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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 у даљем 
тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 643/15 од 04.06.2015. и  Решења о образовању комисије за 
јавну набавку број 644/15 oд 04.06.2015., припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности – ПРИКЉУЧЕЊЕ ИЗДВОЈЕНИХ ЈЕДИНИЦА ОШ „ВУК 

КАРАЏИЋ“ ШАБАЦ, НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ  ЈН бр. 2/2015  
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља 
I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 
 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, гаранција, количина и опис 
добара 

 
 

V 

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

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 
VII Образац понуде 
VIII Модел уговора 
IX Образац трошкова припреме понуде 
X Образац изјаве о независној понуди 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ..................................... Основна школа „Вук Караџић“ Шабац 
Адреса: …........................................ Вука Караџића 14 
Интернет страница:.........................www.osvukkaradzicsabac.edu.rs 
 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 2/2015 је прикључење издвојених јединица ОШ „Вук Караџић“ Шабац на 
водоводну мрежу  
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Не спроводи се резервисана јавна набавка 

 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт:...............................Божидар Катић 
Е - mail адреса (или број факса): …......................оsvuksekretar@gmail.com 
                                                                                  teл. 015/343-326 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 2/2015 је прикључење издвојених јединица ОШ „Вук Караџић“ Шабац на 
водоводну мрежу 
 
 
Назив и ознаку из општег речника набавке: 39370000-6 Водоводна инсталација 
 
2. Партије 

Набавка је обликована у четири партије и то: 

1.Партија 1.  

 Изградња шахта за смештај водомера за ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу 
Табановић 

 Повезивање водоводних инсталација од шахта до хидрофорске просторије за 
ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу Табановић 

 
 

2. Партија 2. 

 Изградња шахта за смештај водомера за ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу 
Мачвански Причиновић 

 Извођење радова на изради хидратантске мреже у насељу Мачвански Причиновић 
 Повезивање водоводних инсталација од шахта до хидрофорске кућице за ОШ „Вук 

Караџић“ Шабац у насељу Мачвански Причиновић 
  
 

3. Партија 3.  

 Изградња шахта за смештај водомера за ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу 
Касарске Ливаде 

 Повезивање водоводних инсталација од шахта до објекта ОШ „Вук Караџић“ 
Шабац  у насељу Касарске Ливаде 

 
 

4. Партија 4.  

 Изградња шахта за смештај водомера за ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу 
Шеварице 

 Повезивање водоводних инсталација од шахта до хидрофорске просторије за 
ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу Шеварице 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, 

ГАРАНЦИЈА И ОПИС  РАДОВА 
 

 
ПАРТИЈА 1 

Изградња шахта за смештај водомера за ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу 
Табановић 

                
Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina 

I  ZEMLJANI RADOVI     

1. RUČNI ISKOP ZA IZRADU ŠAHTA     

  
Pozicija obuhvata ručni iskop za  izradu šahta. Obračun je po m3 
iskopanog materijala. m3 18,97 

2. ZATRPAVANJE OKO ŠAHTA ZEMLJOM IZ ISKOPA     

  

Zatrpavanje oko šahta  izvršiti po završenom zidanju i to 
probranom zemljom iz iskopa u slojevima od po 20cm. Kao 
materijal za nasipanje ne dolazi u obzir materijal organskog 
porekla, šut, kamenje i sl.Obračun je po m3 ugrađenog materijala. m3 4,39 

3. IZRADA PODLOGE OD  ŠLJUNKOM     

  
Izrada podloge od šljunka ispod donje ploče šahta. Obračun je po 
m3 ugrađenog materijala. m3 0,81 

4. ODVOZ VIŠKA MATERIJALA     
  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 

transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 14,58 

II BETONSKI RADOVI     

1. BETONIRANJE DONJE PLOČE     

  

Betoniranje donje ploče šahta  armiranim betonom MB-30, 
d=30cm. Donju ploču izraditi u svemu prema statičkom proračunui 
i datoj specifikaciji armature.  U cenu je uračunata i oplata po 
konturi ploče. Obračun je po m3 ugrađenog betona. m3 1,13 

2. ZIDANJE ŠAHTOVA OD BETONSKIH BLOKOVA     

  

Zidanje zidova šahta  za smeštaj vodovodne armature. Šaht je od 
betonskih blokova, a dimenzije šahta su  2,70 x 3,0 x 1,70 . 
Obračun je po m

3. m3 3,18 

3. BETONIRANJE GORNJE PLOČE     

  

Betoniranje armirano-betonske gornje ploče šahta u svemu prema 
detaljima i statičkom proračunu  armiranim betonom MB-30. 
Debljina ploče je 20 cm. Obračun je po m3 ugrađenog betona. m3 1,62 
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4. BETONIRANJE OSLONCA VODOVODNE ARMATURE     

  

Betoniranje oslonaca vodovodne armature nabijenim betonom MB 
20 prema detalju iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona. m3 0,50 

5. IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG BETONA     

  

Ispod donje ploče vodovodnog šahta uraditi podlogu od 
nearmiranog betona u sloju debljine 10cm. Obračun je po m3 
ugrađenog betona. m3 0,81 

III  ARMIRAČKI RADOVI     
1. Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje, postavljanje i 

vezivanje betonskog gvožđa prema specifikaciji datoj u planu 
armature. Armatura mora biti postavljena po projektu i i čvrsto 
povezana, a zaštitni sloj betona obzbediti prema statičkom 
proračunu i važećim propisima. Betoniranje svake pozicije može 
da počne tek kada nadzorni organ pregleda i zapisnički primi 
postavljenu armaturu. Obračun je po kg ugrađene armature.     

  GA 240/360 RA 400/500 kg 66,77 

  MAG Q -188, 335 kg 97,08 

IV  MONTERSKI RADOVI     

1. MONTAŽA  LG ŠAHT POKLOPACA     

  

Montaža  ravnih livenogvozdenih šaaht poklopaca, od 30 kg sa 
rupama, prema JUS-u M.J6.226, sa ramom, . Obračun je po 
komadu. kom 2 
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Повезивање водоводних исталација од шахта до хидрофорске просторије за ОШ 
„Вук Караџић“ Шабац у насељу Табановић 

Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina 

I  ZEMLJANI RADOVI     

1. RUČNI ISKOP     

  

Pozicija obuhvata ručni iskop za postavljanje cevi. Iskopani 
materijal se deponuje 1m od ivice rova.Pozicija obuhvata 
raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa i montaže 
cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na 
potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu, 
crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima upozorenja, 
zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, 
održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete ovu 
poziciju.Obračun je po m3 iskopanog materijala. 

m3 30,00 

2. UGRADNjA PESKA     

  

Nabavka,transport i ugradnja srednjezrnog peska ispod, oko i 
iznad cevi. Pesak ugraditi kao što je to dato u prilogu projekta. 
Obračun je po m3 ubačenog i nabijenog peska. m3 7,30 

3 ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM IZ ISKOPA     

  

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvršiti po završenom 
ubacivanju peska u slojevima od po 30 cm.  Nabijanje vršiti do 90 
% zbijenosti po Proktor-u. Obračun je po m3 ugrađenog 
materijala. m3 22,70 

4 ODVOZ VIŠKA MATERIJALA     
  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 

transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 7,30 

    

III  MONTERSKI RADOVI     

1. MONTAŽA POLIETILENSKIH  CEVI     

  
Nabavka,transport i ugradnja PE cevi NP 10 bara. Obračun je po 
m ugrađene cevi.     

    1"mm m 50,00 

2. 
MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA OD LIVENOG 
GVOŽĐA     

  

Nabavka,transport i ugradnja fazonskih komada od livenog 
gvožđa prema detaljima iz projekta. Obračun je po komadu 
montiranog fazonskog dela.     

  mesingana poluspojka 1“ kom 2 

    

IV  OSTALI RADOVI     
1. IZRADA VEZE     

  

Pozicija obuhvata gašenje postojećih instalacija u hidoforskoj 
stanici i povezivanje sa novim instalacijama  .Obračun je po 
komadu. kom 1 

2. DEZINFEKCIJA I PRANJE CEVOVODA     

  
Ispiranje i dezinfekcija vodovodnih instalacija u objektu. Obračun 
je paušalan. paušalno   
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ПАРТИЈА 2 
 

Изградња шахта за смештај водомера за ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу 
Мачвански Причиновић 
 
Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina 

I  ZEMLJANI RADOVI     

1. RUČNI ISKOP ZA IZRADU ŠAHTA     

  
Pozicija obuhvata ručni iskop za  izradu šahta. Obračun je po m3 
iskopanog materijala. m3 13,95 

2. ZATRPAVANJE OKO ŠAHTA ZEMLJOM IZ ISKOPA     

  

Zatrpavanje oko šahta  izvršiti po završenom zidanju i to 
probranom zemljom iz iskopa u slojevima od po 20cm. Kao 
materijal za nasipanje ne dolazi u obzir materijal organskog 
porekla, šut, kamenje i sl.Obračun je po m3 ugrađenog materijala. m3 3,74 

3. IZRADA PODLOGE OD  ŠLJUNKOM     

  
Izrada podloge od šljunka ispod donje ploče šahta. Obračun je po 
m3 ugrađenog materijala. m3 0,57 

4. ODVOZ VIŠKA MATERIJALA     
  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 

transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 10,21 

    

II BETONSKI RADOVI     

1. BETONIRANJE DONJE PLOČE     

  

Betoniranje donje ploče šahta  armiranim betonom MB-30, 
d=30cm. Donju ploču izraditi u svemu prema statičkom proračunui 
i datoj specifikaciji armature.  U cenu je uračunata i oplata po 
konturi ploče. Obračun je po m3 ugrađenog betona. 

m3 1,13 

2. ZIDANJE ŠAHTOVA OD BETONSKIH BLOKOVA     

  

Zidanje zidova šahta  za smeštaj vodovodne armature. Šaht je od 
betonskih blokova, a dimenzije šahta su  2,70 x 1,90 x 1,70 . 
Obračun je po m

3. m3 2,64 

3. BETONIRANJE GORNJE PLOČE     

  

Betoniranje armirano-betonske gornje ploče šahta u svemu prema 
detaljima i statičkom proračunu  armiranim betonom MB-30. 

Debljina ploče je 20 cm. Obračun je po m3 ugrađenog betona. 
m3 1,11 
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4. BETONIRANJE OSLONCA VODOVODNE ARMATURE     

  

Betoniranje oslonaca vodovodne armature nabijenim betonom MB 
20 prema detalju iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona. m3 0,50 

5. IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG BETONA     

  

Ispod donje ploče vodovodnog šahta uraditi podlogu od 
nearmiranog betona u sloju debljine 10cm. Obračun je po m3 
ugrađenog betona. 

m3 0,57 

    

III  ARMIRAČKI RADOVI     
1. Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje, postavljanje i 

vezivanje betonskog gvožđa prema specifikaciji datoj u planu 
armature. Armatura mora biti postavljena po projektu i i čvrsto 
povezana, a zaštitni sloj betona obzbediti prema statičkom 
proračunu i važećim propisima. Betoniranje svake pozicije može 
da počne tek kada nadzorni organ pregleda i zapisnički primi 
postavljenu armaturu. Obračun je po kg ugrađene armature. 

    

  GA 240/360 RA 400/500 kg 44,21 

  MAG Q -188, 335 kg 79,71 

    

IV  MONTERSKI RADOVI     

1. MONTAŽA  LG ŠAHT POKLOPACA     

  

Montaža  ravnih livenogvozdenih šaaht poklopaca, od 30 kg sa 
rupama, prema JUS-u M.J6.226, sa ramom, . Obračun je po 
komadu. 

kom 2 

    
    

    
    
    

    

 

    

 

 

 

 

 

    

    

 
Извођење радова на изради хидратантске мреже у насељу Мачвански 
Причиновић 
 

r.b OPIS RADOVA Jedin. 
mere 

Količin
a 

 Iskop zemlje-ručno m3 
16,00 

 Nabavka i ugradnja peska m3 
4,20 

 Izrada veze FF kom 80/500  kom 1,00 
 Nabavka i ugradnja PE tuljka dn110 kom 2,00 
 Nabavka i ugradnja   PE cev DN 110 m 25,00 

 Odvoz viška zemlje m3 10,40 
 N kom   kom 1,00 
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 FFR ko  100/80 kom 1,00 
 PPH kom 80/775 kom 1,00 
 Hidrant kapa  kom 1,00 
 FF kom  80/200 kom 1,00 
 Izlazak na teren kom 1,00 

 

Повезивање водоводних инсталација од шахта до хидрофорске кућице за ОШ 
„Вук Караџић“ Шабац у насељу Мачвански Причиновић 
 

Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina 

I PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI     

1. PODBUŠIVANJE ISPOD BETONSKIH TROTOARA     

  

Podbušivanje ispod betonskih trotoara  za provlačenje PE cevi. 
Obračun je  po m'. m' 16,00 

  UKUPNO PRETHODNI RADOVI:     

II  ZEMLJANI RADOVI     

1. RUČNI ISKOP     

  

Pozicija obuhvata ručni iskop za postavljanje cevi. Iskopani 
materijal se deponuje 1m od ivice rova.Pozicija obuhvata 
raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa i montaže 
cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na 
potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu, 
crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima upozorenja, 
zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, 
održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete ovu 
poziciju.Obračun je po m3 iskopanog materijala. 

m3 32,40 

2. RUČNI ISKOP ZA IZRADU RADNIH JAMA     

  

Pozicija obuhvata ručni iskop za izradu radnih jama za 
podbušivanje ispod betonskih trotoara za provlačenje PE cevi . 
Obračun je po m3 iskopanog materijala. 

m3 3,60 

3. UGRADNjA PESKA     

  

Nabavka,transport i ugradnja srednjezrnog peska ispod, oko i 
iznad cevi. Pesak ugraditi kao što je to dato u prilogu projekta. 
Obračun je po m3 ubačenog i nabijenog peska. m3 8,00 

4. ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM IZ ISKOPA     

  

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvršiti po završenom 
ubacivanju peska u slojevima od po 30 cm.  Nabijanje vršiti do 90 
% zbijenosti po Proktor-u. Obračun je po m3 ugrađenog 
materijala. m3 28,00 

6. ODVOZ VIŠKA MATERIJALA     
  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 

transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 11,60 

    

III  MONTERSKI RADOVI     

1. MONTAŽA POLIETILENSKIH  CEVI     

  
Nabavka,transport i ugradnja PE cevi NP 10 bara. Obračun je po 
m ugrađene cevi.     

