenje starog betona i 

asfalta na trasi propusta sa utovarom 

i odvozom šuta na gradsku deponiju. 

Obračun po m' mereno obostrano. m' 80.00     

3 Košenje trave ručnim putem trimerima 

sa utovarom i transportom na 

privremenu deponiju. Utovar i prevoz 

do 1 km. Obračun po m² pokošene i 

očišćene površine. m² 1,550.00     

4 Krčenje i čišćenje terena od korova i 

šiblja ručnim putem sa utovarom i 

transportom na privremenu deponiju. 

Utovar i prevoz do 1 km. Obračun po m² 
iskrčene i očišćene površine. m² 1,400.00     

5 Sečenje drveća motornom testerom sa 

kresanjem grana i ostavljanjem na 

stranu. Obračun po komadu oborenog 

stabla.         

5.1. meko Ø 10-20 cm kom 5     

5.2. Ø 20-30 cm kom 8     

5.3. Ø 30-50 cm kom 4     

5.4. Ø  51-90 cm kom 2     

5.5. Ø > 90 cm kom 1     

5.6. tvrdo  Ø 10-20 cm kom 7     

5.7. Ø 20-30 cm kom 6     

5.8. Ø 30-50 cm 
kom 3     

5.9. Ø  51-90 cm kom 1     

5.10. Ø > 90 cm kom 1     

6 Vađenje panjeva odgovarajućom 

mehanizacijom, sa transportom do 50 m, 

istovarom u prethodno iskopanu jamu i 

zatvrpavanjem slojem zemlje debljine 

min 0,50 m. Obračun po komadu panja.         

6.1. Ø 10-20 cm kom 10     

6.2. 20-30 cm kom 8     

6.3. 30-50 cm kom 5     
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6.4. 51-90 cm kom 2     

6.5. Ø > 90 cm kom 1     

7 Krčenje i čišćenje terena od korova i 

šiblja,  do Ø 5 cm, mašinskim putem sa 

transportom na privremenu deponiju. 

Utovar i prevoz do 1 km. Obračun po m² 

iskrčene i očišćene površine. 

  

      

7.1. Traktor sa tarupom (kačen u 3 

tačke), radna površina je ravna i kosa 

do 1,50 m. Obračun po m² iskrčene i 

očišćene površine. m² 55.00     

7.2. Traktor sa tarupom (na kranskoj 

ruci), radna površina je kosa preko 

1,50 m. Obračun po m² iskrčene i 

očišćene površine. m² 245.00       

    
8 Krčenje i čišćenje terena od korova i 

šiblja,  do Ø 5 cm, mašinskim putem - 

bagerom i tarupom sa transportom na 

privremenu deponiju. Utovar i prevoz 

do 1 km. Obračun po m² iskrčene i 

očišćene površine. 

  

      

8.1. Rastinje do Ø 5 cm m² 850.00     

8.2. Rastinje preko Ø 5 cm m² 460.00     

9 Krčenje i čišćenje terena od korova i 

šiblja mašinskim putem- buldozerom sa 

transportom u privremenu deponiju. 

Utovar i prevoz do 1 km. Obračun po m² 
iskrčene i očišćene površine. m² 1,250.00     

  
Svega I:   

  
    

II Zemljani radovi 
    

1 Ručni iskop zemlje, II do IV 

kategorije, sa odbacivanjem do 2 m i 

utovarom u kolica. Obračun po m3 

iskopanog i utovarenog samoniklog 

materijala. m³ 50.00     

2 Ručno izmuljavanje kanala sa 

odlaganjem na stranu. Obračun po m3 

izmuljanog materijala. m³ 60.00     

3 Ručno izmuljavanje propusta sa 

odlaganjem na stranu. Obračun po m3 

izmuljanog materijala. m³ 55.00     

4 Kombinovano mašinsko ručno rušenje 

starih propusta i obaloutvrda  radi 

izrade novih na istom mestu. Obračun 

po m³ srušenog i iskopanog materijala 

računato u samoniklom stanju. m³ 65.00     

5 Mašinski iskop zemljanog materijala, 

II do IV kategorije, u širokom otkopu. 

