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  На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 

14/15 и 68/15 - у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник РС”, бр. 86/2015), члана 39. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (број 

540 од 24.03.2014. године, 2996 од 08.10.2015. године и 3133/1 од 21.10.2015. године), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број Ор. 5/122-2020 од  30.06.2020. године и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку Ор. 5/122/1-2020 од 30.06.2020. године, припремљена је 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку радова 

Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација попречних 

профила корита - припрема за инсталацију хидролошких станица Система Ране најаве и упозорења 

„Колубара“ (пилот слив „Тамнава“) - 1. фаза 

(редни број ЈН 122-2020) 
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 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

   

1. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке (редни број 122-2020) су радови - Инвестиционо одржавање уређених 

деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација попречних профила корита - припрема за 

инсталацију хидролошких станица Система Ране најаве и упозорења „Колубара“ (пилот слив 

„Тамнава“) - 1. фаза. 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке 

Радови на регулацији река и радови на заштити од поплава - 45246000-3. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

 

  У поступку јавне набавке радова - Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у 

сливу Колубаре: стабилизација попречних профила корита - припрема за инсталацију хидролошких 

станица Система Ране најаве и упозорења „Колубара“ (пилот слив „Тамнава“) - 1. фаза, понуђач је у 

дужан да изведе радове према следећим захтевима: 

 

1. Врста радова:  

1. припремни радови 

2. земљани радови на уређењу мерног профила (корита реке) 

3. радови у шљунку и камену на уређењу мерног профила (корита реке) 

4. бетонски и армирано-бетонски радови на уређењу мерног профила (корита реке) 

5. остали грађевински радови на уређењу мерног профила (корита реке) 

6. припремни радови на уређењу мерног платоа 

7. земљани радови на уређењу мерног платоа 

8. бетонски и армирано-бетонски радови на уређењу мерног платоа 

9. лимарско-браварски радови на уређењу мерног платоа 

10. електро радови на уређењу мерног платоа 

11. остали грађевински радови на уређењу мерног платоа 

12. набавка и уградња мерне опреме 

13. накнада трошкова за земљиште 

14. прикљућење мерног профила на нисконапонску елетро мрежу 

15. контролна мерења - снимање q/h криве и калибрација опреме. 

 2. Техничке карактеристике (спецификација) радова, квалитет, количина и опис радова:  

 Предметни радови морају бити изведени према опису, количинама и техничким 

спецификацијама наведеним у табели Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се 

попуни (oбразац VI.2.). Образац структуре цене сачињен је према предмеру радова из Елабората - 

Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација попречних 

профила корита - припрема за инсталацију хидролошких станица Система Ране најаве и упозорења 

„Колубара“ (пилот слив „Тамнава“) - 1. фаза.  

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

Понуђач је обавезан да радове изводи стручно и квалитетно, у складу са важећим прописима, 

стандардима и техничким нормативима, који се односе на предметне радове. 

Понуђач је обавезан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова у складу са 

законским и подзаконским прописима којим се уређује вршење стручног надзора и да поступи по 

свим примедбама наручиоца и стручног надзора одређених од стране наручиоца, на квалитет 

изведених радова и садница. 

Праћење реализације уговора врши се према динамичком плану и подразумева праћење 

испуњења свих уговорених обавеза уговорних страна на начин предвиђен уговором (обим, рок, 

квалитет, количина, плаћања, потписивање примопредајног записника и сл.). 

 

4. Рок извођења радова: 

Рок извођења радова је 31.12.2020. године. 

 

5. Место извршења радова: на рекама Рабас, Бања, Бељаница, Турија, Љиг, Качер, Тамнава и 

Уб. 

 

6. Гаранција  

 Понуђач је дужан да гарантује квалитет изведених радова. Гарантни рок не може бити краћи 

од две године од дана примопредаје извршених радова. 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 Извод из Елабората „Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у сливу Колубаре: 

стабилизација попречних профила корита - припрема за инсталацију хидролошких станица Система 

Ране најаве и упозорења „Колубара“ (пилот слив „Тамнава“) - 1. фаза 

  

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

УВОД 

У оквиру Студије изводљивости са концепцијом развоја и имплементације РНУ „Колубара“ 

предвиђена је допунска мрежа станица. Како би пројекти мерних места допунске мреже станица били 

започети, неопходно је било дефинисати микролокације допунске мреже станица. С тим у вези, 

спроведен је обилазак терена са циљем утврђивања прецизних локација. Обилазак је обухватио 7 

локација допунске мреже падавинских и хидролошких станица станица. Након обиласка свих 

макролокација допунских станица предложених у Студији, дефинисане су локације допунских 

падавинских и хидролошких станица. У овом делу је предвиђено извођење свих радова без мерне и 

телекомуникационе опреме за 4 метеоролошке станице („Доње Црниљево“, „Коцељева“, 

„Памбуковица“ и „Уб“) и грађевинске радове у речном кориту за једну падавинску станицу 

(„Тамнава 1“). 

Положаји мерних станица одређени су тако да се на основу информација са мерних места 

може сагледати постојеће стање метеоролошких величина на целом сливу и са довољном 

поузданошћу издати прогноза. Распоред станице одређен је респектујући битне метеоролошке 

параметре који доводе до појаве поплава у сливу реке Колубаре, падавине и температуру. Локација 

падавинске станице одређена је поштујући препоруке из Уредбе о утврђивању државних мрежа 

метеоролошких станица, програма рада и начина извештавања државних мерних мрежа 

метеоролошких станица („Службени гласник РС“, број 123 од 28. децембра 2012), према којој једна 

падавинска станица покрива од 10 km до 15 km, док је за осматрање температура покривеност мања 

(око 30 km). 

Падавинске танице су, зависно од параметара који се мери, односно од мерне опреме,  

разврстане у три типа. Станице на којима се мери само количина падавина означене су као Тип 1. 

Станице Типа 1 опремљене су тежинским кишомером. На станицама Типа 2 мери се количина и тип 

падавина. Станице Типа 2 опремљене су тежинским кишомером и диздрометром. На станицама Типа 

3 поред количине и врсте падавина мери се и температура ваздуха и висина снега. Станице Типа 3 

опремљене су тежинским кишомером и диздрометром, сензором за мерење температуре ваздуха и 

сензором за мерење висине снега. 

Микролокација станица и карактеристике профила 

 

Падавинска станица „Доње Црниљево“ 

Падавинска станица Доње Црниљево налази се у непосредној близини ППОВ које није 

пуштено у рад. Локација је у градској зони тако да је омогућен једноставан прилаз. Земљиште за 

постављање станице је уређено, а постоји приступ електроенергетској мрежи из ППОВ. Локација 

падавинске станице је: X=7391144, Y=4926047.  

ПС „Доње Црниљево“ припада типу 1 падавинских станица. 

 

Падавинска станица „Коцељева“ 

Локација станице Коцељева је на делу слива на коме РХМЗ Србије не осматра метеоролошке 

параметре и налази се у близини хидролошке станице Коцељева. Смештена је у широј градској зони 

тако да је омогућен једноставан прилаз. Земљиште за постављање станице је уређено, а постоји 

приступ електроенергетској мрежи са оближње хидролошке станице. Локација падавинске станице је: 

X=7406105, Y=4925911. 

ПС „Коцељева“ припада типу 2 падавинских станица. 