    5/4"mm m 70,00 

2. 
MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA OD LIVENOG 
GVOŽĐA     
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Nabavka,transport i ugradnja fazonskih komada od livenog 
gvožđa prema detaljima iz projekta. Obračun je po komadu 
montiranog fazonskog dela.     

  dupli nipl1" kom 1 

  mesingana poluspojka 5/4“ kom 2 

  reducir  5/4“/1“ kom 1 

  orman za podzemni protivpožarni hidrant kom 1 

    

IV  OSTALI RADOVI     
1. IZRADA VEZE     

  

Pozicija obuhvata gašenje postojećih instalacija u hidoforskoj 
stanici i povezivanje sa novim instalacijama  .Obračun je po 
komadu. kom 1 

2. DEZINFEKCIJA I PRANJE CEVOVODA     

  
Ispiranje i dezinfekcija vodovodnih instalacija u objektu. Obračun 
je paušalan. paušalno   

    

    

    

  

  

  

  
 

 

 
 
 
ПАРТИЈА 3. 
 

Изградња шахта за смештај водомера за ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу 
Касарске Ливаде 
 
Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina 

I  ZEMLJANI RADOVI     

1. RUČNI ISKOP ZA IZRADU ŠAHTA     

  
Pozicija obuhvata ručni iskop za  izradu šahta. Obračun je po m3 
iskopanog materijala. m3 13,95 

2. ZATRPAVANJE OKO ŠAHTA ZEMLJOM IZ ISKOPA     

  

Zatrpavanje oko šahta  izvršiti po završenom zidanju i to 
probranom zemljom iz iskopa u slojevima od po 20cm. Kao 
materijal za nasipanje ne dolazi u obzir materijal organskog 
porekla, šut, kamenje i sl.Obračun je po m3 ugrađenog materijala. m3 3,74 

3. IZRADA PODLOGE OD  ŠLJUNKOM     

  
Izrada podloge od šljunka ispod donje ploče šahta. Obračun je po 
m3 ugrađenog materijala. m3 0,57 

4. ODVOZ VIŠKA MATERIJALA     
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  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 
transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 10,21 

    

II BETONSKI RADOVI     

1. BETONIRANJE DONJE PLOČE     

  

Betoniranje donje ploče šahta  armiranim betonom MB-30, 
d=30cm. Donju ploču izraditi u svemu prema statičkom proračunui 
i datoj specifikaciji armature.  U cenu je uračunata i oplata po 
konturi ploče. Obračun je po m3 ugrađenog betona. 

m3 1,13 

2. ZIDANJE ŠAHTOVA OD BETONSKIH BLOKOVA     

  

Zidanje zidova šahta  za smeštaj vodovodne armature. Šaht je od 
betonskih blokova, a dimenzije šahta su  2,70 x 1,90 x 1,70 . 

Obračun je po m
3. m3 2,64 

3. BETONIRANJE GORNJE PLOČE     

  

Betoniranje armirano-betonske gornje ploče šahta u svemu prema 
detaljima i statičkom proračunu  armiranim betonom MB-30. 
Debljina ploče je 20 cm. Obračun je po m3 ugrađenog betona. 

m3 1,11 

4. BETONIRANJE OSLONCA VODOVODNE ARMATURE     

  

Betoniranje oslonaca vodovodne armature nabijenim betonom MB 
20 prema detalju iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona. 

m3 0,50 

5. IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG BETONA     

  

Ispod donje ploče vodovodnog šahta uraditi podlogu od 
nearmiranog betona u sloju debljine 10cm. Obračun je po m3 
ugrađenog betona. 

m3 0,57 

    

III  ARMIRAČKI RADOVI     
1. Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje, postavljanje i 

vezivanje betonskog gvožđa prema specifikaciji datoj u planu 
armature. Armatura mora biti postavljena po projektu i i čvrsto 
povezana, a zaštitni sloj betona obzbediti prema statičkom 
proračunu i važećim propisima. Betoniranje svake pozicije može 
da počne tek kada nadzorni organ pregleda i zapisnički primi 
postavljenu armaturu. Obračun je po kg ugrađene armature. 

    

  GA 240/360 RA 400/500 kg 44,21 

  MAG Q -188, 335 kg 79,71 

    

IV  MONTERSKI RADOVI     

1. MONTAŽA  LG ŠAHT POKLOPACA     

  

Montaža  ravnih livenogvozdenih šaaht poklopaca, od 30 kg sa 
rupama, prema JUS-u M.J6.226, sa ramom, . Obračun je po 
komadu. 

kom 2 
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Повезивање водоводних инсталација од шахта до објекта ОШ „Вук Караџић“ 
Шабац  у насељу Касарске Ливаде 
 

Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina 

I  ZEMLJANI RADOVI     

1. RUČNI ISKOP     

  

Pozicija obuhvata ručni iskop za postavljanje cevi. Iskopani 
materijal se deponuje 1m od ivice rova.Pozicija obuhvata 
raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa i montaže 
cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na 
potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu, 
crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima upozorenja, 
zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, 
održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete ovu 
poziciju.Obračun je po m3 iskopanog materijala. 

m3 7,20 

2. UGRADNjA PESKA     

  

Nabavka,transport i ugradnja srednjezrnog peska ispod, oko i 
iznad cevi. Pesak ugraditi kao što je to dato u prilogu projekta. 
Obračun je po m3 ubačenog i nabijenog peska. m3 1,50 

3. ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM IZ ISKOPA     

  

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvršiti po završenom 
ubacivanju peska u slojevima od po 30 cm.  Nabijanje vršiti do 90 
% zbijenosti po Proktor-u. Obračun je po m3 ugrađenog 
materijala. m3 5,70 

4. ODVOZ VIŠKA MATERIJALA     
  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 

transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 1,50 

    

III  MONTERSKI RADOVI     

1. MONTAŽA POLIETILENSKIH  CEVI     

  
Nabavka,transport i ugradnja PE cevi NP 10 bara. Obračun je po 
m ugrađene cevi.     

    1"mm m 12,00 

2. 
MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA OD LIVENOG 
GVOŽĐA     

  

Nabavka,transport i ugradnja fazonskih komada od livenog 
gvožđa prema detaljima iz projekta. Obračun je po komadu 
montiranog fazonskog dela.     

  mesingana poluspojka 1“ kom 2 

  reducir  1“/1/2“ kom 2 

  dupli nipl½" kom 2 

  teštik  1" kom 1 

  poc.koleno 1" kom 1 

  orman za podzemni protivpožarni hidrant kom 1 

IV  OSTALI RADOVI     
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1. IZRADA VEZE     

  
Pozicija obuhvata povezivanje  postojećih instalacija  sa novim 
instalacijama  .Obračun je po komadu. kom 1 

2. DEZINFEKCIJA I PRANJE CEVOVODA     

  
Ispiranje i dezinfekcija vodovodnih instalacija u objektu. Obračun 
je paušalan. paušalno   

    

    

    

  
  

  

  

  
  

  

 

 
 
 
ПАРТИЈА 4. 
 

Изградња шахта за смештај водомера за ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу 
Шеварице 

 
 

Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina 

I  ZEMLJANI RADOVI     

1. RUČNI ISKOP ZA IZRADU ŠAHTA     

  
Pozicija obuhvata ručni iskop za  izradu šahta. Obračun je po m3 
iskopanog materijala. m3 5,20 

2. ZATRPAVANJE OKO ŠAHTA ZEMLJOM IZ ISKOPA     

  

Zatrpavanje oko šahta  izvršiti po završenom zidanju i to 
probranom zemljom iz iskopa u slojevima od po 20cm. Kao 
materijal za nasipanje ne dolazi u obzir materijal organskog 
porekla, šut, kamenje i sl.Obračun je po m3 ugrađenog materijala. m3 2,16 

3. IZRADA PODLOGE OD  ŠLJUNKOM     

  
Izrada podloge od šljunka ispod donje ploče šahta. Obračun je po 
m3 ugrađenog materijala. m3 0,17 

4. ODVOZ VIŠKA MATERIJALA     
  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 

transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 3,04 

    

II BETONSKI RADOVI       
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1. BETONIRANJE DONJE PLOČE     

  

Betoniranje donje ploče šahta vodonepropusnim armiranim 
betonom MB-30, d=30cm. Donju ploču izraditi u svemu prema 
statičkom proračunui i datoj specifikaciji armature.  U cenu je 
uračunata i oplata po konturi ploče. Obračun je po m3 ugrađenog 
betona. 

m3 0,34 

2. ZIDANJE ŠAHTOVA OD BETONSKIH BLOKOVA     

  

Zidanje zidova šahta  za smeštaj vodovodne armature. Šaht je od 
betonskih blokova, a dimenzije šahta su 3,70 x 1,90 x 1,70 . 
Obračun je po m3. m3 1,32 

3. BETONIRANJE GORNJE PLOČE     

  

Betoniranje armirano-betonske gornje ploče šahta u svemu prema 
detaljima i statičkom proračunu vodonepropusnim armiranim 
betonom MB-30. Debljina ploče je 20 cm. Obračun je po m3 

ugrađenog betona. 
m3 0,29 

4. BETONIRANJE OSLONCA VODOVODNE ARMATURE     

  

Betoniranje oslonaca vodovodne armature nabijenim betonom MB 

20 prema detalju iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona. m3 0,50 

5. IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG BETONA     

  

Ispod donje ploče vodovodnog šahta uraditi podlogu od 
nearmiranog betona u sloju debljine 10cm. Obračun je po m3 
ugrađenog betona. m3 0,17 

    

III  ARMIRAČKI RADOVI     
1. Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje, postavljanje i 

vezivanje betonskog gvožđa prema specifikaciji datoj u planu 
armature. Armatura mora biti postavljena po projektu i i čvrsto 
povezana, a zaštitni sloj betona obzbediti prema statičkom 
proračunu i važećim propisima. Betoniranje svake pozicije može 
da počne tek kada nadzorni organ pregleda i zapisnički primi 
postavljenu armaturu. Obračun je po kg ugrađene armature. 

    

  GA 240/360 RA 400/500 kg   

  MAG Q -188, 335 kg 9,66 

    

IV  MONTERSKI RADOVI     

1. MONTAŽA  LG ŠAHT POKLOPACA     

  

Montaža  ravnih livenogvozdenih šaaht poklopaca, od 30 kg sa 
rupama, prema JUS-u M.J6.226, sa ramom, . Obračun je po 
komadu. 

kom 1 
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Повезивање водоводних инсталација од шахта до хидрофорске просторије за 
ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу Шеварице 
 
 

Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina 

I  ZEMLJANI RADOVI     

1. RUČNI ISKOP     

  

Pozicija obuhvata ručni iskop za postavljanje cevi. Iskopani 
materijal se deponuje 1m od ivice rova.Pozicija obuhvata 
raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa i montaže 
cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na 
potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu, 
crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima upozorenja, 
zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, 
održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete ovu 
poziciju.Obračun je po m3 iskopanog materijala. 

m3 6,00 

2. UGRADNjA PESKA     

  

Nabavka,transport i ugradnja srednjezrnog peska ispod, oko i 
iznad cevi. Pesak ugraditi kao što je to dato u prilogu projekta. 
Obračun je po m3 ubačenog i nabijenog peska. m3 1,30 

3 ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM IZ ISKOPA     

  

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvršiti po završenom 
ubacivanju peska u slojevima od po 30 cm.  Nabijanje vršiti do 90 
% zbijenosti po Proktor-u. Obračun je po m3 ugrađenog 
materijala. m3 4,70 

4 ODVOZ VIŠKA MATERIJALA     
  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 

transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 1,30 

    

II  MONTERSKI RADOVI     

1. MONTAŽA POLIETILENSKIH  CEVI     

  
Nabavka,transport i ugradnja PE cevi NP 10 bara. Obračun je po 
m ugrađene cevi.     