Obračun po m3 samoniklog materijala. 
        

5.1. buldozerom sa transportom u 

deponiju na prosečnu daljinu do 30 m m³ 175.00     

5.2. bagerom sa odbacivanjem u stranu m³ 955.00     
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5.3. bagerom sa utovarom u kamion bez 

škarpiranja m³ 530.00     

5.3. bagerom sa utovarom u kamion sa 

škarpiranjem m³ 615.00     

6 Mašinsko izmuljavanje kanala sa 

odlaganjem na stranu. Obračun po m3 

izmuljenog materijala ili radnom satu 

mašine.         

6.2. po m³ izmuljanog materijala m³ 600.00     

6.3. prema r. satu rada mašine 
r.sat 20.00     

7 Mašinski iskop kanalskog profila ili 

korita vodotoka bagerom hidraulikom u 

zemljištu, II do IV kategorije. 

Obračun po m3 samoniklog materijala.         

7.1. iskop sa odbacivanjem u stranu 
m³ 650.00     

7.2. iskop sa utovarom u kamione m³ 325.00     

8 Ručno zatrpavanje oko temelja objekata 

zemljom u slojevima od 20 cm sa ručnim 

nabijanjem svakog sloja nabačajem 

težine 10 kg. do potrebne zbijenosti. 

Obračun po m3 ugrađenog materijala u 

zbijenom stanju. m³ 25.00     

9 Utovar zemljanog materijala, II do IV 

kategorije, u kamion kiper mašinskim 

putem sa odvozom na mesto koje odredi 

investitor do udaljenosti od 5 km. 

Obračun po m³ materijala u rastresitom 
stanju. m³ 2,412.50     

10 Kombinovano mašinsko  - ručno 

planiranje terena (kosina i bankina) 

sa padom prema recipijentu. U cenu je 

uračunato planiranje i oblikovanje 

povšine terena. Obračun po m² 

isplanirane površine. m² 2,560.00     

11 Razastiranje iskopanog materijala 

postojeće deponije buldozerom sa 

transportom na prosečnu daljinu do 30 

m. U cenu je uračunato planiranje i 

oblikovanje deponije. Obračun po m3 

razastrtog materijala. m³ 387.50     

12 Mašinsko razastiranje iskopanog 

materijala (privremene deponije) i 

grubo planiranje buldozerom u sloju od 

20 cm sa transportom na prosečnu 

daljinu do 30 m. Obračun po m3 

razastrtog materijala. m³ 581.25     

13 Planiranje inspekcione staze . Obračun 

po m² isplanirane staze. 
m² 1,680.00     

14 Nabavka, transport i ugradnja šljunka 

u tampon slojeve d=10cm sa nabijanjem 

istog pločastim vibro nabijačima.   

Obračun po m³ ugrađenog tampona u 
zbijenom stanju sa dužinom  transporta 

do 30 km. m³ 44.00     
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15 Izrada tamponskog sloja od iberlaufa 

d=15cm za stabilizaciju podloge, radi 

sprečavanja prodora podzemne vode. 

Obračun po m³ ugrađenog tampona u 

zbijenom stanju sa dužinom  transporta 

do 30 km. m³ 15.00     

16 Ručni utovar iskopanog ili izmuljanog 

materijala u traktorsku prikolicu sa 

odvozom na mesto koje odredi 

investitor do 5 km udaljensti. Obračun 

po m3 utovarenog materijala 

rastresitom stanju. m³ 287.50      

 Svega II:    

     

III Tesarski radovi 
    

1 Nabavka, izrada, montaža i demontaža 

jednostrane oplate za betonske 

konstrukcije, zavisno od složenosti. 

Transport do 30 km. Broj upotrebe 

oplate 3 puta. Obračun po m² mereno 

jednostrano. m² 36.00     

2 Nabavka, izrada, montaža i demontaža 

dvostrane oplate za betonske 

konstrukcije, zavisno od složenosti. 