 

Падавинска станица „Памбуковица“ 

Падавинска станице Памбуковица налази се у кругу Основне школе Свети Сава. Локација је у 

насељеној зони тако да је омогућен једноставан прилаз. Земљиште за постављање станице је уређено, 

а постоји приступ електроенергетској мрежи из школе, као и могућност повезивања уземљења ПС на 

уземљење школе. Локација падавинске станице је: X=7414741, Y=4922458. 

ПС „Памбуковица“ припада типу 1 падавинских станица. 



Конкурсна документација за јавну набавку  радова број 5/122-2020 

 

                   Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд  6/63 

 

Падавинска станица „Уб“ 

Падавинска станице Уб налази се на обали реке Уб. Локација је у широј градској зони тако да 

је омогућен једноставан прилаз. Земљиште за постављање станице је уређено, а постоји приступ 

електроенергетској мрежи са оближње хидролошке станице. Локација падавинске станице је: 

X=7426452, Y=4924064. 

ПС „Уб“ припада типу 1 падавинских станица. 

 

Хидролошка станица „Тамнава 1“ 

Хидролошке станице допунске мреже постављене су на деловима слива на којима РХМЗ не 

врши мерења нивоа и протока. Положај мерних станица која ће чинити осматрачки систем одређен је 

тако да се на основу информација са мерних места може сагледати постојеће стање на сливу и са 

довољном поузданошћу издати прогноза. Локација хидролошке станице условљена је потребама 

модела, како би се постигла задовољавајућа тачност прорачуна. Одређена је тако да једна 

хидролошка станица контролише део слива не већи од 300 km2. Хидролошка станица Тамнава 1 

налази се у тромеђу места Совљак, Брезовица и Трлић. Локација је на главном путу, тј мосту преко 

реке Тамнаве, тако да је омогућен једноставан прилаз. Земљиште за постављање станице је уређено, а 

постоји приступ електроенергетској мрежи са оближње електро-дистрибутивне мреже. Локација 

хидролошке станице је: X=7420723, Y=4926272. Аутоматска хидролошка станица Тамнава 1 треба да 

има могућност регистровања. 

Мерни профил се предвиђа на месту постојећег моста на асфалтном путу, на око 5 m низводно од 

моста. Профил контролише воде са слива реке Тамнаве. Хидролошка станица контролише део слива 

површине 278,4 km2. Мерно место спада у групу мерних места неопходних за модел Система РНУ 

Колубара. Рачунске вредности максималних годишњих протока преузете из резултата прорачуна 

вршених за Студију унапређења заштите од вода у сливу реке Колубаре и износе Q1%=182 m3/s и 

Q0,1%=312 m3/s. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 

учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН) 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда 

2. 

Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 

75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН) 

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре. Напомена: Уколико уверење 

Основног суда не обухвата податке из 

казнене евиденције за кривична дела која су 

у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, потребно је поред уверења 

Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којом се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде и кривично дело примања 

мита;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) 

Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може 

поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих. 

Докази не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 
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3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе 

и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН) 

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације. Ако се 

понуђач налази у поступку приватизације, 

уместо наведених уверења прилаже потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације. Докази не 

могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

4. 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 

5) ЗЈН), односно важећу и одговарајућу 

лиценцу за обављање послова у области 

управљања водама - одржавање 

регулационих и заштитних објеката и 

пратећих уређаја на њима, у складу са 

чланом 112. Закона о водама („Службени 

гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 

95/18 и 95/18 – др. закон) и Правилником 

о условима у погледу техничко-

технолошке опремљености и 

организационе и кадровске 

оспособљености за обављање послова у 

области управљања водама, као и о 

начину вођења евиденције издатих и 

одузетих лиценци („Службени гласник 

РС“, бр. 23/2012 и 57/2013) 

Решење Министарства надлежног за послове 

водопривреде о издавању лиценце за 

обављање послова у области управљања 

водама и то за: одржавање регулационих и 

заштитних објеката и пратећих уређаја на 

њима 

5. 

Да је поштовао обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења 

понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН) 

Изјава (образац VI.5) да поштује обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 

додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р.бр ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Да располаже неопходним 

финансијским капацитетом, што 

подразумева да му у пoслeдњих шест 

месеци до дaнa подношења понуде 

текући рачуни нису били у блокади 

дуже од 15 дана 

Наручилац може проверити увидом на сајт 

Народне банке Србије или на основу потврде 

о ликвидности коју издаје Народна банка 

Србије 

2. 
да располаже неопходним пословним 

капацитетом, што подразумева да је у  

1) Списак изведених  радова за које се 

спроводи поступак јавне набавке, за 



Конкурсна документација за јавну набавку  радова број 5/122-2020 

 

                   Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд  9/63 

да је у  претходне две године (2018. и 

2019.) извео радове нa редовном 

одржавању, инвестиционом одржавању 

или изградњи објеката за уређење 

водотока, водних објеката за заштиту од 

поплава, ерозија и бујица и водних 

објеката за одводњавање најмање у 

висини 15.100.000,00 динара 

претходне две године (2018. и 2019.), са 

износима, датумима и називима наручилаца 

(Образац VI.6.); 

2)  потврде издате и потписане од стране 

наручилаца, које прате списак истих 

изведених радова (Образац VI.7.) 

  

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

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН. У том случају понуђач је 

дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, наведене у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. 

4. и 5. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том 

случају сваки понуђач из групе понуђача доставља доказе о испуњености обавезних и додатних услова 

за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу обавезних и додатних 

услова. 

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

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

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

оверену копију свих или појединих доказа. 

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

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

неприхватљиву. 

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

морају да доставе доказ из члана  75. став 1. тачка 1), односно Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 Лице које је уписано у регистар понуђача у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама 

није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.  

тачка 1) до 4) закона. 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

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

су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

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

документ.  

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

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

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

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

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

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

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

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

начин. 
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V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. 

 Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољније биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.  

 Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 

жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 

најнижу понуђену цену и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 

присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 

величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 

присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 

VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) VI.1. Образац понуде; 

2) VI.2. Образац структуре понуђене цене; 

3) VI.3. Образац трошкова припреме понуде; 

4) VI.4. Образац изјаве о независној понуди; 

5) VI.5. Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

6) VI.6. Списак изведених радова; 

7) VI.7. Образац потврде о изведеним радовима; 
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VI.1.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ПОНУДА  

брoj ________________ за јавну набавку радова 

Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација попречних 

профила корита - припрема за инсталацију хидролошких станица Система Ране најаве и упозорења 

„Колубара“ (пилот слив „Тамнава“) - 1. фаза 

(ЈН број 122-2020) 

1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Матични број понуђача 

 
 

Врста правног лица - разврставање према 

Закону о рачуноводству (заокружити 

одговарајуће) 

1.   

2. 1. Микро    2.   Мало   3.    Средње    4. Велико 

Шифра делатности: 

 
 

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за подношење понуде и 

потписивање уговора: 

 

 

 

 

2.  УПИС У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  

Понуђач је уписан у Регистар понуђача у складу са Правилником о садржини Регистра 

понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник 

РС“ број 75/2013): 

ДА                              НЕ 

интернет страница: _______________________________ 

Напомена: заокружити одговарајуће и у случају да је понуђач уписан у Регистар понуђача, уписати 

интернет страницу на којој су подаци јавно допступни  

 

3.  ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ:  _______  (уписати број учесника у заједничкој понуди) 

В) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:                 _______ (уписати број подизвођача) 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о броју подизвођача, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно броју учесника у заједничкој понуди, уколико понуду 

подноси група понуђача 
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4.  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1. 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Електронска адреса (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

2. 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Електронска адреса (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

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. 