    1" m 10,00 

2. 
MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA OD LIVENOG 
GVOŽĐA     

  

Nabavka,transport i ugradnja fazonskih komada od livenog 
gvožđa prema detaljima iz projekta. Obračun je po komadu 
montiranog fazonskog dela.     

  reducir   1“/3/4“ kom 2 

  mesingana poluspojka 1“ kom 2 

    

III  OSTALI RADOVI     
1. IZRADA VEZE       
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Pozicija obuhvata gašenje postojećih instalacija u hidoforskoj 
prostoriji i povezivanje sa novim instalacijama  .Obračun je po 
komadu. kom 1 

2. DEZINFEKCIJA I PRANJE CEVOVODA     

  
Ispiranje i dezinfekcija vodovodnih instalacija u objektu. Obračun 
je paušalan. paušalno   

    

    

    

  

  

 
 

 

 

 
 

   

   

   

 
Предмер радова за све четири партије је саставни део конкурсне документације. 
 
Изабрани понуђач ће бити у обавези пре почетка реализације уговора са представницима  
Наручиоца да утврди динамику и обим реализације. 

Изабрани  понуђач  ће  бити  у  обавези  у  обавези  да  примењује  све  нормативе  и стандарде у 
вези безбедности и заштите на раду. 

Понуђена цена рада мора да садржи и остале пратеће трошкове као што је цена транспорта, 
осигурања,  административне трошкове, као и све остале трошкове.  

Најповољнија  понуда ће се бирати на основу критеријума – најнижа понуђена цена. 

Контролу извођења радова вршиће Надзорни орган наручиоца. 

 

Рок за завршетак радова: максимално 40 календарских дана од дана увођења у посао. 
 

Радови ће се вршити у четири издвојене јединице. 

Радови ће се вршити у насељу Табановић, адреса Маршала Тита 4. 

Радови ће се вршити у насељу Мачвански Причиновић, адреса Краља Петра Првог 4. 

Радови ће се вршити у насељу Касарске Ливаде, адреса Стефана Првовенчаног 3. 

Радови ће се вршити у насељу Шеварице, адреса Школски шор 4. 

 

Гарантни рок: минимално 2 године  од  примопредаје радова. 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 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 чл. 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 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 привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 
1. тач. 4) Закона); 

5) 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 је ималац права интелектуалне својине 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона и то:  
 

- располаже неопходним финансијским и то: 

-  да у претходне две обрачунске године (2014. и 2015.) није исказао губитак у пословању 
- да је у последњих 6 месеци који претходе објављивању позива исказао ликвидност у 

пословању односно да није био у блокади нити један дан (период треба да покрије и 
датум тј. дан објављивања позива) 

 

Обим пословног капацитета који се сматра неопходним износи: најмање три наручилаца 
радова за исте или сличне послове који су предемет јавне набавке у претходне три године (ако се један 
наручилац јавља у све три године, рачуна се као број наручилаца три). 

- располаже довољним техничким и кадровским капацитетом. 

     Технички капацитет који се сматра довољним: 

понуђач мора имати најмање: 

      -     једно теретно возило, 

      -     мешалица 

 брусилицу 
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 бушилицу 

 алат за грађевинске радове 

 алат за водоинсталатерске радове 

 ситан браварски алат 

 
 Кадровски капацитет који се сматра довољним износи најмање три запослена лица која ће бити 
одговорна за извршење уговора. 

 
 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. 

 
1.3. 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.  
  

 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 
понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
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. 
 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
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ПАРТИЈА 1 

Изградња шахта за смештај водомера за ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу 
Табановић 

                
Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina Cena Ukupno 

I  ZEMLJANI RADOVI         

1. RUČNI ISKOP ZA IZRADU ŠAHTA         

  
Pozicija obuhvata ručni iskop za  izradu šahta. Obračun je po m3 
iskopanog materijala. m3 18,97   

2. ZATRPAVANJE OKO ŠAHTA ZEMLJOM IZ ISKOPA       

  

Zatrpavanje oko šahta  izvršiti po završenom zidanju i to 
probranom zemljom iz iskopa u slojevima od po 20cm. Kao 
materijal za nasipanje ne dolazi u obzir materijal organskog 
porekla, šut, kamenje i sl.Obračun je po m3 ugrađenog materijala. m3 4,39   

3. IZRADA PODLOGE OD  ŠLJUNKOM       

  
Izrada podloge od šljunka ispod donje ploče šahta. Obračun je po 
m3 ugrađenog materijala. m3 0,81   

4. ODVOZ VIŠKA MATERIJALA       
  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 

transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 14,58   

  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI       

II BETONSKI RADOVI       

1. BETONIRANJE DONJE PLOČE       

  

Betoniranje donje ploče šahta  armiranim betonom MB-30, 
d=30cm. Donju ploču izraditi u svemu prema statičkom proračunui 
i datoj specifikaciji armature.  U cenu je uračunata i oplata po 
konturi ploče. Obračun je po m3 ugrađenog betona. 

m3 1,13   

2. ZIDANJE ŠAHTOVA OD BETONSKIH BLOKOVA       

  

Zidanje zidova šahta  za smeštaj vodovodne armature. Šaht je od 
betonskih blokova, a dimenzije šahta su  2,70 x 3,0 x 1,70 . 

Obračun je po m
3. m3 3,18   

3. BETONIRANJE GORNJE PLOČE       

  

Betoniranje armirano-betonske gornje ploče šahta u svemu prema 
detaljima i statičkom proračunu  armiranim betonom MB-30. 
Debljina ploče je 20 cm. Obračun je po m3 ugrađenog betona. 

m3 1,62   

4. BETONIRANJE OSLONCA VODOVODNE ARMATURE       

  

Betoniranje oslonaca vodovodne armature nabijenim betonom MB 

20 prema detalju iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona. m3 0,50   

5. IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG BETONA       

  

Ispod donje ploče vodovodnog šahta uraditi podlogu od 
nearmiranog betona u sloju debljine 10cm. Obračun je po m3 
ugrađenog betona. 

m3 0,81   

  UKUPNO BETONSKI RADOVI       

III  ARMIRAČKI RADOVI       
1. Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje, postavljanje i 

vezivanje betonskog gvožđa prema specifikaciji datoj u planu 
armature. Armatura mora biti postavljena po projektu i i čvrsto 
povezana, a zaštitni sloj betona obzbediti prema statičkom 
proračunu i važećim propisima. Betoniranje svake pozicije može 
da počne tek kada nadzorni organ pregleda i zapisnički primi 
postavljenu armaturu. Obračun je po kg ugrađene armature. 
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  GA 240/360 RA 400/500 kg 66,77   

  MAG Q -188, 335 kg 97,08   

  UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI       

IV  MONTERSKI RADOVI       

1. MONTAŽA  LG ŠAHT POKLOPACA       

  

Montaža  ravnih livenogvozdenih šaaht poklopaca, od 30 kg sa 
rupama, prema JUS-u M.J6.226, sa ramom, . Obračun je po 
komadu. 

kom 2   

  UKUPNO MONTERSKI RADOVI        

      

      

      

      

      

 R  E  K  A  P  I  T  U  L  A  C  I  J  A  

       

 I       ZEMLJANI RADOVI  

 II     BETONSKI RADOVI  

 III     ARMIRAČKI RADOVI  

 IV       MONTERSKI RADOVI  

 SVE UKUPNO DIN  

 POREZ NA DODATU VREDNOST 20%     

 UKUPNO SA POREZOM     
                                          

Повезивање водоводних исталација од шахта до хидрофорске просторије за ОШ 
„Вук Караџић“ Шабац у насељу Табановић 

Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina Cena Ukupno 

I  ZEMLJANI RADOVI         

1. RUČNI ISKOP         

  

Pozicija obuhvata ručni iskop za postavljanje cevi. Iskopani 
materijal se deponuje 1m od ivice rova.Pozicija obuhvata 
raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa i montaže 
cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na 
potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu, 
crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima upozorenja, 
zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, 
održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete ovu 
poziciju.Obračun je po m3 iskopanog materijala. 

m3 30,00   

2. UGRADNjA PESKA       

  

Nabavka,transport i ugradnja srednjezrnog peska ispod, oko i 
iznad cevi. Pesak ugraditi kao što je to dato u prilogu projekta. 
Obračun je po m3 ubačenog i nabijenog peska. m3 7,30   

3 ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM IZ ISKOPA       

  

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvršiti po završenom 
ubacivanju peska u slojevima od po 30 cm.  Nabijanje vršiti do 90 
% zbijenosti po Proktor-u. Obračun je po m3 ugrađenog 
materijala. m3 22,70   

4 ODVOZ VIŠKA MATERIJALA       
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  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 
transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 7,30   

  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:       

III  MONTERSKI RADOVI       

1. MONTAŽA POLIETILENSKIH  CEVI       

  
Nabavka,transport i ugradnja PE cevi NP 10 bara. Obračun je po 
m ugrađene cevi.       

    1"mm m 50,00   

2. 
MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA OD LIVENOG 
GVOŽĐA       

  

Nabavka,transport i ugradnja fazonskih komada od livenog 
gvožđa prema detaljima iz projekta. Obračun je po komadu 
montiranog fazonskog dela.       

  mesingana poluspojka 1“ kom 2   

  UKUPNO MONTERSKI RADOVI:       

IV  OSTALI RADOVI       
1. IZRADA VEZE       

  

Pozicija obuhvata gašenje postojećih instalacija u hidoforskoj 
stanici i povezivanje sa novim instalacijama  .Obračun je po 
komadu. kom 1   

2. DEZINFEKCIJA I PRANJE CEVOVODA       

  
Ispiranje i dezinfekcija vodovodnih instalacija u objektu. Obračun 
je paušalan. paušalno     

  UKUPNO OSTALI  RADOVI       

      

      

REKAPITULACIJA 

I ZEMLjANI  RADOVI  

II MONTERSKI  RADOVI  

III OSTALI RADOVI  

UKUPNO:  

 POREZ NA DODATU VREDNOST 20%:  

 UKUPNO SA POREZOM:  

 
 
 
ПАРТИЈА 2 
 

Изградња шахта за смештај водомера за ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу 
Мачвански Причиновић 
 
Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina Cena Ukupno 

I  ZEMLJANI RADOVI         

1. RUČNI ISKOP ZA IZRADU ŠAHTA         
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Pozicija obuhvata ručni iskop za  izradu šahta. Obračun je po m3 
iskopanog materijala. m3 13,95   

2. ZATRPAVANJE OKO ŠAHTA ZEMLJOM IZ ISKOPA       

  

Zatrpavanje oko šahta  izvršiti po završenom zidanju i to 
probranom zemljom iz iskopa u slojevima od po 20cm. Kao 
materijal za nasipanje ne dolazi u obzir materijal organskog 
porekla, šut, kamenje i sl.Obračun je po m3 ugrađenog materijala. m3 3,74   

3. IZRADA PODLOGE OD  ŠLJUNKOM       

  
Izrada podloge od šljunka ispod donje ploče šahta. Obračun je po 
m3 ugrađenog materijala. m3 0,57   

4. ODVOZ VIŠKA MATERIJALA       
  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 

transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 10,21   

  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI       

II BETONSKI RADOVI       

1. BETONIRANJE DONJE PLOČE       

  

Betoniranje donje ploče šahta  armiranim betonom MB-30, 
d=30cm. Donju ploču izraditi u svemu prema statičkom proračunui 
i datoj specifikaciji armature.  U cenu je uračunata i oplata po 
konturi ploče. Obračun je po m3 ugrađenog betona. 

m3 1,13   

2. ZIDANJE ŠAHTOVA OD BETONSKIH BLOKOVA       

  

Zidanje zidova šahta  za smeštaj vodovodne armature. Šaht je od 
betonskih blokova, a dimenzije šahta su  2,70 x 1,90 x 1,70 . 
Obračun je po m

3. m3 2,64   

3. BETONIRANJE GORNJE PLOČE       

  

Betoniranje armirano-betonske gornje ploče šahta u svemu prema 
detaljima i statičkom proračunu  armiranim betonom MB-30. 
Debljina ploče je 20 cm. Obračun je po m3 ugrađenog betona. 

m3 1,11   

4. BETONIRANJE OSLONCA VODOVODNE ARMATURE       

  

Betoniranje oslonaca vodovodne armature nabijenim betonom MB 
20 prema detalju iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona. m3 0,50   

5. IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG BETONA       

  

Ispod donje ploče vodovodnog šahta uraditi podlogu od 
nearmiranog betona u sloju debljine 10cm. Obračun je po m3 
ugrađenog betona. 

m3 0,57   

  UKUPNO BETONSKI RADOVI       

III  ARMIRAČKI RADOVI       
1. Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje, postavljanje i 

vezivanje betonskog gvožđa prema specifikaciji datoj u planu 
armature. Armatura mora biti postavljena po projektu i i čvrsto 
povezana, a zaštitni sloj betona obzbediti prema statičkom 
proračunu i važećim propisima. Betoniranje svake pozicije može 
da počne tek kada nadzorni organ pregleda i zapisnički primi 
postavljenu armaturu. Obračun je po kg ugrađene armature. 