Transport do 30 km. Broj upotrebe 

oplate 3 puta. Obračun po m² mereno 

jednostrano. m² 66.00     

3 Nabavka, izrada, montaža i demontaža 

podgrade za betonske konstrukcije, 

zavisno od složenosti. Transport do 30 

km. Obračun po m². m² 20.00      

 Svega III:    

     

IV Zidarski radovi 
    

1 Popravka oštećene obalo utvrde kanala 

- zidanje lomljenim kamenom u suvom, 

zid sa jednim licem na podlozi od 

šljunka d = 10 cm. Transport kamena i 

šljunka na dužinu od 30 km. Obračun po 

m³ zida urađenog od kamena. m³ 10.00     

2 Nabavka, transport i zidanje lomljenim 

kamenom u suvom (zid sa jednim licem) 

obaloutvrda na unapred pripremljenoj 

podlozi. Transport kamena i ostalog 

materijala na dužinu od 30 km. Obračun 

po m³ zida urađenog od kamena. m³ 15.00     

3 Popravka kosina obloženih kamenim 

nabačajem.  Obračun po m² popravljenih 

kosina. m² 30.00     

4 Popravka kosina obloženih kamenom.  

Obračun po m² popravljenih kosina. m² 20.00      

 Svega IV:    
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V Betonski i armirano betonski radovi 
    

1 Transport betona mikserom do mesta 

ugradnje. Zapremina bubnja 6 m³. 

Kapacitet fabrike betona 30,0 m³/h. 
Praktični učinak ugradnje betona je 

16,0m³/h. Brzina vožnje 40 km/h. Cenom 
je obuhvaćeno: utovar, transport do 

mesta ugradnje, čekanje na ugradnju i 

povratak. Obračun po m³ preveženog i 
ugrađenog betona.         

1.1. Transport betona na udaljenost od 

10 km. m³ 5.00     

1.2. Transport betona na udaljenost od 

30 km. m³ 10.00     

2 Ugradnja gotovog betona  MB 15 u 

tampon debljine d=10 cm na sloju 

šljunka d=10 cm. Transport betona do 

mesta ugradnje do 30 km.  Obračun po 

m³ ugrađenog betona. m³ 10.00     

3 Nabavka, transport i ugradnja betona - 

ručno u konstrukcije preseka od 0,12 - 

0,30 m³/m². Transport betona MB 20 do 
mesta ugradnje. Cenom nisu obuhvaćene 

oplata i armatura. Obračun po m³ 
ugrađenog betona.         

3.1. Transport betona na udaljenost od 

10 km. m³ 5.00     

3.2. Transport betona na udaljenost od 

30 km. m³ 10.00     

4 Betonska obloga kanala d=10 cm 

(betoniranje na licu mesta). Izrada 

obloge na dnu i kosinama kanala od AB 

MB 30 vodonepropusan, otporan na mraz 

na podlozi šljunka d=10 cm sa 

zalivanjem spojnica. Cenom nisu 

obuhvaćene oplata i armatura.  

Transport do mesta ugradnje. Obračun 

po m² ugrađenog betona. m² 20.00     

5 Betonska obloga kanala od gotovih AB 

ploča, MB 30,dimenzija 50x50x10 cm ili 

sličnih. Beton je vodonepropusan, 

otporan na mraz na podlozi šljunka 

d=10 cm sa zalivanjem spojnica. Cenom 

nisu obuhvaćene oplata i armatura. 

Transport do mesta ugradnje. Obračun 

po m² obložene površine. m² 10.00     

6 Spravljanje betona mešalicom 250 

litara sa prirodnim šljunkom (MB 

15,20,30) i ručno ugradjivanje u 

konstrukcije preseka od 0,12-0,30 

m³/m². Transport materijala do 30 km. 
Cenom nisu obuhvaćene oplata i 

armatura. Obračun po m³ ugrađenog 
betona.         