У случају да је подизвођач уписан у Регистар понуђача, у складу са Правилником о садржини 

Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача уписати 

интернет страницу на којој су подаци јавно допступни 
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5.   ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

2. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

3. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  
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. У случају да је подизвођач уписан у Регистар понуђача, уписати 

интернет страницу на којој су подаци јавно допступни 
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6.  ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: радови - Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у 

сливу Колубаре: стабилизација попречних профила корита - припрема за инсталацију хидролошких 

станица Система Ране најаве и упозорења „Колубара“ (пилот слив „Тамнава“) - 1. фаза 

 

7.        УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  

 

                           ______________________ динара  

 

 

8.        РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 

 

 

                         _______________________ дана  

                 (не краћи од 60 дана од дана отварања понуде) 

 

9.        РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА: 

 

 

                          ______________________  

                               (31.12.2020. године) 

 

10.       ГАРАНТНИ РОК: 

 

 

                         ______________________  

    (не краћи од две године од дана примопредаје радова) 

 

  

 

 

 

Датум                                  ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

               (потпис) 

 

 

         __________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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VI.2.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација попречних 

профила корита - припрема за инсталацију хидролошких станица Система Ране најаве и упозорења 

„Колубара“ (пилот слив „Тамнава“) - 1. фаза 

(ЈН број 122-2020) 

 
Падавинска станица „Доње Црниљево“ 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Г
р

у
п

а 
и

з 

к
л
ас

и
ф

и
к
ац

и
је

 

Опис радова 

Ј
ед

. 
м

ер
е 

К
о

л
и

ч
и

н
а
 

Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

   1 2 3 4 5(2х3) 6(2х4) 

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

1.1 

 Формирање и обезбеђење 

градилишта – обезбеђење 

простора за градилиште на 

одобреној локацији.                                                                                                                               

Извођач је одговоран за све 

штете услед непоштовања 

прописаних мера заштите 

површина и објеката у зони 

градилишта  падавинске 

станице коцељева  

- трошкови обележавања и 

обезбеђења градилишта и зоне 

рада;                                                                                                     

- трошкови привременог 

заузећа и коришћења 

локалитета за градилиште   у 

случају да извођач користи 

површине ван граница 

наведених парцела;                                                                                           

 – пријава, формирање, 

обележавање и одржавање 

привремене вертикалне и 

хоризонталне сигнализације у 

зони контакта са 

саобраћајницама вишег реда. 

Позицијом обухваћен 

комплетан рад и опрема. 

паушално  

 

 

 

 

1.2 

 Сеча вегетације, шибља и 

чишћење терена пре почетка 

радова. Посечену вегетацију, 

шибље и остали отпадни 

материјал, прикупити, 

утоварити у камион и oдвести 

на депонију. Сечу и чишћење 

по потреби извршити и на делу 

простирања уземљења, НН 

кабла и приступног пута. 

Обрачун по m2 очишћеног 

терена. 

m2 200 
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1.3 

 Обележавање објекта мерног 

места, темеља ограде и 

стубова, смер пружања канала 

за полагање траке уземљења и 

смер пружања струјног кабла 

до постојеће хидролошке 

станице. Обрачун паушално за 

комплетну позицију. 

паушално  

 

 

 

 

  
 Укупно припремни радови 

  
  

 
  

 

 

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.1 

 Ручни ископ земље III 

категорије са насипањем 

терена за формирање темеља 

ограде. Ископ извести према 

пројекту и датим котама. 

Обрачун по m3 земље. 

m3 3,5 

 

 

 

 

2.2 

 Обликовање ископа за темељ 

ограде - бочне стране правилно 

одсећи и дно нивелисати.  

Обрачун по m2. 

m2 25 

 

 

 

 

2.3 

 Ручно разастирање земље по 

околном терену у слојевима са 

ручним набијањем сваког 

слоја.  Земљу набити и грубо 

нивелисати. Обрачун по m3 

земље. 

m3 3,5 

 

 

 

 

2.4 

 Ручни ископ рова у земљи III 

категорије за полагање 

сигналног кабла. Ископ 

извести према пројекту и 

датим котама. Обрачун по m3 

земље. 

m3 1 

 

 

 

 

2.5 

 Ручно затрпавање рова у 

слојевима од по 25 cm са 

ручним набијањем сваког 

слоја.  Обрачун по m3 земље. 

m3 1 

 

 

 

 

2.6 

 Ручни ископ рова у земљи III 

категорије за полагање 

уземљења. Ископ извести 

према пројекту и датим 

котама. Ископану земљу 

одбацити од рова. Обрачун по 

m3 земље. 

m3 24 

 

 

 

 

2.7 

 Ручно затрпавање рова у 

слојевима од по 25 cm са 

ручним набијањем сваког 

слоја.  Обрачун по m3 земље. 

m3 24 

 

 

 

 

2.8 

 Ручни ископ у земљи III 

категорије за темеље самце 

стубова мерне опреме. Ископ 

извести према пројекту и 

датим котама. Бочне стране 

правилно одсећи и дно 

нивелисати. Обрачун по m3 

земље. 

m3 1 
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2.9 

 Ручно разастирање земље по 

околном терену у слојевима са 

ручним набијањем сваког 

слоја.  Земљу набити и грубо 

нивелисати. Обрачун по m3 

земље. 

m3 1 

 

 

 

 

2.10 

 Ручни ископ рова у земљи III 

категорије за полагање 

нисконапонског кабла. 

Приликом полагања кабла 

испоштовати правила о 

полагању НН кабла. Ископ 

извести према пројекту и 

датим котама. Ископану земљу 

одбацити од рова. Обрачун по 

m3 земље. 

m3 7 

 

 

 

 

2.11 

 Ручно затрпавање у слојевима 

од по 25 cm са ручним 

набијањем сваког слоја.  

Обрачун по m3 земље. 

m3 7 

 

 

 

 

2.12 

 Набавка, транспорт и уградња 

шљунчаног агрегата – 

иберлауфа- гранулације 

˃32mm, као дренаже мерног 

места. Иберлауф се насипа у 

слоју од 5 cm након завршетка 

свих радова на изградњи мерне 

станице и уградњи мерне 

опреме. Обрачун по m3 

уграђеног шљунка. 

m3 0,6 

 

 

 

 

2.13 

 Набавка и транспорт песка, 

гранулације до 4 mm 

(нпр.Моравац), на дно рова за 

полагање НН кабла. Кабл се 

полаже на слој песка од 20 cm. 

Обрачун по m2 набављеног 

песка.  

m2 10 

 

 

 

 

   Укупно земљани радови         
 

3  БЕТОНСКИ РАДОВИ  

 3.1 

 Израда армирано бетонских 

темеља марке МБ20 за ограду 

мерног места.  Бетон уградити 

и неговати по пропису. 

Обрачун по m3 темеља. 

m3 3,5 

 

 

 

 

3.2 

 Набавка, транспорт и 

разастирање слоја шљунка. пре 

бетонирања. Обрачун по m3 

m3 0,5 

 

 

 

 

3.3 

 Набавка и уградња двостране 

оплате. Обрачун по m2 

набављене и уграђене оплате. 

m2 4,5 

 

 

 

 

 3.4 

 Набавка, сечење, савијање и 

монтажа глатке арматуре 

пресек до 12 mm  

kg 300 

 

 

 

 

 3.5 

 Израда бетонских темеља 

самаца марке МБ20 за 2 стуба 

мерне опреме. Димензија 

темеља су 0,5x0,5x0,8 m.  