      

  GA 240/360 RA 400/500 kg 44,21   

  MAG Q -188, 335 kg 79,71   

  UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI       

IV  MONTERSKI RADOVI       

1. MONTAŽA  LG ŠAHT POKLOPACA       

  

Montaža  ravnih livenogvozdenih šaaht poklopaca, od 30 kg sa 
rupama, prema JUS-u M.J6.226, sa ramom, . Obračun je po 
komadu. 

kom 2   

  UKUPNO MONTERSKI RADOVI        
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 R  E  K  A  P  I  T  U  L  A  C  I  J  A  

       

 I       ZEMLJANI RADOVI  

 II     BETONSKI RADOVI  

 III     ARMIRAČKI RADOVI  

 IV       MONTERSKI RADOVI  

 SVE UKUPNO DIN  

 POREZ NA DODATU VREDNOST 20%     

 UKUPNO SA POREZOM     

 
Извођење радова на изради хидратантске мреже у насељу Мачвански 
Причиновић 
 

r.b OPIS RADOVA Jedin. 
mere 

Količin
a 

Cena Iznos 

 Iskop zemlje-ručno m3 
16,00  

 Nabavka i ugradnja peska m3 
4,20   

 Izrada veze FF kom 80/500  kom 1,00   
 Nabavka i ugradnja PE tuljka dn110 kom 2,00   
 Nabavka i ugradnja   PE cev DN 110 m 25,00   

 Odvoz viška zemlje m3 10,40   
 N kom   kom 1,00  
 FFR ko  100/80 kom 1,00   
 PPH kom 80/775 kom 1,00   
 Hidrant kapa  kom 1,00   
 FF kom  80/200 kom 1,00   
 Izlazak na teren kom 1,00   

UKUPNO:  

PDV 20%      
UKUPNO:   

 

Повезивање водоводних инсталација од шахта до хидрофорске кућице за ОШ 
„Вук Караџић“ Шабац у насељу Мачвански Причиновић 
 

Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina Cena Ukupno 

I PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI        

1. PODBUŠIVANJE ISPOD BETONSKIH TROTOARA        

  

Podbušivanje ispod betonskih trotoara  za provlačenje PE cevi. 
Obračun je  po m'. m' 16,00   

  UKUPNO PRETHODNI RADOVI:       

II  ZEMLJANI RADOVI       

1. RUČNI ISKOP       
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Pozicija obuhvata ručni iskop za postavljanje cevi. Iskopani 
materijal se deponuje 1m od ivice rova.Pozicija obuhvata 
raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa i montaže 
cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na 
potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu, 
crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima upozorenja, 
zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, 
održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete ovu 
poziciju.Obračun je po m3 iskopanog materijala. 

m3 32,40   

2. RUČNI ISKOP ZA IZRADU RADNIH JAMA       

  

Pozicija obuhvata ručni iskop za izradu radnih jama za 
podbušivanje ispod betonskih trotoara za provlačenje PE cevi . 
Obračun je po m3 iskopanog materijala. 

m3 3,60   

3. UGRADNjA PESKA       

  

Nabavka,transport i ugradnja srednjezrnog peska ispod, oko i 
iznad cevi. Pesak ugraditi kao što je to dato u prilogu projekta. 
Obračun je po m3 ubačenog i nabijenog peska. m3 8,00   

4. ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM IZ ISKOPA       

  

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvršiti po završenom 
ubacivanju peska u slojevima od po 30 cm.  Nabijanje vršiti do 90 
% zbijenosti po Proktor-u. Obračun je po m3 ugrađenog 
materijala. m3 28,00   

6. ODVOZ VIŠKA MATERIJALA       
  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 

transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 11,60   

  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:       

III  MONTERSKI RADOVI       

1. MONTAŽA POLIETILENSKIH  CEVI       

  
Nabavka,transport i ugradnja PE cevi NP 10 bara. Obračun je po 
m ugrađene cevi.       

    5/4"mm m 70,00   

2. 
MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA OD LIVENOG 
GVOŽĐA       

  

Nabavka,transport i ugradnja fazonskih komada od livenog 
gvožđa prema detaljima iz projekta. Obračun je po komadu 
montiranog fazonskog dela.       

  dupli nipl1" kom 1   

  mesingana poluspojka 5/4“ kom 2   

  reducir  5/4“/1“ kom 1   

  orman za podzemni protivpožarni hidrant kom 1  

  UKUPNO MONTERSKI RADOVI:       

IV  OSTALI RADOVI       
1. IZRADA VEZE       

  

Pozicija obuhvata gašenje postojećih instalacija u hidoforskoj 
stanici i povezivanje sa novim instalacijama  .Obračun je po 
komadu. kom 1   

2. DEZINFEKCIJA I PRANJE CEVOVODA        

  
Ispiranje i dezinfekcija vodovodnih instalacija u objektu. Obračun 
je paušalan. paušalno      

  UKUPNO OSTALI  RADOVI        
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REKAPITULACIJA 

I PRETHODNI RADOVI  

II ZEMLjANI  RADOVI  

III MONTERSKI  RADOVI  

IV OSTALI RADOVI 
 

UKUPNO:  

 POREZ NA DODATU VREDNOST 20%:  

 UKUPNO SA POREZOM:  
 
 
ПАРТИЈА 3. 
 

Изградња шахта за смештај водомера за ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу 
Касарске Ливаде 
 
Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina Cena Ukupno 

I  ZEMLJANI RADOVI         

1. RUČNI ISKOP ZA IZRADU ŠAHTA         

  
Pozicija obuhvata ručni iskop za  izradu šahta. Obračun je po m3 
iskopanog materijala. m3 13,95   

2. ZATRPAVANJE OKO ŠAHTA ZEMLJOM IZ ISKOPA       

  

Zatrpavanje oko šahta  izvršiti po završenom zidanju i to 
probranom zemljom iz iskopa u slojevima od po 20cm. Kao 
materijal za nasipanje ne dolazi u obzir materijal organskog 
porekla, šut, kamenje i sl.Obračun je po m3 ugrađenog materijala. m3 3,74   

3. IZRADA PODLOGE OD  ŠLJUNKOM       

  
Izrada podloge od šljunka ispod donje ploče šahta. Obračun je po 
m3 ugrađenog materijala. m3 0,57   

4. ODVOZ VIŠKA MATERIJALA       
  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 

transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 10,21   

  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI       

II BETONSKI RADOVI       

1. BETONIRANJE DONJE PLOČE       

  

Betoniranje donje ploče šahta  armiranim betonom MB-30, 
d=30cm. Donju ploču izraditi u svemu prema statičkom proračunui 
i datoj specifikaciji armature.  U cenu je uračunata i oplata po 
konturi ploče. Obračun je po m3 ugrađenog betona. 

m3 1,13   

2. ZIDANJE ŠAHTOVA OD BETONSKIH BLOKOVA       

  

Zidanje zidova šahta  za smeštaj vodovodne armature. Šaht je od 
betonskih blokova, a dimenzije šahta su  2,70 x 1,90 x 1,70 . 
Obračun je po m

3. m3 2,64   

3. BETONIRANJE GORNJE PLOČE       
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Betoniranje armirano-betonske gornje ploče šahta u svemu prema 
detaljima i statičkom proračunu  armiranim betonom MB-30. 
Debljina ploče je 20 cm. Obračun je po m3 ugrađenog betona. 

m3 1,11   

4. BETONIRANJE OSLONCA VODOVODNE ARMATURE       

  

Betoniranje oslonaca vodovodne armature nabijenim betonom MB 
20 prema detalju iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona. 

m3 0,50   

5. IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG BETONA       

  

Ispod donje ploče vodovodnog šahta uraditi podlogu od 
nearmiranog betona u sloju debljine 10cm. Obračun je po m3 
ugrađenog betona. 

m3 0,57   

  UKUPNO BETONSKI RADOVI       

III  ARMIRAČKI RADOVI       
1. Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje, postavljanje i 

vezivanje betonskog gvožđa prema specifikaciji datoj u planu 
armature. Armatura mora biti postavljena po projektu i i čvrsto 
povezana, a zaštitni sloj betona obzbediti prema statičkom 
proračunu i važećim propisima. Betoniranje svake pozicije može 
da počne tek kada nadzorni organ pregleda i zapisnički primi 
postavljenu armaturu. Obračun je po kg ugrađene armature. 

      

  GA 240/360 RA 400/500 kg 44,21   

  MAG Q -188, 335 kg 79,71   

  UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI       

IV  MONTERSKI RADOVI       

1. MONTAŽA  LG ŠAHT POKLOPACA       

  

Montaža  ravnih livenogvozdenih šaaht poklopaca, od 30 kg sa 
rupama, prema JUS-u M.J6.226, sa ramom, . Obračun je po 
komadu. 

kom 2   

  UKUPNO MONTERSKI RADOVI       

      

      
      

      

      

 R  E  K  A  P  I  T  U  L  A  C  I  J  A   

        

 I       ZEMLJANI RADOVI  

 II     BETONSKI RADOVI  

 III     ARMIRAČKI RADOVI  

 IV       MONTERSKI RADOVI  

 SVE UKUPNO DIN  

 POREZ NA DODATU VREDNOST 20%     

 UKUPNO SA POREZOM     

 

Повезивање водоводних инсталација од шахта до објекта ОШ „Вук Караџић“ 
Шабац  у насељу Касарске Ливаде 
 

Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina Cena Ukupno 

I  ZEMLJANI RADOVI         

1. RUČNI ISKOP         
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Pozicija obuhvata ručni iskop za postavljanje cevi. Iskopani 
materijal se deponuje 1m od ivice rova.Pozicija obuhvata 
raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa i montaže 
cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na 
potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu, 
crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima upozorenja, 
zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, 
održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete ovu 
poziciju.Obračun je po m3 iskopanog materijala. 

m3 7,20   

2. UGRADNjA PESKA       

  

Nabavka,transport i ugradnja srednjezrnog peska ispod, oko i 
iznad cevi. Pesak ugraditi kao što je to dato u prilogu projekta. 
Obračun je po m3 ubačenog i nabijenog peska. m3 1,50   

3. ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM IZ ISKOPA       

  

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvršiti po završenom 
ubacivanju peska u slojevima od po 30 cm.  Nabijanje vršiti do 90 
% zbijenosti po Proktor-u. Obračun je po m3 ugrađenog 
materijala. m3 5,70   

4. ODVOZ VIŠKA MATERIJALA       
  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 

transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 1,50   

  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:       

III  MONTERSKI RADOVI       

1. MONTAŽA POLIETILENSKIH  CEVI       

  
Nabavka,transport i ugradnja PE cevi NP 10 bara. Obračun je po 
m ugrađene cevi.       

    1"mm m 12,00   

2. 
MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA OD LIVENOG 
GVOŽĐA       

  

Nabavka,transport i ugradnja fazonskih komada od livenog 
gvožđa prema detaljima iz projekta. Obračun je po komadu 
montiranog fazonskog dela.       

  mesingana poluspojka 1“ kom 2   

  reducir  1“/1/2“ kom 2   

  dupli nipl½" kom 2   

  teštik  1" kom 1   

  poc.koleno 1" kom 1   

  orman za podzemni protivpožarni hidrant kom 1 OBAVEZA INVESTITORA 

  UKUPNO MONTERSKI RADOVI:        

IV  OSTALI RADOVI        
1. IZRADA VEZE        

  
Pozicija obuhvata povezivanje  postojećih instalacija  sa novim 
instalacijama  .Obračun je po komadu. kom 1   

2. DEZINFEKCIJA I PRANJE CEVOVODA        

  
Ispiranje i dezinfekcija vodovodnih instalacija u objektu. Obračun 
je paušalan. paušalno      

  UKUPNO OSTALI  RADOVI        

      

      

REKAPITULACIJA 

I ZEMLjANI  RADOVI  
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II MONTERSKI  RADOVI  

III OSTALI RADOVI  

UKUPNO:  

 POREZ NA DODATU VREDNOST 20%:  

 UKUPNO SA POREZOM:  
 
 
ПАРТИЈА 4. 
 

Изградња шахта за смештај водомера за ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу 
Шеварице 

 
 

Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina Cena Ukupno 

I  ZEMLJANI RADOVI         

1. RUČNI ISKOP ZA IZRADU ŠAHTA         

  
Pozicija obuhvata ručni iskop za  izradu šahta. Obračun je po m3 
iskopanog materijala. m3 5,20   

2. ZATRPAVANJE OKO ŠAHTA ZEMLJOM IZ ISKOPA       

  

Zatrpavanje oko šahta  izvršiti po završenom zidanju i to 
probranom zemljom iz iskopa u slojevima od po 20cm. Kao 
materijal za nasipanje ne dolazi u obzir materijal organskog 
porekla, šut, kamenje i sl.Obračun je po m3 ugrađenog materijala. m3 2,16   

3. IZRADA PODLOGE OD  ŠLJUNKOM       

  
Izrada podloge od šljunka ispod donje ploče šahta. Obračun je po 
m3 ugrađenog materijala. m3 0,17   

4. ODVOZ VIŠKA MATERIJALA       
  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 

transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 3,04   

  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI       

II BETONSKI RADOVI       

1. BETONIRANJE DONJE PLOČE       

  

Betoniranje donje ploče šahta vodonepropusnim armiranim 
betonom MB-30, d=30cm. Donju ploču izraditi u svemu prema 
statičkom proračunui i datoj specifikaciji armature.  U cenu je 
uračunata i oplata po konturi ploče. Obračun je po m3 ugrađenog 
betona. 

m3 0,34   

2. ZIDANJE ŠAHTOVA OD BETONSKIH BLOKOVA         

  

Zidanje zidova šahta  za smeštaj vodovodne armature. Šaht je od 
betonskih blokova, a dimenzije šahta su 3,70 x 1,90 x 1,70 . 