6.1. beton MB 15 m³ 5.00     

6.2. beton MB 20 m³ 10.00     
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6.3. beton MB 30 
m³ 10.00     

7 Betoniranje gornje ploče propusta, 

dimenzija 150x400 cm (ili sličnih) i  

debljine 12 cm, betonom MB20, sa 

ugradnjom mrežaste armature MAG 

500/560 tip Q, u obe zone. Jediničnom 

cenom je obuhvaćena nabavka, 

dopremanje i ugradnja betona. Cenom 

nisu obuhvaćene oplata i armatura. 

Obračun po m³ ugrađenog betona.         

7.1. Transport na udaljenost od 10 km. m³ 5.00     

7.2. Transport na udaljenost od 30 km. m³ 5.00     

8 Izrada novih AB ploča, dimenzija kao 

stare, i pokrivanje propusta do 70% od 

ukupnog broja ploča. Ploče su 

približnih dimenzija 100x70x12 cm (ili 

sličnih), MB30, armirane dvostruko sa 

MAG tip Q. Cenom nisu obuhvaćene 

oplata i armatura. Obračun po komadu 

vraćenih pokrivnih ploča.         

8.1. Transport na udaljenost od 10 km. kom 20.00     

8.2. Transport na udaljenost od 30 km. kom 10.00       

Svega V:     

    

VI Armirački radovi 
    

1 Nabavka, sečenje, savijanje i montaža 

glatke armature GA 240/360 za betonske 

konstrukcije zavisno od složenosti. 

Transport do mesta ugradnje do 30 km. 

Obračun po kg. kg 225.00     

2 Nabavka, sečenje, savijanje i montaža 

rebraste armature RA 400/500  zavisno 

od složenosti. Transport do mesta 

ugradnje do 30 km.  Obračun po kg. kg 500.00     

3 Nabavka, sečenje, savijanje i montaža 

mrežaste armature MAG 500/560  zavisno 

od složenosti. Transport do mesta 

ugradnje do 30 km. Obračun po kg. kg 1,000.00       

Svega VI:     

    

VII Montažerski radovi 
    

1 Nabavka, transport i montaža vibro 

presovane, nearmirane cevi sa mufom na 

unapred pripremljenu podlogu. 

Transport do mesta ugradnje do 30 km.  

Obračun po m' ugrađene cevi.         

1.1. Ø 400/2,5 m' 10.00     

1.2. Ø 500/2,5 m' 10.00     

1.3. Ø 600/2,5 
m' 10.00     
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2 Nabavka, transport i montaža vibro 

presovane, jednostruko armirane cevi 

sa mufom na unapred pripremljenu 

podlogu.Transport do mesta ugradnje do 

30 km.  Obračun po m' ugrađene cevi.         

2.1. Ø 400/2,5 m' 20.00     

2.2. Ø 500/2,5 m' 20.00     

2.3. Ø 600/2,5 m' 50.00     

2.4. Ø 800/2,5 m' 10.00     

2.5. Ø 1000/2,5 m' 5.00     

2.6. Ø 1100/2,5 m' 1.00     

3 Nabavka, transport i montaža vibro 

presovane,dvostruko armirane cevi sa 

falcom na unapred pripremljenu 

podlogu. Transport do mesta ugradnje 

do 30 km.  Obračun po m' ugrađene 

cevi.         

3.1. Ø 1200/2 m' 1.00     

3.2. Ø 1300/2 m' 1.00     

3.3. Ø 1400/2 m' 1.00     

3.4. Ø 1600/2 m' 1.00     

4 Nabavka, transport i montaža AB 

ramovskih propusta na unapred 

pripremljenu podlogu. Transport do 

mesta ugradnje do 30 km. Obračun po m' 

ugrađenih propusta.         

4.1. 2,0*2,0/1,0 m m' 1.00     

4.2. 2,5*2,5/1,0 m m' 1.00     

5 Nabavka, transport i polaganje tipskih 

uliva i izliva pravougaonog preseka, 

dimenzija 100x120 cm, na unapred 

pripremljenu podlogu. Transport do 

mesta ugradnje do 30 km.  Obračun po 

komadu postavljenog elementa. kom 2     

6 Nabavka, transport i polaganje tipskih 

A1 propusta, dimenzija 100x120 cm, na 

unapred pripremljenu podlogu. 