Обрачун по m3 темеља. 

m3 0,4 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку  радова број 5/122-2020 

 

                   Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд  18/63 

 3.6 

 Набавка, транспорт и 

разастирање слоја шљунка пре 

бетонирања. Обрачун по m3 

m3 0,05 

 

 

 

 

3.7 

 Набавка, сечење, савијање и 

монтаžа глатке арматуре 

пресек до 12 mm. Обрачун по 

kg. 

kg 40 

 

 

 

 

    Укупно бетонски радови         

4  ЛИМАРСКО-БРАВАРСКИ РАДОВИ  

4.1 

 Набавка, транспорт израда и 

уградња ограде и капије од 

челичних профила 4х3 cm, 

дебљине зида 2 mm. Ограду и 

капију израдити и уградити по 

детаљима и упутству 

пројектанта. Спојеве и варове 

идеално израдити, очистити и 

обрусити. Пре уградње 

очистити од корозије и 

прашине. Нанети 

импрегнацију и обојити 

основном бојом и поставити 

ограду. Након уградње, 

поправити основну боју и 

нанети боју за метал. Обрачун 

по kg ограде. 

kg 149 

 

 

 

 

4.2 

 Набавка, транспорт израда и 

уградња 2 стуба од челичних 

цеви 4“, дебљине зида 2мм. 

Цеви исећи на меру, нанети 

импрегнацију и основну боју. 

Након уградње поправити 

основну боју и нанети боју за 

метал. Обрачун по кг цеви. 

kg 80 

 

 

 

 

4.3 

 Набавка, сечење и варење 

металних анкерних плочица 

димензија 12х12 cm х 9 ком и 

20 х 20 cm х 2 ком дебљине 

лима 4 mm за анкерисање 

стубова мерне опреме и рамова 

ограде за темељ. Плочице 

израдити и уградити по 

детаљима и упутству 

пројектанта. Спојеве и варове 

идеално израдити, очистити и 

обрусити. Пре варења на 

плочицама избушити рупе за 

анкере. По завршеном послу, 

нанети импрегнацију и 

основну боју. У цену улази и 

набавка анкера за бетон. 

Обрачун по ком. уграђене 

анкерне плочице. 

ком 11 

 

 

 

 

4.4 

 Набавка, транспорт и уградња 

грифованог плетива за рамове 

ограде. Плетиво исећи на меру 

и изварити на рамове. Варове 

идеално очистити и обрусити. 

m2 45 
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Након уградње нанети основну 

боју и боју за метал.Обрачун 

по m2 грифованог плетива. 

4.5 

 Набавка, транспорт, сечење на 

меру и монтажа флахова на 

рамове рамове. Флахови се 

варе на рамове. Флахови су 

профила 40 х 3 mm. Након 

монтаже, варови се чисте и 

флахови се боје основном и 

бојом за метал. 

kg 30 

 

 

 

 

4.6 

 Набавка и уградња шарки за 

капију, ланца и катанца за 

закључавање. Обрачун 

паушално. 

паушално 
 

 

 

 

 

  
 Укупно лимарско - браварски радови 

  
  

 
 

 
 

5  ЕЛЕКТРО РАДОВИ  

5.1 

 Набавка и полагање НН кабла 

у припремљен ров. 

Четворожилни НН кабал 

провући кроз гибљиво црево и 

положити заједно у ров. 

Полагање и затрпавање кабла 

извести према опису из 

пројекта. У цену улази i 

набавка и полагање 

упозоравајуће ПВЦ траке. 

Обрачун по m положеног 

кабла. 

m 20 

 

 

 

 

5.2 

 Набавка, повезивање и 

полагање трака за уземљење 

FeZn 25x4 mm у припремљен 

ров. Уземљење се повезује на 

стуб мерног ормана и повезује 

се са осталим стубовима. 

Обрачун по м положеног 

уземљења. 

m 110 

 

 

 

 

5.3 

 Уградња суспензије 

"БЕНТОНИТ” која се сипа 

након постављања 

уземљивача, пре затрпавања 

рова тако да је он покривен са 

свих страна са 3—5 cm. Код 

полагања суспензије мора се 

водити рачуна да она не отече, 

што значи да је треба 

контролисати неколико сати 

док се не стврдне око 

уземљивача, а тада се затрпава. 

Обрачун по kg утрошеног 

бентонита. 

kg 500 

 

 

 

 

5.4 

 Разни укрсни комади за 

повезивање и рачвање 

уземљивача. Укрсним 

комадима треба повезати траку 

за уземљење са сондом и 

стубовима. Обрачун по комаду 

ком 20 
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укрсног комада. 

5.5 

 Сонда за уземљење. 

Монтирање извршити према 

опису у пројекту и прилозима. 

Обрачун по ком. пободене 

сонде. 

ком 8 

 

 

 

 

5.6 

 Мерење прелазног отпора 

уземљивача. Обрачун 

паушално. 

паушално 
 

 

 

 

 

5.7 

 Набавка и повезивање 

пренапонске заштите у мерном 

орману. Повезивање у мерни 

орман извршити према 

упутствима произвођача. 

Обрачун по ком. уграђене 

заштите. 

ком 1 

 

 

 

 

   Укупно електро радови         

6 ОСТАЛИ РАДОВИ  

6.1 

 Набавка и монтажа заштитне 

ПВЦ цеви, пречника 50 mm. 

кроз коју се поставља сигнални 

кабл од мерног ормана до 

стубова кишомера и 

диздрометр. Обрачун по m1 

цеви. 

m 10 

 

 

 

 

6.2 

 Враћање терена у првобитно 

стање.Након завршетка свих 

радова, утоварити и одвести на 

депонију шут и остали отпад, 

околни терен очистити и 

вратити у стање пре почетка 

радова. Обрачун паушално. 

паушално  

 

 

 

 

6.3 

 Прикључење станице на 

нисконапонску 

електродистрибутивну мрежу. 

Обрачун паушално. 

паушално  

 

 

 

 

6.4 

 Набавка, транспорт, 

прекривање око мерне станице 

у ширини од 1,0 m туцаником 

ради заштите од корова. Ручно 

уграђивање тампона од 

дробљеног камена агрегата 0-

60mm, у слоју d=10cm. 

Обрачун  по m2 

m2 20 

 

 

 

 

   Укупно остали радови          
 

 

УКУПНО 

ПС „Доње Црниљево“  

(1+2+3+4+5+6) 
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Падавинска станица „Коцељева“ 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Г
р

у
п

а 
и

з 

к
л
ас

и
ф

и
к
ац

и
је

 
Опис радова 

Ј
ед

. 
м

ер
е 

К
о

л
и

ч
и

н
а
 

Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

   1 2 3 4 5(2х3) 6(2х4) 

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

1.1 

 Формирање и 

обезбеђење 

градилишта – 

обезбеђење простора за 

градилиште на 

одобреној локацији.                                                                                                                               

Извођач је одговоран 

за све штете услед 

непоштовања 

прописаних мера 

заштите површина и 

објеката у зони 

градилишта  

падавинске станице 

коцељева  

- трошкови 

обележавања и 

обезбеђења 

градилишта и зоне 

рада;                                                                                                     

- трошкови 

привременог заузећа и 

коришћења локалитета 

за градилиште   у 

случају да извођач 

користи површине ван 

граница наведених 

парцела;                                                                                           

 – пријава, формирање, 

обележавање и 

одржавање привремене 

вертикалне и 

хоризонталне 

сигнализације у зони 

контакта са 

саобраћајницама вишег 

реда. Позицијом 

обухваћен комплетан 

рад и опрема. 