Obračun je po m
3. m3 1,32   

3. BETONIRANJE GORNJE PLOČE       

  

Betoniranje armirano-betonske gornje ploče šahta u svemu prema 
detaljima i statičkom proračunu vodonepropusnim armiranim 
betonom MB-30. Debljina ploče je 20 cm. Obračun je po m3 

ugrađenog betona. 
m3 0,29   

4. BETONIRANJE OSLONCA VODOVODNE ARMATURE         
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Betoniranje oslonaca vodovodne armature nabijenim betonom MB 
20 prema detalju iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona. m3 0,50   

5. IZRADA PODLOGE OD NEARMIRANOG BETONA       

  

Ispod donje ploče vodovodnog šahta uraditi podlogu od 
nearmiranog betona u sloju debljine 10cm. Obračun je po m3 
ugrađenog betona. m3 0,17   

  UKUPNO BETONSKI RADOVI       

III  ARMIRAČKI RADOVI       
1. Nabavka, transport, čišćenje, sečenje, savijanje, postavljanje i 

vezivanje betonskog gvožđa prema specifikaciji datoj u planu 
armature. Armatura mora biti postavljena po projektu i i čvrsto 
povezana, a zaštitni sloj betona obzbediti prema statičkom 
proračunu i važećim propisima. Betoniranje svake pozicije može 
da počne tek kada nadzorni organ pregleda i zapisnički primi 
postavljenu armaturu. Obračun je po kg ugrađene armature. 

      

  GA 240/360 RA 400/500 kg     

  MAG Q -188, 335 kg 9,66   

  UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI       

IV  MONTERSKI RADOVI       

1. MONTAŽA  LG ŠAHT POKLOPACA       

  

Montaža  ravnih livenogvozdenih šaaht poklopaca, od 30 kg sa 
rupama, prema JUS-u M.J6.226, sa ramom, . Obračun je po 
komadu. 

kom 1   

  UKUPNO MONTERSKI RADOVI       

      

      

      

      

      

 R  E  K  A  P  I  T  U  L  A  C  I  J  A   

        

 I       ZEMLJANI RADOVI  

 II     BETONSKI RADOVI  

 III     ARMIRAČKI RADOVI  

 IV       MONTERSKI RADOVI  

 SVE UKUPNO DIN  

 POREZ NA DODATU VREDNOSТ  20%     

 UKUPNO SA POREZOM     
 

   

   

   
 
 
 
 
 

Повезивање водоводних инсталација од шахта до хидрофорске просторије за 
ОШ „Вук Караџић“ Шабац у насељу Шеварице 
 
 

Poz 
br 

Opis pozicije 
Jed 

mere 
Količina Cena Ukupno 

I  ZEMLJANI RADOVI         

1. RUČNI ISKOP           
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Pozicija obuhvata ručni iskop za postavljanje cevi. Iskopani 
materijal se deponuje 1m od ivice rova.Pozicija obuhvata 
raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa i montaže 
cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na 
potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu, 
crpljenje podzemne vode, obezbeđenje rova znacima upozorenja, 
zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, 
održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete ovu 
poziciju.Obračun je po m3 iskopanog materijala. 

m3 6,00   

2. UGRADNjA PESKA       

  

Nabavka,transport i ugradnja srednjezrnog peska ispod, oko i 
iznad cevi. Pesak ugraditi kao što je to dato u prilogu projekta. 
Obračun je po m3 ubačenog i nabijenog peska. m3 1,30   

3 ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM IZ ISKOPA       

  

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvršiti po završenom 
ubacivanju peska u slojevima od po 30 cm.  Nabijanje vršiti do 90 
% zbijenosti po Proktor-u. Obračun je po m3 ugrađenog 
materijala. m3 4,70   

4 ODVOZ VIŠKA MATERIJALA         
  Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala 

transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost 
do 6 km. U obračun ulazi utovar,transport, istovar i grubo 
planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. 
Obračun 

m3 1,30   

  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:       

II  MONTERSKI RADOVI       

1. MONTAŽA POLIETILENSKIH  CEVI       

  
Nabavka,transport i ugradnja PE cevi NP 10 bara. Obračun je po 
m ugrađene cevi.       

    1" m 10,00   

2. 
MONTAŽA FAZONSKIH KOMADA OD LIVENOG 
GVOŽĐA         

  

Nabavka,transport i ugradnja fazonskih komada od livenog 
gvožđa prema detaljima iz projekta. Obračun je po komadu 
montiranog fazonskog dela.         

  reducir   1“/3/4“ kom 2   

  mesingana poluspojka 1“ kom 2   

  UKUPNO MONTERSKI RADOVI:       

III  OSTALI RADOVI       
1. IZRADA VEZE       

  

Pozicija obuhvata gašenje postojećih instalacija u hidoforskoj 
prostoriji i povezivanje sa novim instalacijama  .Obračun je po 
komadu. kom 1   

2. DEZINFEKCIJA I PRANJE CEVOVODA       

  
Ispiranje i dezinfekcija vodovodnih instalacija u objektu. Obračun 
je paušalan. paušalno     

  UKUPNO OSTALI  RADOVI       

      

      

REKAPITULACIJA 

I ZEMLjANI  RADOVI  

II MONTERSKI  RADOVI  

III 
OSTALI RADOVI 
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UKUPNO:  

 POREZ NA DODATU VREDNOST 20%:  

 UKUPNO SA POREZOM:  
 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке прикључења издвојених јединица ОШ „Вук Караџић“ Шабац на водоводну мрежу, број 
2/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива 
за подношење понуде; 
4. 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); 
5. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 
6. Понуђач испуњава додатне услове у погледу захтеваног финансијског, пословног, техничког и 
кадровског капацитета. 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке  прикључења издвојених јединица ОШ „Вук Караџић“ Шабац на водоводну 
мрежу, број 2/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији). 

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН 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: Oсновна школа „Вук Караџић“ Шабац, ул. Вука Караџића 14, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  прикључења издвојених јединица ОШ „Вук Караџић“ Шабац 
на водоводну мрежу, број 2/2015- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 16.06.2015. године  до 12 часова. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи: 
 

Документ 
Образац понуде 
Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама 
Изјава подизвођача  о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (у 
случају наступања са подизвођачем) 
Модел уговора 
Образац изјаве о независној понуди 

 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 

Набавка је обликована по партијама 
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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: Основна школа „Вук Караџић“ Шабац, 
Вука Караџића 14, Шабац,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку – Прикључење издвојених јединица ОШ „Вук Караџић“ Шабац на 
водоводну мрежу ЈН бр. 2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку –  Прикључење издвојених јединица ОШ „Вук Караџић“ Шабац на 
водоводну мрежу, ЈН бр. 2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку –  Прикључење издвојених јединица ОШ „Вук Караџић“ Шабац на 
водоводну мрежу ЈН бр. 2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Прикључење издвојених јединица ОШ „Вук Караџић“ 
Шабац на водоводну мрежу, ЈН бр. 2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 
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. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим 
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V 
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве 
из поглавља V одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у 
име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је: без аванса, валута 45 дана од испостављања привремених и окончане ситуације. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
9.2. Захтев у погледу рока завршетка радова 
Максимално 40 календарских дана од дана увођења у посао. 
 
Место вршења испоруке и уградње: 
ОШ „Вук Караџић“ Шабац, насеље Табановић, адреса Маршала Тита 4. 
ОШ „Вук Караџић“ Шабац, у насељу Мачвански Причиновић, адреса Краља Петра Првог 4. 
ОШ „Вук Караџић“ Шабац, у насељу Касарске Ливаде, адреса Стефана Првовенчаног 3. 
ОШ „Вук Караџић“ Шабац, у насељу Шеварице, адреса Школски шор 4. 
 
 
9.3. Захтев у погледу гарантног рока 
Гарантни рок је минимално 2 године од дана приморедаје радове. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену  је урачуната цена предмета јавне набавке, људски рад,трошкови материјала и сл. 
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. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима.  
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора поднесе бланко соло меницу са 

меничним писмом-овлашћењем за корисника бланк, соло менице, регистровану код НБС, на износ од 
10% од вредности уговора, као средство финансијског обезбеђења, којом понуђач обезбеђује 
испуњење својих уговорних обавеза и да поднесе картон депонованих потписа. 

Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе 
понуђача која је предмет обезбеђења. 

Уколико понуђач у тренутку закључења уговора не поднесе или одбије да поднесе бланко соло 
меницу са овлашћењем, наручилац ће уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу. 

Уколико предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу наручилац ће поставити захтев за додатно обезбеђење до 15% од понуђане цене. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште на e-mail оsvuksekretar@gmail.com или телефоном на број 015-343-326] тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 2/2015 [навести редни број јавне набавкe]”. 
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. 
 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева 
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок 
да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу 
са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан 
предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку 
закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити 
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке и уградње. У случају истог понуђеног рока 
испоруке и уградње као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је први предао понуду. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно 
удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за 
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се 
доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: osvuksekretar@gmail.com, телефоном на број 
015-343-326 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. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 
стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење 
понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема 
одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара 
(број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна 
такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор одмах по  протеку 
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку прикључења издвојених 
јединица ОШ „Вук Караџић“ Шабац на водоводну мрежу , ЈНМВ број  2/2015 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
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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 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Прикључење издвојених јединица ОШ „Вук Караџић“ Шабац на 
водоводну мрежу, број 1/2015 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке и уградње 
 

 

 
Гарантни рок 
 

 

 
Место испоруке и уградње 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

У Г О В О Р 

О ПРИКЉУЧЕЊУ ИЗДВОЈЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТАБАНОВИЋ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ НА 
ВОДОВОДНУ МРЕЖУ  

 

 
Закључен између: 
Основне школе „Вук Караџић“ Шабац 
са седиштем у Шапцу, улица Вука Караџића  бр. 14, ПИБ: 100126381 Матични број: 7121318 
Број рачуна: 840-66660-65 код Управе за трезор, 
Телефон:015/343-326 
кога заступа директор Драгослав Павловић  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: испоручилац), 
 
Основ уговора: 
ЈНМВ Број:................................................... 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 
 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

1. да је Наручилац на основу Закона о јавној набавци Сл. гласник 124/2012 14/2015, спровео поступак 
јавне набавке чији је предмет прикључење ИЈ Табановић ОШ „Вук Караџић“ Шабац  на 
водоводну мрежу,  а у свему сагласно Конкурсној документацији за ову јавну набавку; 

2. да је Извођач радова, на захтев Наручиоца, у поступку јавне набавке, доставио понуду која је код 
Наручиоца заведена под бр. ________ од _____2015. године; 

да је Наручилац својом Одлуком о додели Уговора број _______ од _________2015. године 
прихватио понуђену цену Извођача од ____________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ са ПДВ-ом. 
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ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА 

Члан 2. 

Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 
     1. Уговор, 
     2. Конкурсна документација, 
     3. Друга документација оверена од стране Наручиоца и Извођача. 
Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и модификују. 

 

 

ОСНОВНА ОДРЕДБА 

Члан 3. 

Наручилац уступа, а Извођач прихвата да са радном снагом, материјалом, механизацијом и погонском 
и другом енергијом, коју сам обезбеђује, изведе  прикључење ИЈ Табановић ОШ „Вук Караџић“ 
Шабац на водоводну мрежу, а у свему сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку и овом 
уговору. 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 4. 

Извођач ће предметне радове извести у свему према овом уговору, Конкурсној документацији за 
јавну набавку, техничкој документацији са извршеном техничком контролом, техничким 
спецификацијама,  предмером и предрачуном радова, у утврђеном року из члана 9. овог уговора, а 
према законима, прописима, стандардима и нормативима који уређују ову врсту радова и у складу са 
правилима струке. 

Члан 5. 

Потписом Уговора Извођач потврђује да је упознат са комплетном техничком документацијом и 
техничком спецификацијама потребним за извођење радова који су предмет овог уговора, те не може 
накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или 
продужетак рока изградње предметних објеката. 

Извођач се обавезује да све уговорене радове изведе квалитетно и у уговореном року, а у свему 
сагласно условима из Конкурсне документације. 

Извођач је одговоран за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет изведених 
радова. 

Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извођач ће отклонити благовремено, тако да тиме 
не омета динамику извођења радова. 

Извођач преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до примопредаје. 
Уколико у том времену дође до било каквог оштећења на изведеним радовима и материјалу, Извођач 
ће о свом трошку отклонити штету на начин да изведени радови приликом примопредаје буду у 
потпуности у складу са одредбама овог уговора. 
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Извођач је дужан да по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу надзора, а посебно да 
учествује приликом снимања, мерења, испитивања квалитета и слично. Уколико се Извођач не 
одазове захтеву, налози и измене надзорног органа сматраће се исправним. 

Извођач је у обавези да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења радова, пријема 
свих материјала и интерену контролу свих радова са важећим прописима и стандардима. 

Извођач се обавезује да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу. 

Извођач је у обавези да учествује у поступку техничког прегледа објекта, коначном обрачуну и 
примопредаји радова. 

Извођач је обавезан да на градилишту предузме све прописане мере безебедности и здравља на 
раду. 

Извођач је дужан да, по стицању услова, надлежним органима пријави почетак извођења радова. 

 

 ЦЕНА 

Члан 6. 