Transport do mesta ugradnje do 30 km.  

Obračun po komadu postavljenog 

elementa. kom 2       

Svega VII:     

    

VIII Ostali radovi 
    

1 Dovođenje u prvobitno stanje zelenih 

površina planiranjem i zasejavanjem 

mešavine trave. Obračun po m² obrađene 
površine. m² 800.00     

2 Crpljenje vode iz otvorene građevinske 

jame ili rova motornom ili el. pumpom. 

Obračun je po "času" rada pumpe ili m³ 
vode.         

2.1. Obračun je po m³ vode. m³ 15.00     
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2.2. Obračun je po "času" rada pumpe. 
r.sat 10.00     

3 Nabavka i ugradnja cevi od tvrdog PVC-

a, Ø50 mm, kroz zid obaloutvrde kanala 

u cilju propuštanja površinskih i 

podzemnih voda u korito kanala ili 

potoka dalje od obale.  Obračun po m' 

ugrađene cevi.         

3.1. Transport na udaljenost od 10 km. 
m' 10.00     

3.2. Transport na udaljenost od 30 km. 
m' 10.00     

4 Nabavka i ugradnja cevi od tvrdog PVC-

a, Ø300 mm, na kraju uličnih kanala u 

cilju ispuštanja površinskih voda u 

korito potoka dalje od obale 

(barbakana). Obračun po m' ugrađene 

cevi.         

4.1. Transport na udaljenost od 10 km. 
m' 5.00     

4.2. Transport na udaljenost od 30 km. 
m' 5.00     

5 Nabavka materijala i izrada i montaža 

rešetki od kutijastih profila, 

zaštićenih osnovnom bojom i obojenih 

završnom lak crnom bojom u dva 

premaza. Obračun po kg ugrađenih 

rešetki.         

5.1. Transport na udaljenost od 10 km. 
kg 40.00     

5.2. Transport na udaljenost od 30 km. 
kg 40.00     

6 Kombinovano mašinsko - ručno 

uklanjanje zatečenog kabastog 

materijala iz kanala sa utovarom i 

odvozom na mesto koje odredi 

investitor do 5 km udaljenosti. 

Obračun po m³. m³ 10.00     

7 Snimanje evidencionih profila prema 

zahtevu vršioca stručnog nadzora sa 

predajom u 4 primerka i el. obliku. 

Obračun po komadu profila. kom 10     

8 Izrada elaborata oštećenih građevina  

prema zahtevu vršioca stručnog nadzora 

sa predajom u 4 primerka i el. obliku. 

Obračun po komadu elaborata. kom 5     

9 Izrada elaborata osiguranja obala i 

korita prema zahtevu vršioca stručnog 

nadzora sa predajom u 4 primerka i el. 

obliku. Obračun po komadu elaborata. kom 1     

10 Nabavka, transport i postavljanje 

geotekstila (200 gr). Obračun po m² 

postavljenog geotekstila. m² 100.00     

11 Nabavka, transport i postavljanje 

nepropusne folije. Obračun po m² 

postavljene folije. m² 100.00     

12 Nabavka, transport i ugradnja 

dihtujuče sika gume. Obračun po m' 

ugrađene gume. m' 50.00     
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13 Izrada Elaborata - tehničkog izveštaja 

o izvedenim radovima, u 4 primerka, 

formata A4, i jedan primerak u el. 

obliku. Elaborat treba da sadrži 

tehnički izveštaj, geodetski snimak 

trase, situaciju, podužne i poprečne 

profile, opise izvedenih radova sa 

količinama i crtežima i foto 

dokumentaciju. Obračun po kompletu 

isporučenih Elaborata. kompl. 6     

14 Nepredviđeni radovi. Obračun paušalno 

u visini od 5% svih predviđenih 

radova. pauš. 0.00     

  Svega VIII:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Rekapitulacija 

      
br. pozicija   Svega pdv 20% Ukupno 

I Pripremni radovi         

II Zemljani radovi         

III Tesarski radovi         

IV Zidarski radovi         

V Betonski i armirano betonski radovi         

VI Armirački radovi         

VII Montažerski radovi         

VIII Ostali radovi         

  Σ       

      