паушално  

 

 

 

 

1.2 

 Сеча вегетације, 

шибља и чишћење 

терена пре почетка 

радова. Посечену 

вегетацију, шибље и 

остали отпадни 

материјал, прикупити, 

утоварити у камион и 

m2 200 
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oдвести на депонију. 

Сечу и чишћење по 

потреби извршити и на 

делу простирања 

уземљења, НН кабла и 

приступног пута. 

Обрачун по m2 

очишћеног терена. 

1.3 

 Обележавање објекта 

мерног места, темеља 

ограде и стубова, смер 

пружања канала за 

полагање траке 

уземљења и смер 

пружања струјног 

кабла до постојеће 

хидролошке станице. 

Обрачун паушално за 

комплетну позицију. 

паушално  

 

 

 

 

   Укупно припремни радови        
 

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.1 

 Ручни ископ земље III 

категорије са 

насипањем терена за 

формирање темеља 

ограде. Ископ извести 

према пројекту и датим 

котама. Обрачун по m3 

земље. 

m3 3,5 

 

 

 

 

2.2 

 Обликовање ископа за 

темељ ограде - бочне 

стране правилно 

одсећи и дно 

нивелисати.  Обрачун 

по m2 

m2 25 

 

 

 

 

2.3 

 Ручно разастирање 

земље по околном 

терену у слојевима са 

ручним набијањем 

сваког слоја.  Земљу 

набити и грубо 

нивелисати. Обрачун 

по m3 земље. 

m3 3,5 

 

 

 

 

2.4 

 Ручни ископ рова у 

земљи III категорије за 

полагање сигналног 

кабла. Ископ извести 

према пројекту и датим 

котама. Обрачун по m3 

земље. 

m3 1 

 

 

 

 

2.5 

 Ручно затрпавање рова 

у слојевима од по 25 

cm са ручним 

набијањем сваког 

слоја.  Обрачун по m3 

земље. 

m3 1 
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2.6 

 Ручни ископ рова у 

земљи III категорије за 

полагање уземљења. 

Ископ извести према 

пројекту и датим 

котама. Ископану 

земљу одбацити од 

рова. Обрачун по m3 

земље. 

m3 24 

 

 

 

 

2.7 

 Ручно затрпавање рова 

у слојевима од по 25 

cm са ручним 

набијањем сваког 

слоја.  Обрачун по m3 

земље. 

m3 24 

 

 

 

 

2.8 

 Ручни ископ у земљи 

III категорије за 

темеље самце стубова 

мерне опреме. Ископ 

извести према пројекту 

и датим котама. Бочне 

стране правилно 

одсећи и дно 

нивелисати. Обрачун 

по m3 земље. 

m3 1 

 

 

 

 

2.9 

 Ручно разастирање 

земље по околном 

терену у слојевима са 

ручним набијањем 

сваког слоја.  Земљу 

набити и грубо 

нивелисати. Обрачун 

по m3 земље. 

m3 1 

 

 

 

 

2.10 

 Ручни ископ рова у 

земљи III категорије за 

полагање 

нисконапонског кабла. 

Приликом полагања 

кабла испоштовати 

правила о полагању 

НН кабла. Ископ 

извести према пројекту 

и датим котама. 

Ископану земљу 

одбацити од рова. . 

Обрачун по m3 земље. 

m3 7 

 

 

 

 

2.11 

 Ручно затрпавање у 

слојевима од по 25 cm 

са ручним набијањем 

сваког слоја.  Обрачун 

по m3 земље. 

m3 7 

 

 

 

 

2.12 

 Набавка, транспорт и 

уградња шљунчаног 

агрегата – иберлауфа- 

гранулације ˃32mm, 

као дренаже мерног 

места. Иберлауф се 

насипа у слоју од 5 cm 

након завршетка свих 

m3 1 
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радова на изградњи 

мерне станице и 

уградњи мерне опреме. 

Обрачун по m3 

уграђеног шљунка. 

2.13 

 Набавка и транспорт 

песка, гранулације до 

4 mm (нпр.Моравац), 

на дно рова за 

полагање НН кабла. 

Кабл се полаже на слој 

песка од 20 cm. 

Обрачун по m2 

набављеног песка 

m2 10 

 

 

 

 

  
 Укупно земљани радови 

  
  

 
  

 

 

3  БЕТОНСКИ РАДОВИ  

 3.1 

 Израда армирано 

бетонских темеља 

марке МБ20 за ограду 

мерног места.  Бетон 

уградити и неговати по 

пропису. Обрачун по 

m3 темеља. 

m3 4 

 

 

 

 

3.2 

 Набавка, транспорт и 

разастирање слоја 

шљунка. пре 

бетонирања. Обрачун 

по m3 

m3 1 

 

 

 

 

3.3 

 Набавка и уградња 

двостране оплате. 

Обрачун по m2 

набављене и уграђене 

оплате. 

m2 5 

 

 

 

 

 3.4 

 Набавка, сечење, 

савијање и монтажа 

глатке арматуре пресек 

до 12 mm  

kg 400 

 

 

 

 

 3.5 

 Израда бетонских 

темеља самаца марке 

МБ20 за 2 стуба мерне 

опреме. Димензија 

темеља су 0,5Х0,5Х0,8 

m.  Обрачун по m3 

темеља. 

m3 0,6 

 

 

 

 

 3.6 

 Набавка, транспорт и 

разастирање слоја 

шљунка. пре 

бетонирања. Обрачун 

по m3 

m3 0,1 

 

 

 

 

3.7 

 Набавка, сечење, 

савијање и монтаžа 

глатке арматуре пресек 

до 12 mm . Обрачун по 

kg. 

kg 60 

 

 

 

 

  
  Укупно бетонски радови 

  
  

 
 

 
 

4  ЛИМАРСКО-БРАВАРСКИ РАДОВИ  
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4.1 

 Набавка, транспорт 

израда и уградња 

ограде и капије од 

челичних профила 4х3 

cm, дебљине зида 

2 mm. Ограду и капију 

израдити и уградити по 

детаљима и упутству 

пројектанта. Спојеве и 

варове идеално 

израдити, очистити и 

обрусити. Пре уградње 

очистити од корозије и 

прашине. Нанети 

импрегнацију и 

обојити основном 

бојом и поставити 

ограду. Након уградње, 

поправити основну 

боју и нанети боју за 

метал. Обрачун по kg 

ограде. 

kg 182 

 

 

 

 

4.2 

 Набавка, транспорт 

израда и уградња 2 

стуба од челичних 

цеви 4“, дебљине зида 

2мм. Цеви исећи на 

меру, нанети 

импрегнацију и 

основну боју. Након 

уградње поправити 

основну боју и нанети 

боју за метал. Обрачун 

по кг цеви. 

kg 120 

 

 

 

 

4.3 

 Набавка, сечење и 

варење металних 

анкерних плочица 

димензија 12х12 cm х 9 

ком и 20 х 20 cm х 2 

ком дебљине лима 4 

mm за анкерисање 

стубова мерне опреме 

и рамова ограде за 

темељ. Плочице 

израдити и уградити по 

детаљима и упутству 

пројектанта. Спојеве и 

варове идеално 

израдити, очистити и 

обрусити. Пре варења 

на плочицама 

избушити рупе за 

анкере. По завршеном 

послу, нанети 

импрегнацију и 

основну боју. У цену 

улази и набавка анкера 

за бетон. Обрачун по 

ком. Уграђене анкерне 

ком 14 
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плочице. 