Укупна уговорена вредност радова који су предмет овог уговора, а сагласно Конкурсној 
документацији за јавну набавку, износи: _______________ динара (словима: 
_____________________________________________________) без ПДВ-а, односно 
________________________________ динара  (словима: 
______________________________________________________) са ПДВ-ом.  

 

Члан 7. 

Извођач је прегледао и проверио Градилиште, његову околину и ограничења и прикупио све 
расположиве информације у вези с тим,  тако да је проценио обим и природу рада и материјала 
потребног за завршетак радова, прилазе до градилишта, смештај који ће му можда бити потребан, 
постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су од 
утицаја за извођење радова, упознат у свему што се тиче плаћања такса, пореза и осталих накнада 
које су прописане законом и другим прописима органа власти и управе, као и преглед комплетне 
уговорне документације, чиме Извођач потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и 
да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени. 

Извођач је добио све информације које су сваком савесном и искусном Извођачу потребне у погледу 
ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на 
извођење и завршетак радова. 

Цена из члана 6. овог уговора садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате 
(ако није посебно другачије дато), средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и 
одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне 
снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за 
извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације 
градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 
средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, 
прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове 
који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 

Наручилац и Извођач су сагласни да се плаћање за радове, који су предмет уговора, изврши по 
окончаној ситуацији у року од 45 дана. 

 

РОК 

Члан 9. 

Предметне радове Извођач је обавезан да изврши у року од  40 календарских  дана од дана увођења у 
посао. 

Рок је битан елемент овог уговора и почиње да тече даном увођења Извођача у посао. 

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЋЕЊА РАДОВА 

 

Члан 10. 

Извођач ће предметне радове изводити сагласно Динамичком плану извођења радова усвојеном и 
овереном од стране Наручиоца. 

Одобрени Динамички план извођења радова, који је саставни део Уговорне документације, приказује 
време почетка, међурокове, време завршетка и трајања радова. Динамички план такође треба да 
садржи план радне снаге којом ће Извођач да изведе и преда радове, као и план ангажовања 
финансијских средстава усаглашен са уговореним ценама и планираном динамиком извођења радова. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 11. 

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао. 

 

ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 12. 

Извођач прихвата да, уколико то буде потребно, и поред радова уговорених овим уговором, изведе и 
све додатне радове (непредвиђене и накнадне), а све сагласно вежећим законима. 

 

УГОВОРНА КАЗНА И ДЕПОЗИТ 

Члан 13. 

Извођач се обавезује да, због прекорачења уговореног рока из члана 9. овог уговора, плати Наручиоцу 
5 ‰ (пет промила)  од укупне вредности изведених радова по коначном обрачуну за сваки дан 
закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 5% (пет процената) укупне вредности 
изведених радова по коначном обрачуну. 
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Уколико Извођач прекорачи било који међурок утврђен Динамичким планом извођења уговорених 
радова, Наручилац задржава депозит од 5% (пет процената) од износа привремене ситуације коју 
испостави Извођач. Уколико Извођач у даљем току извођења радова, односно до завршетка свих 
уговорених радова надокнади пропуштени међурок, Наручилац му приликом исплате окончане 
ситуације враћа задржани депозит у номиналном износу. Уколико Извођач у даљем току извођења 
радова не надокнади пропуштени/е међурок/ове, односно касни са завршетком извођења свих 
уговорених радова, Наручилац задржава сва средства овог депозита на име уговорне казне за доцњу 
Извођача у извођењу уговорених радова. Уколико је износ укупне уговорне казне већи од средстава 
задржаног депозита, средства задржаног депозита се урачунавају у укупну уговорну казну. 

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 14. 

Извођач је у обавези да код неког од осигуравајућих друштава осигура од уобичајених ризика радове, 
материјал, опрему и раднике запослене на предмету овог уговора. 

Наручилац неће бити одговоран за штету која евентуално настане повређивањем осигураних лица 
или оштећењем осигураних ствари на градилишту. 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЗЂЕЊА 

Члан 15. 

Извођач се обавезује да Наручиоцу: 
У тренутку закључења уговора поднесе бланко соло меницу  
са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко -соло менице, регистровану код НБС, на износ 
од 10% од вредности уговора, као средство финансијског обезбеђења, којом понуђач обезбеђује 
испуњење својих уговорних обавеза и да поднесе картон депонованих потписа. 

Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе  
понуђача која је предмет обезбеђења. 

 

 

 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД  

Члан 16. 

Извођач је дужан да у датом гарантном року од _______ година отклони  све недостатке на изведеним 
радовима, или оштећења на предмету извођења радова настала његовим чињењем или нечињењем, о 
свом трошку, а у примереном року који одреди Наручилац. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 17. 

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извођачем покренут стечајни 
поступак, поступак ликвидације или принудног поравнања или ако Извођач пренесе или уступи 
Уговор, без сагласности Наручиоца датој у писаној форми или ако је Извођач: 

1.  одустао од Уговора, 

2. без разумног оправдања пропустио да почне радове или задржава напредовање радова, након 
истека 15 (петнаест) дана од дана добијања писаног упозорења Наручиоца; 

3.  није доставио Наручиоцу Динамички план на начин и у року из члана 11. овог уговора; 
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4. неоправдано касни дуже од 15 (петнаест) дана на два узастопна међурока утврђена Динамичким 
планом, без могућности да надокнади изгубљено време; 

5. пропустио да одстрани материјале са градилишта или да демонтира и поново монтира опрему, 
након истека 15 (петнаест) дана од дана добијања писаног упозорења Наручиоца; 

6. упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да спроводи радове у 
складу са Конкурсном документацијом, или стално или свесно занемарује да извршава своје 
обавезе; 

7. пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног органа да 
отклони уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова и рок извођења; 

8. у случају да Наручилац не обезбеди средства за финансирање радова који су предмет овог 
уговора, Извођач радова неће имати никаква потраживања укључујући и евентуалне накнаде 
штете према Наручиоцу по основу овог уговора и поступка јавне набавке који је предходио 
закључењу овог уговора; 

9. пропустио да достави тражене гаранције и/или осигурање, на начин и у роковима како је то 
дефинисано овим уговором; 

10. својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране надзорног органа, и других 
разлога предвиђених Законом о облигационим односима, другим прописима којима је 
регулисана предметна материја и Конкурсном документацијом. 

Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било ког од наведених разлога у овом члану, 
Извођач нема право да потражује било какав вид накнаде штете од Наручиоца. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 18. 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају споразумно преко 
својих овлашћених представника. 

У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на начин дефинисан у 
претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

Члан 19. 

За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну набавку, 
примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", број 124/12; 14/2015), Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 
72/2009, 81/2009, 64/2010 - УС РС и 24/2011) и других прописа којима је регулисана материја овог 
уговора. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних и равноправних примерака, од којих 4 (четири) 
задржава Наручилац, а 2 (два) задржава Извођач. 

 

 
У Г О В А Р А Ч И 

 
              ЗА НАРУЧИОЦА                      ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
                     Директор                                                          
                    
                 
                                                       
      ___________________________                               ________________________          
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            Драгослав Павловић                         директор 
       
 
Напомена: 

овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем, па ће ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ 
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза 
у поступку јавне набавке. 
 
 

У Г О В О Р 

О ПРИКЉУЧЕЊУ ИЗДВОЈЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ МАЧВАНСКИ ПРИЧИНОВИЋ  ОШ „ВУК 
КАРАЏИЋ“ НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ  

 

 
Закључен између: 
Основне школе „Вук Караџић“ Шабац 
са седиштем у Шапцу, улица Вука Караџића  бр. 14, ПИБ: 100126381 Матични број: 7121318 
Број рачуна: 840-66660-65 код Управе за трезор, 
Телефон:015/343-326 
кога заступа директор Драгослав Павловић  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: испоручилац), 
 
Основ уговора: 
ЈНМВ Број:................................................... 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 
 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

1. да је Наручилац на основу Закона о јавној набавци Сл. гласник 124/2012 14/2015, спровео поступак 
јавне набавке чији је предмет прикључење ИЈ Мачвански Причиновић ОШ „Вук Караџић“ 
Шабац  на водоводну мрежу,  а у свему сагласно Конкурсној документацији за ову јавну набавку; 

2. да је Извођач радова, на захтев Наручиоца, у поступку јавне набавке, доставио понуду која је код 
Наручиоца заведена под бр. ________ од _____2015. године; 
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да је Наручилац својом Одлуком о додели Уговора број _______ од _________2015. године 
прихватио понуђену цену Извођача од ____________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА 

Члан 2. 

Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 
     1. Уговор, 
     2. Конкурсна документација, 
     3. Друга документација оверена од стране Наручиоца и Извођача. 
Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и модификују. 

 

 

ОСНОВНА ОДРЕДБА 

Члан 3. 

Наручилац уступа, а Извођач прихвата да са радном снагом, материјалом, механизацијом и погонском 
и другом енергијом, коју сам обезбеђује, изведе  прикључење ИЈ Мачвански Причиновић ОШ 
„Вук Караџић“ Шабац на водоводну мрежу, а у свему сагласно Конкурсној документацији за јавну 
набавку и овом уговору. 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 4. 

Извођач ће предметне радове извести у свему према овом уговору, Конкурсној документацији за 
јавну набавку, техничкој документацији са извршеном техничком контролом, техничким 
спецификацијама,  предмером и предрачуном радова, у утврђеном року из члана 9. овог уговора, а 
према законима, прописима, стандардима и нормативима који уређују ову врсту радова и у складу са 
правилима струке. 

Члан 5. 

Потписом Уговора Извођач потврђује да је упознат са комплетном техничком документацијом и 
техничком спецификацијама потребним за извођење радова који су предмет овог уговора, те не може 
накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или 
продужетак рока изградње предметних објеката. 

Извођач се обавезује да све уговорене радове изведе квалитетно и у уговореном року, а у свему 
сагласно условима из Конкурсне документације. 

Извођач је одговоран за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет изведених 
радова. 

Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извођач ће отклонити благовремено, тако да тиме 
не омета динамику извођења радова. 

Извођач преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до примопредаје. 
Уколико у том времену дође до било каквог оштећења на изведеним радовима и материјалу, Извођач 
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ће о свом трошку отклонити штету на начин да изведени радови приликом примопредаје буду у 
потпуности у складу са одредбама овог уговора. 

Извођач је дужан да по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу надзора, а посебно да 
учествује приликом снимања, мерења, испитивања квалитета и слично. Уколико се Извођач не 
одазове захтеву, налози и измене надзорног органа сматраће се исправним. 

Извођач је у обавези да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења радова, пријема 
свих материјала и интерену контролу свих радова са важећим прописима и стандардима. 

Извођач се обавезује да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу. 

Извођач је у обавези да учествује у поступку техничког прегледа објекта, коначном обрачуну и 
примопредаји радова. 

Извођач је обавезан да на градилишту предузме све прописане мере безебедности и здравља на 
раду. 

Извођач је дужан да, по стицању услова, надлежним органима пријави почетак извођења радова. 

 

 ЦЕНА 

Члан 6. 

Укупна уговорена вредност радова који су предмет овог уговора, а сагласно Конкурсној 
документацији за јавну набавку, износи: _______________ динара (словима: 
_____________________________________________________) без ПДВ-а, односно 
________________________________ динара  (словима: 
______________________________________________________) са ПДВ-ом.  

 

Члан 7. 

Извођач је прегледао и проверио Градилиште, његову околину и ограничења и прикупио све 
расположиве информације у вези с тим,  тако да је проценио обим и природу рада и материјала 
потребног за завршетак радова, прилазе до градилишта, смештај који ће му можда бити потребан, 
постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су од 
утицаја за извођење радова, упознат у свему што се тиче плаћања такса, пореза и осталих накнада 
које су прописане законом и другим прописима органа власти и управе, као и преглед комплетне 
уговорне документације, чиме Извођач потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и 
да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени. 

Извођач је добио све информације које су сваком савесном и искусном Извођачу потребне у погледу 
ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на 
извођење и завршетак радова. 

Цена из члана 6. овог уговора садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате 
(ако није посебно другачије дато), средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и 
одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне 
снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за 
извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације 
градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 
средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, 
прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове 
који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 

Наручилац и Извођач су сагласни да се плаћање за радове, који су предмет уговора, изврши по 
окончаној ситуацији у року од 45 дана. 

 

РОК 

Члан 9. 

Предметне радове Извођач је обавезан да изврши у року од  40 календарских  дана од дана увођења у 
посао. 

Рок је битан елемент овог уговора и почиње да тече даном увођења Извођача у посао. 

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЋЕЊА РАДОВА 

 

Члан 10. 

Извођач ће предметне радове изводити сагласно Динамичком плану извођења радова усвојеном и 
овереном од стране Наручиоца. 

Одобрени Динамички план извођења радова, који је саставни део Уговорне документације, приказује 
време почетка, међурокове, време завршетка и трајања радова. Динамички план такође треба да 
садржи план радне снаге којом ће Извођач да изведе и преда радове, као и план ангажовања 
финансијских средстава усаглашен са уговореним ценама и планираном динамиком извођења радова. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 11. 

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао. 

 

ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 12. 

Извођач прихвата да, уколико то буде потребно, и поред радова уговорених овим уговором, изведе и 
све додатне радове (непредвиђене и накнадне), а све сагласно вежећим законима. 