 

 
  
  
 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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6.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда број_________ од____________године за јавну набавку чишћење канала, 
број 404-8/2017-IV-02 
 

Подаци о понуђачу 
 

Назив понуђача односно назив  
овлашћеног предстваника групе  

 
 
 

Врста правног лица  ( заокружити)   а). Микро 
б). Мало 

в). Средње 
г). Велико 
д). Физичко  
 

адреса  
 

 

одговорно лице/потписник уговора 
 

 

матични број понуђача  
 

 

пиб  
 

 

контакт особа  
 

 

електронска адреса понуђача  
 

 

телефон  
 

 

број рачуна понуђача и назив банке 
 

  

 

 
Понуду дајем ( заокружити и попунити ) 
 
1. самостално 
 
2. са подизвођачем/подизвођачима : 
  
3. као заједничку понуду 
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Образац структуре цене  
 

р.бр. опис износ без пдв-а износ са пдв-ом 

1 Чишћење канала 
натериторији града 
Вршца  ( позиције I –
VIII ) 

  

 УКУПНО   

 
 
 
Укупан износ без пдв-а словима_________________________________________ 
 
Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи____%, а 
односи се на део предмета набавке: 
______________________________________________________________ 
 
Рок за завршетак радова је ______________календарских дана од дана увођења у 
посао. ( најкасније до 20.12.2017. године) 
 
Прилог: динамика извођења радова 
 
Начин и услови плаћања: Наручилац ће изведене и фактурисане радове платити 
Извођачу на основу испостављених привремених и окончане ситуације, обострано 
потписаних, у року од______дана. 
Рок важења понуде износи________дана од дана отварања понуда. 
( не краћи од 60 дана од дана отварања понуда ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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7. МОДЕЛ УГОВОРА 
 
     Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
        ГРАД  ВРШАЦ 
       Градоначелник 
Број 404-9/2017-IV-02     
Дана: 06.02.2017. 
Вршац Трг Победе 1 
Тел. 013 800-555 

 
У Г О В О Р  

 
Закључен између:  
 
1. ГРАДА ВРШЦА, Трг Победе 1, Вршац (у даљем тексту: Наручилац)  МБ  8267944, 
ПИБ 100912619 из Вршца Трг победе 1, кога заступа Градоначелник Драгана 
Митровић  с једне  стране и  
 
2..........................................................................................................................................
....... понуђач- извођач (у даљем тексту: Извођач) матични 
број_______________________ ПИБ: ________________, текући рачун бр: 
________________________код__________________________________ банке у 
_______________________________,кога  заступа__________________________ 
директор,/ овлашћено лице__________________________ 
 
3._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
(подаци о подизвођачу)  
 
4._____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
(подаци о учесницима из заједничке понуде)  
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА      
 

Члан 1. 
 
Предмет доделе уговора је чишћење канала на територији града Вршца 

 
 
ВРЕДНОСТ УСЛУГА  

Члан 2. 
 
 

Наручилац уступа, а извођач прихвата да за рачун и потребе наручиоца  у 
потпуности изведе услугу из предмета овог уговора, према обрасцу из понуде, 
предмеру радова и у складу са прописима, стандардима и правилима струке за ову 
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врсту посла, у свему  према  понуди  број : ___________од ________________. 
године која је саставни део овог уговора.  
 

Члан 3. 
 
Уговорне стране прихватају цену коју је извођач дао у својој Понуди. Укупна 
вредност радова по понуди за оквирне количине износи _____________________ 
динара без ПДВ, односно _______________________ динара  са ПДВ. 
(Словима:____________________________________________________________) 
Уговорени износ из предходног става зависиће од количине изведених радова по 
јединичним ценама из понуде извођача Број: ______________ од ______________ 
године  
Уговорне стране су се сагласиле да на основу понуде, укупна  вредност услуга из 
предмета овог уговора не може прећи износ предвиђен средствима буџета Града 
Вршца за ову намену, односно ________________ динара без пдв-а. 
 