4.4 

 Набавка, транспорт и 

уградња грифованог 

плетива за рамове 

ограде. Плетиво исећи 

на меру и изварити на 

рамове.Варове идеално 

очистити и обрусити. 

Након уградње нанети 

основну боју и боју за 

метал.Обрачун по m2 

грифованог плетива. 

m2 54 

 

 

 

 

4.5 

 Набавка,транспорт, 

сечење на меру и 

монтажа  флахова на 

рамове рамове. 

Флахови се варе на 

рамове. Флахови су 

профила 40 х 3 mm. 

Након монтаже, варови 

се чисте и флахови се 

боје основном и бојом 

за метал. 

kg 32 

 

 

 

 

4.6 

 Набавка и уградња 

шарки за капију, ланца 

и катанца за 

закључавање. Обрачун 

паушално. 

паушално 
 

 

 

 

 

  
 Укупно лимарско - браварски 

радови  
  

 
 

 
 

5  ЕЛЕКТРО РАДОВИ  

5.1 

 Набавка и полагање 

НН кабла у 

припремљен ров. 

Четворожилни НН 

кабал провући кроз 

гибљиво црево и 

положити заједно у 

ров. Полагање и 

затрпавање кабла 

извести према опису из 

пројекта. У цену улази 

i набавка и полагање 

упозоравајуће ПВЦ 

траке.Обрачун по m 

положеног кабла. 

m 20 

 

 

 

 

5.2 

 Набавка, повезивање и 

полагање трака за 

уземљење FeZn 25x4 

mm у припремљен ров. 

Уземљење се повезује 

на стуб мерног ормана 

и повезује се са 

осталим стубовима. 

Обрачун по м 

положеног уземљења. 

m 110 
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5.3 

 Уградња суспензије 

"БЕНТОНИТ” која се 

сипа након 

постављања 

уземљивача, пре 

затрпавања рова тако 

да је он покривен са 

свих страна са 3—5 

cm. Код полагања 

суспензије мора се 

водити рачуна да она 

не отече, што значи да 

је треба контролисати 

неколико сати док се 

не стврдне око 

уземљивача, а тада се 

затрпава. Обрачун по 

kg утрошеног 

бентонита. 

kg 500 

 

 

 

 

5.4 

 Разни укрсни комади 

за повезивање и 

рачвање уземљивача. 

Укрсним комадима 

треба повезати траку за 

уземљење са сондом и 

стубовима. Обрачун по 

комаду укрсног комада 

ком 20 

 

 

 

 

5.5 

 Сонда за уземљење. 

Монтирање извршити 

према опису у пројекту 

и прилозима. Обрачун 

по ком. пободене 

сонде. 

ком 8 

 

 

 

 

5.6 

 Мерење прелазног 

отпора уземљивача. 

Обрачун паушално. 

паушално 
 

 

 

 

 

5.7 

 Набавка и повезивање 

пренапонске заштите у 

мерном орману. 

Повезивање у мерни 

орман извршити према 

упутствима 

произвођача. Обрачун 

по ком. уграђене 

заштите. 

ком 1 

 

 

 

 

   Укупно електро радови        

6 ОСТАЛИ РАДОВИ  

6.1 

 Набавка и монтажа 

заштитне ПВЦ цеви, 

пречника 50 mm. кроз 

коју се поставља 

сигнални кабл од 

мерног ормана до 

стубова кишомера и 

диздрометр. Обрачун 

по m1 цеви. 

m 10 
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6.2 

 Враћање терена у 

првобитно 

стање.Након завршетка 

свих радова, утоварити 

и одвести на депонију 

шут и остали отпад, 

околни терен очистити 

и вратити у стање пре 

почетка радова. 

Обрачун паушално. 

паушално  

 

 

 

 

6.3 

 Прикључење станице 

на нисконапонску 

електродистрибутивну 

мрежу. Обрачун 

паушално. 

паушално  

 

 

 

 

6.4 

 Набавка, транспорт, 

прекривање око мерне 

станице у ширини од 

1,0 m туцаником ради 

заштите од корова. 

Ручно уграђивање 

тампона од дробљеног 

камена агрегата 0-

60mm, у слоју d=10cm. 

Обрачун  по m2 

m2 20 

 

 

 

 

   Укупно остали радови        
 

 

УКУПНО 

ПС „Коцељева“  

(1+2+3+4+5+6) 
  

 

  

 

  

 

 

Падавинска станица „Памбуковица“ 
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Опис радова 

Ј
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. 
м
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е 

К
о
л
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Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

   1 2 3 4 5(2х3) 6(2х4) 

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

1.1 

 Формирање и обезбеђење 

градилишта – обезбеђење 

простора за градилиште на 

одобреној локацији.                                                                                                                               

Извођач је одговоран за све 

штете услед непоштовања 

прописаних мера заштите 

површина и објеката у зони 

градилишта  падавинске 

станице коцељева  

- трошкови обележавања и 

обезбеђења градилишта и 

зоне рада;                                                                                                     

- трошкови привременог 

заузећа и коришћења 

паушално  
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локалитета за градилиште   

у случају да извођач 

користи површине ван 

граница наведених парцела;                                                                                           

 – пријава, формирање, 

обележавање и одржавање 

привремене вертикалне и 

хоризонталне 

сигнализације у зони 

контакта са 

саобраћајницама вишег 

реда. Позицијом обухваћен 

комплетан рад и опрема. 

1.2 

 Сеча вегетације, шибља и 

чишћење терена пре 

почетка радова. Посечену 

вегетацију, шибље и остали 

отпадни материјал, 

прикупити, утоварити у 

камион и oдвести на 

депонију. Сечу и чишћење 

по потреби извршити и на 

делу простирања 

уземљења, НН кабла и 

приступног пута. Обрачун 

по m2 очишћеног терена. 

m2 200 

 

 

 

 

1.3 

 Обележавање објекта 

мерног места, темеља 

ограде и стубова, смер 

пружања канала за 

полагање траке уземљења и 

смер пружања струјног 

кабла до постојеће 

хидролошке станице. 

Обрачун паушално за 

комплетну позицију. 

паушално  

 

 

 

 

  
 Укупно припремни радови 

  
  

 
  

 

 

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.1 

 Ручни ископ земље III 

категорије са насипањем 

терена за формирање 

темеља ограде. Ископ 

извести према пројекту и 

датим котама. Обрачун по 

m3 земље. 

m3 3,5 

 

 

 

 

2.2 

 Обликовање ископа за 

темељ ограде - бочне 

стране правилно одсећи и 

дно нивелисати.  Обрачун 

по m2 

m2 25 

 

 

 

 

2.3 

 Ручно разастирање земље 

по околном терену у 

слојевима са ручним 

набијањем сваког слоја.  

Земљу набити и грубо 

нивелисати. Обрачун по m3 

земље. 

m3 3,5 

 

 

 

 

2.4  Ручни ископ рова у земљи m3 1     
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III категорије за полагање 

сигналног кабла. Ископ 

извести према пројекту и 

датим котама. Обрачун по 

m3 земље. 