 

УГОВОРНА КАЗНА И ДЕПОЗИТ 

Члан 13. 

Извођач се обавезује да, због прекорачења уговореног рока из члана 9. овог уговора, плати Наручиоцу 
5 ‰ (пет промила)  од укупне вредности изведених радова по коначном обрачуну за сваки дан 
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закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 5% (пет процената) укупне вредности 
изведених радова по коначном обрачуну. 

Уколико Извођач прекорачи било који међурок утврђен Динамичким планом извођења уговорених 
радова, Наручилац задржава депозит од 5% (пет процената) од износа привремене ситуације коју 
испостави Извођач. Уколико Извођач у даљем току извођења радова, односно до завршетка свих 
уговорених радова надокнади пропуштени међурок, Наручилац му приликом исплате окончане 
ситуације враћа задржани депозит у номиналном износу. Уколико Извођач у даљем току извођења 
радова не надокнади пропуштени/е међурок/ове, односно касни са завршетком извођења свих 
уговорених радова, Наручилац задржава сва средства овог депозита на име уговорне казне за доцњу 
Извођача у извођењу уговорених радова. Уколико је износ укупне уговорне казне већи од средстава 
задржаног депозита, средства задржаног депозита се урачунавају у укупну уговорну казну. 

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 14. 

Извођач је у обавези да код неког од осигуравајућих друштава осигура од уобичајених ризика радове, 
материјал, опрему и раднике запослене на предмету овог уговора. 

Наручилац неће бити одговоран за штету која евентуално настане повређивањем осигураних лица 
или оштећењем осигураних ствари на градилишту. 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЗЂЕЊА 

Члан 15. 

Извођач се обавезује да Наручиоцу: 
У тренутку закључења уговора поднесе бланко соло меницу  
са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко -соло менице, регистровану код НБС, на износ 
од 10% од вредности уговора, као средство финансијског обезбеђења, којом понуђач обезбеђује 
испуњење својих уговорних обавеза и да поднесе картон депонованих потписа. 
Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе  
понуђача која је предмет обезбеђења. 

 

 

 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД  

Члан 16. 

Извођач је дужан да у датом гарантном року од _______ година отклони  све недостатке на изведеним 
радовима, или оштећења на предмету извођења радова настала његовим чињењем или нечињењем, о 
свом трошку, а у примереном року који одреди Наручилац. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 17. 

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извођачем покренут стечајни 
поступак, поступак ликвидације или принудног поравнања или ако Извођач пренесе или уступи 
Уговор, без сагласности Наручиоца датој у писаној форми или ако је Извођач: 

1.  одустао од Уговора, 
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2. без разумног оправдања пропустио да почне радове или задржава напредовање радова, након 
истека 15 (петнаест) дана од дана добијања писаног упозорења Наручиоца; 

3.  није доставио Наручиоцу Динамички план на начин и у року из члана 11. овог уговора; 

4. неоправдано касни дуже од 15 (петнаест) дана на два узастопна међурока утврђена Динамичким 
планом, без могућности да надокнади изгубљено време; 

5. пропустио да одстрани материјале са градилишта или да демонтира и поново монтира опрему, 
након истека 15 (петнаест) дана од дана добијања писаног упозорења Наручиоца; 

6. упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да спроводи радове у 
складу са Конкурсном документацијом, или стално или свесно занемарује да извршава своје 
обавезе; 

7. пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног органа да 
отклони уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова и рок извођења; 

8. у случају да Наручилац не обезбеди средства за финансирање радова који су предмет овог 
уговора, Извођач радова неће имати никаква потраживања укључујући и евентуалне накнаде 
штете према Наручиоцу по основу овог уговора и поступка јавне набавке који је предходио 
закључењу овог уговора; 

9. пропустио да достави тражене гаранције и/или осигурање, на начин и у роковима како је то 
дефинисано овим уговором; 

10. својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране надзорног органа, и других 
разлога предвиђених Законом о облигационим односима, другим прописима којима је 
регулисана предметна материја и Конкурсном документацијом. 

Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било ког од наведених разлога у овом члану, 
Извођач нема право да потражује било какав вид накнаде штете од Наручиоца. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 18. 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају споразумно преко 
својих овлашћених представника. 

У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на начин дефинисан у 
претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

Члан 19. 

За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну набавку, 
примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", број 124/12; 14/2015), Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 
72/2009, 81/2009, 64/2010 - УС РС и 24/2011) и других прописа којима је регулисана материја овог 
уговора. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних и равноправних примерака, од којих 4 (четири) 
задржава Наручилац, а 2 (два) задржава Извођач. 

 

 
У Г О В А Р А Ч И 

 
              ЗА НАРУЧИОЦА                      ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
                     Директор                                                          
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      ___________________________                               ________________________          

Драгослав Павловић 
 

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

 
 

У Г О В О Р 

О ПРИКЉУЧЕЊУ ИЗДВОЈЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ ШЕВАРИЦЕ  ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ НА 
ВОДОВОДНУ МРЕЖУ  

 

 
Закључен између: 
Основне школе „Вук Караџић“ Шабац 
са седиштем у Шапцу, улица Вука Караџића  бр. 14, ПИБ: 100126381 Матични број: 7121318 
Број рачуна: 840-66660-65 код Управе за трезор, 
Телефон:015/343-326 
кога заступа директор Драгослав Павловић  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: испоручилац), 
 
Основ уговора: 
ЈНМВ Број:................................................... 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 
 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

1. да је Наручилац на основу Закона о јавној набавци Сл. гласник 124/2012 14/2015, спровео поступак 
јавне набавке чији је предмет прикључење ИЈ Шеварице ОШ „Вук Караџић“ Шабац  на 
водоводну мрежу,  а у свему сагласно Конкурсној документацији за ову јавну набавку; 
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2. да је Извођач радова, на захтев Наручиоца, у поступку јавне набавке, доставио понуду која је код 
Наручиоца заведена под бр. ________ од _____2015. године; 

да је Наручилац својом Одлуком о додели Уговора број _______ од _________2015. године 
прихватио понуђену цену Извођача од ____________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА 

Члан 2. 

Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 
     1. Уговор, 
     2. Конкурсна документација, 
     3. Друга документација оверена од стране Наручиоца и Извођача. 
Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и модификују. 

 

 

ОСНОВНА ОДРЕДБА 

Члан 3. 

Наручилац уступа, а Извођач прихвата да са радном снагом, материјалом, механизацијом и погонском 
и другом енергијом, коју сам обезбеђује, изведе  прикључење ИЈ Шеварице ОШ „Вук Караџић“ 
Шабац на водоводну мрежу, а у свему сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку и овом 
уговору. 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 4. 

Извођач ће предметне радове извести у свему према овом уговору, Конкурсној документацији за 
јавну набавку, техничкој документацији са извршеном техничком контролом, техничким 
спецификацијама,  предмером и предрачуном радова, у утврђеном року из члана 9. овог уговора, а 
према законима, прописима, стандардима и нормативима који уређују ову врсту радова и у складу са 
правилима струке. 

Члан 5. 

Потписом Уговора Извођач потврђује да је упознат са комплетном техничком документацијом и 
техничком спецификацијама потребним за извођење радова који су предмет овог уговора, те не може 
накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или 
продужетак рока изградње предметних објеката. 

Извођач се обавезује да све уговорене радове изведе квалитетно и у уговореном року, а у свему 
сагласно условима из Конкурсне документације. 

Извођач је одговоран за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет изведених 
радова. 

Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извођач ће отклонити благовремено, тако да тиме 
не омета динамику извођења радова. 
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Извођач преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до примопредаје. 
Уколико у том времену дође до било каквог оштећења на изведеним радовима и материјалу, Извођач 
ће о свом трошку отклонити штету на начин да изведени радови приликом примопредаје буду у 
потпуности у складу са одредбама овог уговора. 

Извођач је дужан да по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу надзора, а посебно да 
учествује приликом снимања, мерења, испитивања квалитета и слично. Уколико се Извођач не 
одазове захтеву, налози и измене надзорног органа сматраће се исправним. 

Извођач је у обавези да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења радова, пријема 
свих материјала и интерену контролу свих радова са важећим прописима и стандардима. 

Извођач се обавезује да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу. 

Извођач је у обавези да учествује у поступку техничког прегледа објекта, коначном обрачуну и 
примопредаји радова. 

Извођач је обавезан да на градилишту предузме све прописане мере безебедности и здравља на 
раду. 

Извођач је дужан да, по стицању услова, надлежним органима пријави почетак извођења радова. 

 

 ЦЕНА 

Члан 6. 

Укупна уговорена вредност радова који су предмет овог уговора, а сагласно Конкурсној 
документацији за јавну набавку, износи: _______________ динара (словима: 
_____________________________________________________) без ПДВ-а, односно 
________________________________ динара  (словима: 
______________________________________________________) са ПДВ-ом.  

 

Члан 7. 

Извођач је прегледао и проверио Градилиште, његову околину и ограничења и прикупио све 
расположиве информације у вези с тим,  тако да је проценио обим и природу рада и материјала 
потребног за завршетак радова, прилазе до градилишта, смештај који ће му можда бити потребан, 
постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су од 
утицаја за извођење радова, упознат у свему што се тиче плаћања такса, пореза и осталих накнада 
које су прописане законом и другим прописима органа власти и управе, као и преглед комплетне 
уговорне документације, чиме Извођач потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и 
да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени. 

Извођач је добио све информације које су сваком савесном и искусном Извођачу потребне у погледу 
ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на 
извођење и завршетак радова. 

Цена из члана 6. овог уговора садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате 
(ако није посебно другачије дато), средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и 
одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне 
снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за 
извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације 
градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 
средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, 
прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове 
који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 

Наручилац и Извођач су сагласни да се плаћање за радове, који су предмет уговора, изврши по 
окончаној ситуацији у року од 45 дана. 

 

РОК 

Члан 9. 

Предметне радове Извођач је обавезан да изврши у року од  40 календарских  дана од дана увођења у 
посао. 

Рок је битан елемент овог уговора и почиње да тече даном увођења Извођача у посао. 

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЋЕЊА РАДОВА 

 

Члан 10. 

Извођач ће предметне радове изводити сагласно Динамичком плану извођења радова усвојеном и 
овереном од стране Наручиоца. 

Одобрени Динамички план извођења радова, који је саставни део Уговорне документације, приказује 
време почетка, међурокове, време завршетка и трајања радова. Динамички план такође треба да 
садржи план радне снаге којом ће Извођач да изведе и преда радове, као и план ангажовања 
финансијских средстава усаглашен са уговореним ценама и планираном динамиком извођења радова. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 11. 

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао. 

 

ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 12. 

Извођач прихвата да, уколико то буде потребно, и поред радова уговорених овим уговором, изведе и 
све додатне радове (непредвиђене и накнадне), а све сагласно вежећим законима. 

 

УГОВОРНА КАЗНА И ДЕПОЗИТ 

Члан 13. 
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Извођач се обавезује да, због прекорачења уговореног рока из члана 9. овог уговора, плати Наручиоцу 
5 ‰ (пет промила)  од укупне вредности изведених радова по коначном обрачуну за сваки дан 
закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 5% (пет процената) укупне вредности 
изведених радова по коначном обрачуну. 

Уколико Извођач прекорачи било који међурок утврђен Динамичким планом извођења уговорених 
радова, Наручилац задржава депозит од 5% (пет процената) од износа привремене ситуације коју 
испостави Извођач. Уколико Извођач у даљем току извођења радова, односно до завршетка свих 
уговорених радова надокнади пропуштени међурок, Наручилац му приликом исплате окончане 
ситуације враћа задржани депозит у номиналном износу. Уколико Извођач у даљем току извођења 
радова не надокнади пропуштени/е међурок/ове, односно касни са завршетком извођења свих 
уговорених радова, Наручилац задржава сва средства овог депозита на име уговорне казне за доцњу 
Извођача у извођењу уговорених радова. Уколико је износ укупне уговорне казне већи од средстава 
задржаног депозита, средства задржаног депозита се урачунавају у укупну уговорну казну. 

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 14. 

Извођач је у обавези да код неког од осигуравајућих друштава осигура од уобичајених ризика радове, 
материјал, опрему и раднике запослене на предмету овог уговора. 

Наручилац неће бити одговоран за штету која евентуално настане повређивањем осигураних лица 
или оштећењем осигураних ствари на градилишту. 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЗЂЕЊА 

Члан 15. 

Извођач се обавезује да Наручиоцу: 
У тренутку закључења уговора поднесе бланко соло меницу  
са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко -соло менице, регистровану код НБС, на износ 
од 10% од вредности уговора, као средство финансијског обезбеђења, којом понуђач обезбеђује 
испуњење својих уговорних обавеза и да поднесе картон депонованих потписа. 
Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе  
понуђача која је предмет обезбеђења. 

 

 

 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД  

Члан 16. 

Извођач је дужан да у датом гарантном року од _______ година отклони  све недостатке на изведеним 
радовима, или оштећења на предмету извођења радова настала његовим чињењем или нечињењем, о 
свом трошку, а у примереном року који одреди Наручилац. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 17. 