 
OБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 
 

Члан  4. 
 
Извођач се обавезује: 
-  да  у  тренутку  закључења уговора  преда бланко сопстевену меницу и менично 
овлашћење за добро извршење посла са назначеним износом од 10 % од укупног 
износа вредности услуге без ПДВ-а. Меница за добро извршење посла биће на 
писани захтев враћена извођачу у року од 30 дана након извршења свих 
уговорених обавеза. 
-  одмах по завршетку посла односно услуге извођач је у обавези да сачини 
записник о примопредаји  
-да услугу изведе у складу са одредбама овог Уговора и да поступа по налозима и 
инструкцијама  надзорног органа Наручиоца; 
- Извођач се обавезује да ће послове из предмета овог уговора и предмера радова 
из Конкурсне документације обављати стручно и квалитетно, сагласно прописаним 
и утврђеним технолошким, санитарним и другим стандардима, а нарочито у складу 
са законом о Комуналним делатностима и подзаконским актима који регулишу 
вршење услуге које су предмет јавне набавке. 
 -да осигура одвијање јавног саобраћаја на свим местима где изводи чишћење  под  
саобраћајем; 
- да о свом трошку обезбеди потребне просторије за рад и смештај својих   
запослених; 
- да се строго придржава мера заштите на раду 
-да надокнади штету коју је у току пружања услуге или у вези са услугом, 
проузроковао трећим лицима, суседним објектима, постојећим инсталацијама и 
околини; 
-да приликом извршења чишћења о свом трошку спроводи мере безбедности и 
здравља  на  раду и  да се придржава важећих прописа из  области  безбедности   
и здравља на раду  и  да  за  своје  запослене  обезбеди одговарајућа  средства  и 
опрему за личну заштиту; 
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-да води грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са Законом о 
планирању и изградњи и да их редовно доставља Наручиоцу на оверу и потпис и 
да поступа по примедбама овлашћеног лица Наручиоца; 
-да одмах по закључењу овог Уговора писмено обавести Наручиоца о имену 
одговорног руководиоца послова; . 
-да одмах по завршетку чишћења са предметних канала уклони сав отпад 
проузрокован пружањем услуге, материјал и опрему. 
- Извођач је дужан да омогући овлашћеном лицу наручиоца да предузме све радње 
и мере потребне ради утврђивања и контроле квалитета и обима обављених 
послова, односно пружања услуга.У случају утврђених мањкавости у квалитету или 
обиму обављања послова, односно пружања услуга, извођач је дужан да без 
одлагања отклони те недостатке.Извођач је дужан да подноси извештај о 
завршеним пословима.    
 

Члан 5. 
Наручилац се обавезује: 
- да извођача уведе у посао отварањем грађевинског дневника. 
-да  писмено обавести  Извођача о имену  овлашћеног лица Наручиоца који ће 
вршити  надзор над извођењем послова пружања услуге чишћења и потписивати 
грађевинску књигу и грађевински дневник за услуге  по овом Уговору у складу са 
одредбама  Закона о планирању и изградњи и Правилником о начину и  поступку 
вршења стручног надзора у току радова. 
 
РОК  ИЗВОЂЕЊА 

Члан 6. 
 
Извођач се обавезује да ће  послове односно услугу  извести према динамичком  
плану, најкасније у року од ______ календарска  дана од дана увођења у посао. 
Дан  увођења у посао и почетак пружања услуге констатоваће се у грађевинском 
дневнику. 
Извођач има право на продужење рока из става 1. овог члана у следећим 
случајевима: 
- дејства више силе и временских прилика које не дозвољавају извођење послова у 
складу са техничким условима; 
- накнадних, непредвиђених и вишкова посла преко 10% (десет процента) 
 
Уколико Извођач својом кривицом не заврши посао односно услугу у року 
утврђеном ставом 1 овог члана, дужан је да Наручиоцу за сваки дан закашњења 
плати уговорну казну у износу од 0,3% (три промила) од укупне вредности 
уговорених услуга.  
 