2.5 

 Ручно затрпавање рова у 

слојевима од по 25 cm са 

ручним набијањем сваког 

слоја.  Обрачун по m3 

земље. 

m3 1 

 

 

 

 

2.6 

 Ручни ископ рова у земљи 

III категорије за полагање 

уземљења. Ископ извести 

према пројекту и датим 

котама. Ископану земљу 

одбацити од рова. Обрачун 

по m3 земље. 

m3 24 

 

 

 

 

2.7 

 Ручно затрпавање рова у 

слојевима од по 25 cm са 

ручним набијањем сваког 

слоја.  Обрачун по m3 

земље. 

m3 24 

 

 

 

 

2.8 

 Ручни ископ у земљи III 

категорије за темеље самце 

стубова мерне опреме. 

Ископ извести према 

пројекту и датим котама. 

Бочне стране правилно 

одсећи и дно нивелисати. 

Обрачун по m3 земље. 

m3 1 

 

 

 

 

2.9 

 Ручно разастирање земље 

по околном терену у 

слојевима са ручним 

набијањем сваког слоја.  

Земљу набити и грубо 

нивелисати. Обрачун по m3 

земље. 

m3 1 

 

 

 

 

2.10 

 Ручни ископ рова у земљи 

III категорије за полагање 

нисконапонског кабла. 

Приликом полагања кабла 

испоштовати правила о 

полагању НН кабла. Ископ 

извести према пројекту и 

датим котама. Ископану 

земљу одбацити од рова. . 

Обрачун по m3 земље. 

m3 7 

 

 

 

 

2.11 

 Ручно затрпавање у 

слојевима од по 25 cm са 

ручним набијањем сваког 

слоја.  Обрачун по m3 

земље. 

m3 7 

 

 

 

 

2.12 

 Набавка, транспорт и 

уградња шљунчаног 

агрегата – иберлауфа- 

гранулације ˃32mm, као 

дренаже мерног места. 

Иберлауф се насипа у слоју 

од 5 cm након завршетка 

m3 0,6 
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свих радова на изградњи 

мерне станице и уградњи 

мерне опреме. Обрачун по 

m3 уграђеног шљунка. 

2.13 

 Набавка и транспорт песка, 

гранулације до 4 mm 

(нпр.Моравац), на дно рова 

за полагање НН кабла. Кабл 

се полаже на слој песка од 

20 cm. Обрачун по m2 

набављеног песка 

m2 10 

 

 

 

 

   Укупно земљани радови         
 

3  БЕТОНСКИ РАДОВИ  

 3.1 

 Израда армирано бетонских 

темеља марке МБ20 за 

ограду мерног места.  Бетон 

уградити и неговати по 

пропису. Обрачун по m3 

темеља. 

m3 3,5 

 

 

 

 

3.2 

 Набавка, транспорт и 

разастирање слоја шљунка. 

пре бетонирања. Обрачун 

по m3 

m3 0,5 

 

 

 

 

3.3 

 Набавка и уградња 

двостране оплате. Обрачун 

по m2 набављене и 

уграђене оплате. 

m2 4,5 

 

 

 

 

 3.4 

 Набавка, сечење, савијање 

и монтажа глатке арматуре 

пресек до 12 mm  

kg 300 

 

 

 

 

 3.5 

 Израда бетонских темеља 

самаца марке МБ20 за 2 

стуба мерне опреме. 

Димензија темеља су 

0,5Х0,5Х0,8 m.  Обрачун по 

m3 темеља. 

m3 0,4 

 

 

 

 

 3.6 

 Набавка, транспорт и 

разастирање слоја шљунка. 

пре бетонирања. Обрачун 

по m3 

m3 0,05 

 

 

 

 

3.7 

 Набавка, сечење, савијање 

и монтаžа глатке арматуре 

пресек до 12 mm . Обрачун 

по kg. 

kg 40 

 

 

 

 

    Укупно бетонски радови         

4  ЛИМАРСКО-БРАВАРСКИ РАДОВИ  

4.1 

 Набавка, транспорт израда 

и уградња ограде и капије 

од челичних профила 4х3 

cm, дебљине зида 2 mm. 

Ограду и капију израдити и 

уградити по детаљима и 

упутству пројектанта. 

Спојеве и варове идеално 

израдити, очистити и 

обрусити. Пре уградње 

очистити од корозије и 

kg 149 
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прашине. Нанети 

импрегнацију и обојити 

основном бојом и 

поставити ограду. Након 

уградње, поправити 

основну боју и нанети боју 

за метал. Обрачун по kg 

ограде. 

4.2 

 Набавка, транспорт израда 

и уградња 2 стуба од 

челичних цеви 4“, дебљине 

зида 2мм. Цеви исећи на 

меру, нанети импрегнацију 

и основну боју. Након 

уградње поправити основну 

боју и нанети боју за метал. 

Обрачун по кг цеви. 

kg 80 

 

 

 

 

4.3 

 Набавка, сечење и варење 

металних анкерних 

плочица димензија 12х12 

cm х 9 ком и 20 х 20 cm х 2 

ком дебљине лима 4 mm за 

анкерисање стубова мерне 

опреме и рамова ограде за 

темељ. Плочице израдити и 

уградити по детаљима и 

упутству пројектанта. 

Спојеве и варове идеално 

израдити, очистити и 

обрусити. Пре варења на 

плочицама избушити рупе 

за анкере. По завршеном 

послу, нанети 

импрегнацију и основну 

боју. У цену улази и 

набавка анкера за бетон. 

Обрачун по ком. Уграђене 

анкерне плочице. 

ком 11 

 

 

 

 

4.4 

 Набавка, транспорт и 

уградња грифованог 

плетива за рамове ограде. 

Плетиво исећи на меру и 

изварити на рамове.Варове 

идеално очистити и 

обрусити. Након уградње 

нанети основну боју и боју 

за метал.Обрачун по m2 

грифованог плетива. 

m2 45 

 

 

 

 

4.5 

 Набавка,транспорт, сечење 

на меру и монтажа  флахова 

на рамове рамове. Флахови 

се варе на рамове. Флахови 

су профила 40 х 3 mm. 

Након монтаже, варови се 

чисте и флахови се боје 

основном и бојом за метал. 

kg 30 

 

 

 

 

4.6 

 Набавка и уградња шарки 

за капију, ланца и катанца 

за закључавање. Обрачун 

паушално 
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паушално. 

  
 Укупно лимарско - браварски радови 

  
  

 
 

 
 

5  ЕЛЕКТРО РАДОВИ  

5.1 

 Набавка и полагање НН 

кабла у припремљен ров. 

Четворожилни НН кабал 

провући кроз гибљиво 

црево и положити заједно у 

ров. Полагање и затрпавање 

кабла извести према опису 

из пројекта. У цену улази i 

набавка и полагање 

упозоравајуће ПВЦ траке. 

Обрачун по m положеног 

кабла. 

m 20 

 

 

 

 

5.2 

 Набавка, повезивање и 

полагање трака за 

уземљење FeZn 25x4 mm у 

припремљен ров. 

Уземљење се повезује на 

стуб мерног ормана и 

повезује се са осталим 

стубовима. Обрачун по м 

положеног уземљења. 

m 110 

 

 

 

 

5.3 

 Уградња суспензије 

"БЕНТОНИТ” која се сипа 

након постављања 

уземљивача, пре 

затрпавања рова тако да је 

он покривен са свих страна 

са 3—5 cm. Код полагања 

суспензије мора се водити 

рачуна да она не отече, што 

значи да је треба 

контролисати неколико 

сати док се не стврдне око 

уземљивача, а тада се 

затрпава. Обрачун по kg 

утрошеног бентонита. 

kg 500 

 

 

 

 

5.4 

 Разни укрсни комади за 

повезивање и рачвање 

уземљивача. Укрсним 

комадима треба повезати 

траку за уземљење са 

сондом и стубовима. 