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извођачем покренут стечајни 
поступак, поступак ликвидације или принудног поравнања или ако Извођач пренесе или уступи 
Уговор, без сагласности Наручиоца датој у писаној форми или ако је Извођач: 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 2 2/2015 
  

 

1.  одустао од Уговора, 

2. без разумног оправдања пропустио да почне радове или задржава напредовање радова, након 
истека 15 (петнаест) дана од дана добијања писаног упозорења Наручиоца; 

3.  није доставио Наручиоцу Динамички план на начин и у року из члана 11. овог уговора; 

4. неоправдано касни дуже од 15 (петнаест) дана на два узастопна међурока утврђена Динамичким 
планом, без могућности да надокнади изгубљено време; 

5. пропустио да одстрани материјале са градилишта или да демонтира и поново монтира опрему, 
након истека 15 (петнаест) дана од дана добијања писаног упозорења Наручиоца; 

6. упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да спроводи радове у 
складу са Конкурсном документацијом, или стално или свесно занемарује да извршава своје 
обавезе; 

7. пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног органа да 
отклони уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова и рок извођења; 

8. у случају да Наручилац не обезбеди средства за финансирање радова који су предмет овог 
уговора, Извођач радова неће имати никаква потраживања укључујући и евентуалне накнаде 
штете према Наручиоцу по основу овог уговора и поступка јавне набавке који је предходио 
закључењу овог уговора; 

9. пропустио да достави тражене гаранције и/или осигурање, на начин и у роковима како је то 
дефинисано овим уговором; 

10. својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране надзорног органа, и других 
разлога предвиђених Законом о облигационим односима, другим прописима којима је 
регулисана предметна материја и Конкурсном документацијом. 

Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било ког од наведених разлога у овом члану, 
Извођач нема право да потражује било какав вид накнаде штете од Наручиоца. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 18. 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају споразумно преко 
својих овлашћених представника. 

У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на начин дефинисан у 
претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

Члан 19. 

За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну набавку, 
примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", број 124/12; 14/2015), Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 
72/2009, 81/2009, 64/2010 - УС РС и 24/2011) и других прописа којима је регулисана материја овог 
уговора. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних и равноправних примерака, од којих 4 (четири) 
задржава Наручилац, а 2 (два) задржава Извођач. 

 

 
У Г О В А Р А Ч И 

 
              ЗА НАРУЧИОЦА                      ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
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                     Директор                                                          
                    
                 
                                                       
      ___________________________                               ________________________          

Драгослав Павловић 
 

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

 
 

У Г О В О Р 

О ПРИКЉУЧЕЊУ ИЗДВОЈЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ КАСАРСКЕ ЛИВАДЕ  ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ НА 
ВОДОВОДНУ МРЕЖУ  

 

 
Закључен између: 
Основне школе „Вук Караџић“ Шабац 
са седиштем у Шапцу, улица Вука Караџића  бр. 14, ПИБ: 100126381 Матични број: 7121318 
Број рачуна: 840-66660-65 код Управе за трезор, 
Телефон:015/343-326 
кога заступа директор Драгослав Павловић  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: испоручилац), 
 
Основ уговора: 
ЈНМВ Број:................................................... 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 
 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 
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1. да је Наручилац на основу Закона о јавној набавци Сл. гласник 124/2012 14/2015, спровео поступак 
јавне набавке чији је предмет прикључење ИЈ Касарске Ливаде ОШ „Вук Караџић“ Шабац  на 
водоводну мрежу,  а у свему сагласно Конкурсној документацији за ову јавну набавку; 

2. да је Извођач радова, на захтев Наручиоца, у поступку јавне набавке, доставио понуду која је код 
Наручиоца заведена под бр. ________ од _____2015. године; 

да је Наручилац својом Одлуком о додели Уговора број _______ од _________2015. године 
прихватио понуђену цену Извођача од ____________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА 

Члан 2. 

Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 
     1. Уговор, 
     2. Конкурсна документација, 
     3. Друга документација оверена од стране Наручиоца и Извођача. 
Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и модификују. 

 

 

ОСНОВНА ОДРЕДБА 

Члан 3. 

Наручилац уступа, а Извођач прихвата да са радном снагом, материјалом, механизацијом и погонском 
и другом енергијом, коју сам обезбеђује, изведе  прикључење ИЈ Касарске Ливаде ОШ „Вук 
Караџић“ Шабац на водоводну мрежу, а у свему сагласно Конкурсној документацији за јавну 
набавку и овом уговору. 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 4. 

Извођач ће предметне радове извести у свему према овом уговору, Конкурсној документацији за 
јавну набавку, техничкој документацији са извршеном техничком контролом, техничким 
спецификацијама,  предмером и предрачуном радова, у утврђеном року из члана 9. овог уговора, а 
према законима, прописима, стандардима и нормативима који уређују ову врсту радова и у складу са 
правилима струке. 

Члан 5. 

Потписом Уговора Извођач потврђује да је упознат са комплетном техничком документацијом и 
техничком спецификацијама потребним за извођење радова који су предмет овог уговора, те не може 
накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или 
продужетак рока изградње предметних објеката. 

Извођач се обавезује да све уговорене радове изведе квалитетно и у уговореном року, а у свему 
сагласно условима из Конкурсне документације. 

Извођач је одговоран за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет изведених 
радова. 
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Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извођач ће отклонити благовремено, тако да тиме 
не омета динамику извођења радова. 

Извођач преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до примопредаје. 
Уколико у том времену дође до било каквог оштећења на изведеним радовима и материјалу, Извођач 
ће о свом трошку отклонити штету на начин да изведени радови приликом примопредаје буду у 
потпуности у складу са одредбама овог уговора. 

Извођач је дужан да по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу надзора, а посебно да 
учествује приликом снимања, мерења, испитивања квалитета и слично. Уколико се Извођач не 
одазове захтеву, налози и измене надзорног органа сматраће се исправним. 

Извођач је у обавези да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења радова, пријема 
свих материјала и интерену контролу свих радова са важећим прописима и стандардима. 

Извођач се обавезује да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу. 

Извођач је у обавези да учествује у поступку техничког прегледа објекта, коначном обрачуну и 
примопредаји радова. 

Извођач је обавезан да на градилишту предузме све прописане мере безебедности и здравља на 
раду. 

Извођач је дужан да, по стицању услова, надлежним органима пријави почетак извођења радова. 

 

 ЦЕНА 

Члан 6. 

Укупна уговорена вредност радова који су предмет овог уговора, а сагласно Конкурсној 
документацији за јавну набавку, износи: _______________ динара (словима: 
_____________________________________________________) без ПДВ-а, односно 
________________________________ динара  (словима: 
______________________________________________________) са ПДВ-ом.  

 

Члан 7. 

Извођач је прегледао и проверио Градилиште, његову околину и ограничења и прикупио све 
расположиве информације у вези с тим,  тако да је проценио обим и природу рада и материјала 
потребног за завршетак радова, прилазе до градилишта, смештај који ће му можда бити потребан, 
постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су од 
утицаја за извођење радова, упознат у свему што се тиче плаћања такса, пореза и осталих накнада 
које су прописане законом и другим прописима органа власти и управе, као и преглед комплетне 
уговорне документације, чиме Извођач потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и 
да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени. 

Извођач је добио све информације које су сваком савесном и искусном Извођачу потребне у погледу 
ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на 
извођење и завршетак радова. 

Цена из члана 6. овог уговора садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате 
(ако није посебно другачије дато), средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и 
одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне 
снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за 
извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације 
градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 
средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, 
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прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове 
који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова. 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 

Наручилац и Извођач су сагласни да се плаћање за радове, који су предмет уговора, изврши по 
окончаној ситуацији у року од 45 дана. 

 

РОК 

Члан 9. 

Предметне радове Извођач је обавезан да изврши у року од  40 календарских  дана од дана увођења у 
посао. 

Рок је битан елемент овог уговора и почиње да тече даном увођења Извођача у посао. 

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЋЕЊА РАДОВА 

 

Члан 10. 

Извођач ће предметне радове изводити сагласно Динамичком плану извођења радова усвојеном и 
овереном од стране Наручиоца. 

Одобрени Динамички план извођења радова, који је саставни део Уговорне документације, приказује 
време почетка, међурокове, време завршетка и трајања радова. Динамички план такође треба да 
садржи план радне снаге којом ће Извођач да изведе и преда радове, као и план ангажовања 
финансијских средстава усаглашен са уговореним ценама и планираном динамиком извођења радова. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 11. 

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао. 

 

ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 12. 

Извођач прихвата да, уколико то буде потребно, и поред радова уговорених овим уговором, изведе и 
све додатне радове (непредвиђене и накнадне), а све сагласно вежећим законима. 
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УГОВОРНА КАЗНА И ДЕПОЗИТ 

Члан 13. 

Извођач се обавезује да, због прекорачења уговореног рока из члана 9. овог уговора, плати Наручиоцу 
5 ‰ (пет промила)  од укупне вредности изведених радова по коначном обрачуну за сваки дан 
закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 5% (пет процената) укупне вредности 
изведених радова по коначном обрачуну. 

Уколико Извођач прекорачи било који међурок утврђен Динамичким планом извођења уговорених 
радова, Наручилац задржава депозит од 5% (пет процената) од износа привремене ситуације коју 
испостави Извођач. Уколико Извођач у даљем току извођења радова, односно до завршетка свих 
уговорених радова надокнади пропуштени међурок, Наручилац му приликом исплате окончане 
ситуације враћа задржани депозит у номиналном износу. Уколико Извођач у даљем току извођења 
радова не надокнади пропуштени/е међурок/ове, односно касни са завршетком извођења свих 
уговорених радова, Наручилац задржава сва средства овог депозита на име уговорне казне за доцњу 
Извођача у извођењу уговорених радова. Уколико је износ укупне уговорне казне већи од средстава 
задржаног депозита, средства задржаног депозита се урачунавају у укупну уговорну казну. 

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 14. 

Извођач је у обавези да код неког од осигуравајућих друштава осигура од уобичајених ризика радове, 
материјал, опрему и раднике запослене на предмету овог уговора. 

Наручилац неће бити одговоран за штету која евентуално настане повређивањем осигураних лица 
или оштећењем осигураних ствари на градилишту. 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЗЂЕЊА 

Члан 15. 

Извођач се обавезује да Наручиоцу: 
У тренутку закључења уговора поднесе бланко соло меницу  
са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко -соло менице, регистровану код НБС, на износ 
од 10% од вредности уговора, као средство финансијског обезбеђења, којом понуђач обезбеђује 
испуњење својих уговорних обавеза и да поднесе картон депонованих потписа. 

Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе  
понуђача која је предмет обезбеђења. 

 

 

 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД  

Члан 16. 

Извођач је дужан да у датом гарантном року од _______ година отклони  све недостатке на изведеним 
радовима, или оштећења на предмету извођења радова настала његовим чињењем или нечињењем, о 
свом трошку, а у примереном року који одреди Наручилац. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 17. 
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Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извођачем покренут стечајни 
поступак, поступак ликвидације или принудног поравнања или ако Извођач пренесе или уступи 
Уговор, без сагласности Наручиоца датој у писаној форми или ако је Извођач: 

1.  одустао од Уговора, 

2. без разумног оправдања пропустио да почне радове или задржава напредовање радова, након 
истека 15 (петнаест) дана од дана добијања писаног упозорења Наручиоца; 

3.  није доставио Наручиоцу Динамички план на начин и у року из члана 11. овог уговора; 

4. неоправдано касни дуже од 15 (петнаест) дана на два узастопна међурока утврђена Динамичким 
планом, без могућности да надокнади изгубљено време; 

5. пропустио да одстрани материјале са градилишта или да демонтира и поново монтира опрему, 
након истека 15 (петнаест) дана од дана добијања писаног упозорења Наручиоца; 

6. упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да спроводи радове у 
складу са Конкурсном документацијом, или стално или свесно занемарује да извршава своје 
обавезе; 

7. пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног органа да 
отклони уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова и рок извођења; 

8. у случају да Наручилац не обезбеди средства за финансирање радова који су предмет овог 
уговора, Извођач радова неће имати никаква потраживања укључујући и евентуалне накнаде 
штете према Наручиоцу по основу овог уговора и поступка јавне набавке који је предходио 
закључењу овог уговора; 

9. пропустио да достави тражене гаранције и/или осигурање, на начин и у роковима како је то 
дефинисано овим уговором; 

10. својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране надзорног органа, и других 
разлога предвиђених Законом о облигационим односима, другим прописима којима је 
регулисана предметна материја и Конкурсном документацијом. 

Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било ког од наведених разлога у овом члану, 
Извођач нема право да потражује било какав вид накнаде штете од Наручиоца. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 18. 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају споразумно преко 
својих овлашћених представника. 

У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на начин дефинисан у 
претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

Члан 19. 

За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну набавку, 
примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", број 124/12; 14/2015), Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 
72/2009, 81/2009, 64/2010 - УС РС и 24/2011) и других прописа којима је регулисана материја овог 
уговора. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних и равноправних примерака, од којих 4 (четири) 
задржава Наручилац, а 2 (два) задржава Извођач. 
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У Г О В А Р А Ч И 
 
              ЗА НАРУЧИОЦА                      ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
                     Директор                                                          
                    
                 
                                                       
      ___________________________                               ________________________          

Драгослав Павловић 
 

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

 
 
 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке  прикључења издвојених јединица ОШ „Вук Караџић“ Шабац на водоводну мрежу, бр 2/2015, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 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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