Укупан износ уговорне казне не може прећи 10% од укупно уговорене вредности 
услуге по овом Уговору. 
Уговорна казна ће се одбити од износа коначног обрачуна.  
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 7. 
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Плаћање изведених послова односно услуга вршиће се на основу привремених 
месечних и окончане ситуације  у року до 45 дана од дана пријема истих.  
 
Извођач се обавезује да ситуације испостави на основу количине послова односно 
услуга оверених у грађевинској књизи од стране надзорног органа Наручиоца и 
јединичних цена из предмера и предрачуна радова уз Понуду.                                                                                                           
Извођач се обавезује да привремене ситуације испоставља месечно и доставља 
Наручиоцу, до 10 дана у месецу за предходни месец. 
Наручилац услуга може умањити вредност привремене ситуације приликом овере 
уколико не одговара степену готовости или уговореном квалитету. 
Извођач се обавезује да Окончану ситуацију  испостави  по потписивању записника 
о примопредаји. 
Наручилац је дужан да ситуацију Извођача овери у року од 5 дана рачунајући од 
дана пријема ситуације.        

Члан 8. 
 
Гарантни рок за пружене услуге је _________ године од примопредаје , ако за 
поједине услуге није предвиђен дужи рок. За уграђене материјале важи гарантни 
рок произвођача тих материјала. 
Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке због 
непридржавања обавеза у погледу квалитета изведених послова односно услуга и 
уграђеног материјала.           
 

Члан 9. 
 
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и други прописи који регулишу ову област. 
 

Члан  10. 
 
У случају спора надлежан је  Привредни суд у  Панчеву. 
 

Члан  11. 
 
Саставни део овог уговора чине: конкурсна документација,предмер радова и 
понуда  извођача број ________ од ______________. године  
 

Члан 12. 
 
Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих се по три налазе код 
сваке уговорне стране. 
 
 
 

  ИЗВОЂАЧ                                                             НАРУЧИЛАЦ  
________________________                                                    ______________________ 
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
Јавна набавка : Чишћење канала, број 404-8/2017-IV-02     
 

бр. опис трошкова цена без пдв-а цена са пдв-ом 

   
 
 

 
 
 

   
 

 
 

 
  

укупни трошкови припреме понуде
  

  

 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкма ( Сл.Гласник РС, број 124/12,14/15 
и 68/15) ,понуђач _________________________________________ даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке чишћење канала, број 404-8/2017-IV-02    , поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ 10. 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ 
У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

  
 
У складу са чл. 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у предмету јавне набавке чишћење канала, број 404-
8/2017-IV-02     
  
  
  
Пословно име понуђача: 
_____________________________________________________  
  
Број и датум понуде:___________________________________________________ 
  

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам при 
састављању ове понуде поштовао обавезе које прозилазе из  важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању, условима рада и заштити животне средине као и 
да немам забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења 
понуде. 
  
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

 
  
 

 

 

Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Образац Изјаве, фотокопирати у довољном 
броју примерака, попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди.  
 

 
 
 



35 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ БР.11 
 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 

Назив подизвођача  
 

адреса  
 

 

одговорно лице/потписник уговора 
 

 

матични број понуђача  
 

 

пиб  
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ БР.12 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНЧКОЈ ПОНУДИ 
 
    
 

Назив учесника у заједничкој понуди  
 

адреса  
 

 

матични број понуђача  
 

 

пиб  
 

 

Име особе за контакт  

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

 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ БР. 13 
 
 
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 404-8/2017-IV-02     
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:  
 
 

И З Ј А В У 
 
     

 
Понуђач _________________________________ у поступку јавне набавке Чишћење 
канала, број 404-8/2017-IV-02    , испуњава услове прописане чланом 75 Закона о 
јавним набавкама и то :  
 
1. Понуђач је регострован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре;  

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији;  

 

 
Изјава служи као доказ испуљености услова за предметну јавну набавку и у друге 
сврхе се не може користити 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена : Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити копирана, 
потписана и оверена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача. 
 