Обрачун по комаду укрсног 

комада 

ком 20 

 

 

 

 

5.5 

 Сонда за уземљење. 

Монтирање извршити 

према опису у пројекту и 

прилозима. Обрачун по 

ком. пободене сонде. 

ком 8 

 

 

 

 

5.6 

 Мерење прелазног отпора 

уземљивача. Обрачун 

паушално. 

паушално 
 

 

 

 

 

5.7  Набавка и повезивање ком 1     
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пренапонске заштите у 

мерном орману. 

Повезивање у мерни орман 

извршити према 

упутствима произвођача. 

Обрачун по ком. уграђене 

заштите. 

   Укупно електро радови         

6 ОСТАЛИ РАДОВИ  

6.1 

 Набавка и монтажа 

заштитне ПВЦ цеви, 

пречника 50 mm. кроз коју 

се поставља сигнални кабл 

од мерног ормана до 

стубова кишомера и 

диздрометр. Обрачун по m1 

цеви. 

m 10 

 

 

 

 

6.2 

 Враћање терена у 

првобитно стање.Након 

завршетка свих радова, 

утоварити и одвести на 

депонију шут и остали 

отпад, околни терен 

очистити и вратити у стање 

пре почетка радова. 

Обрачун паушално. 

паушално  

 

 

 

 

6.3 

 Прикључење станице на 

нисконапонску 

електродистрибутивну 

мрежу. Обрачун паушално. 

паушално  

 

 

 

 

6.4 

 Набавка, транспорт, 

прекривање око мерне 

станице у ширини од 1,0 m 

туцаником ради заштите од 

корова. Ручно уграђивање 

тампона од дробљеног 

камена агрегата 0-60mm, у 

слоју d=10cm. Обрачун  по 

m2 

m2 20 

 

 

 

 

   Укупно остали радови          
 

 

УКУПНО 

ПС „Памбуковица“  

(1+2+3+4+5+6) 
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Падавинска станица „УБ“ 
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Опис радова 

Ј
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е 

К
о
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Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

   1 2 3 4 5(2х3) 6(2х4) 

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

1.1 

 Формирање и обезбеђење 

градилишта – обезбеђење 

простора за градилиште на 

одобреној локацији.                                                                                                                               

Извођач је одговоран за све 

штете услед непоштовања 

прописаних мера заштите 

површина и објеката у зони 

градилишта  падавинске 

станице коцељева  

- трошкови обележавања и 

обезбеђења градилишта и 

зоне рада;                                                                                                     

- трошкови привременог 

заузећа и коришћења 

локалитета за градилиште   

у случају да извођач 

користи површине ван 

граница наведених парцела;                                                                                           

 – пријава, формирање, 

обележавање и одржавање 

привремене вертикалне и 

хоризонталне 

сигнализације у зони 

контакта са 

саобраћајницама вишег 

реда. Позицијом обухваћен 

комплетан рад и опрема. 

паушално  

 

 

 

 

1.2 

 Сеча вегетације, шибља и 

чишћење терена пре 

почетка радова. Посечену 

вегетацију, шибље и остали 

отпадни материјал, 

прикупити, утоварити у 

камион и oдвести на 

депонију. Сечу и чишћење 

по потреби извршити и на 

делу простирања 

уземљења, НН кабла и 

приступног пута. Обрачун 

по m2 очишћеног терена. 

m2 200 

 

 

 

 

1.3 

 Обележавање објекта 

мерног места, темеља 

ограде и стубова, смер 

пружања канала за 

полагање траке уземљења и 

смер пружања струјног 

паушално  
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кабла до постојеће 

хидролошке станице. 

Обрачун паушално за 

комплетну позицију. 

  
 Укупно припремни радови 

  
  

 
  

 

 

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.1 

 Ручни ископ земље III 

категорије са насипањем 

терена за формирање 

темеља ограде. Ископ 

извести према пројекту и 

датим котама. Обрачун по 

m3 земље. 

m3 3,5 

 

 

 

 

2.2 

 Обликовање ископа за 

темељ ограде - бочне 

стране правилно одсећи и 

дно нивелисати.  Обрачун 

по m2 

m2 25 

 

 

 

 

2.3 

 Ручно разастирање земље 

по околном терену у 

слојевима са ручним 

набијањем сваког слоја.  

Земљу набити и грубо 

нивелисати. Обрачун по m3 

земље. 

m3 3,5 

 

 

 

 

2.4 

 Ручни ископ рова у земљи 

III категорије за полагање 

сигналног кабла. Ископ 

извести према пројекту и 

датим котама. Обрачун по 

m3 земље. 

m3 1 

 

 

 

 

2.5 

 Ручно затрпавање рова у 

слојевима од по 25 cm са 

ручним набијањем сваког 

слоја.  Обрачун по m3 

земље. 

m3 1 

 

 

 

 

2.6 

 Ручни ископ рова у земљи 

III категорије за полагање 

уземљења. Ископ извести 

према пројекту и датим 

котама. Ископану земљу 

одбацити од рова. Обрачун 

по m3 земље. 

m3 24 

 

 

 

 

2.7 

 Ручно затрпавање рова у 

слојевима од по 25 cm са 

ручним набијањем сваког 

слоја.  Обрачун по m3 

земље. 

m3 24 

 

 

 

 

2.8 

 Ручни ископ у земљи III 

категорије за темеље самце 

стубова мерне опреме. 

Ископ извести према 

пројекту и датим котама. 

Бочне стране правилно 

одсећи и дно нивелисати. 

Обрачун по m3 земље. 

m3 1 

 

 

 

 

2.9 
 Ручно разастирање земље 

по околном терену у 
m3 1 
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слојевима са ручним 

набијањем сваког слоја.  

Земљу набити и грубо 

нивелисати. Обрачун по m3 

земље. 

2.10 

 Ручни ископ рова у земљи 

III категорије за полагање 

нисконапонског кабла. 

Приликом полагања кабла 

испоштовати правила о 

полагању НН кабла. Ископ 

извести према пројекту и 

датим котама. Ископану 

земљу одбацити од рова. . 

Обрачун по m3 земље. 

m3 7 

 

 

 

 

2.11 

 Ручно затрпавање у 

слојевима од по 25 cm са 

ручним набијањем сваког 

слоја.  Обрачун по m3 

земље. 

m3 7 

 

 

 

 

2.12 

 Набавка, транспорт и 

уградња шљунчаног 

агрегата – иберлауфа- 

гранулације ˃32mm, као 

дренаже мерног места. 

Иберлауф се насипа у слоју 

од 5 cm након завршетка 

свих радова на изградњи 

мерне станице и уградњи 

мерне опреме. Обрачун по 

m3 уграђеног шљунка. 

m3 0,6 

 

 

 

 

2.13 

 Набавка и транспорт песка, 

гранулације до 4 mm 

(нпр.Моравац), на дно рова 

за полагање НН кабла. Кабл 

се полаже на слој песка од 

20 cm. Обрачун по m2 

набављеног песка 

m2 10 

 

 

 

 

   Укупно земљани радови         
 

3  БЕТОНСКИ РАДОВИ  

 3.1 

 Израда армирано бетонских 

темеља марке МБ20 за 

ограду мерног места.  Бетон 

уградити и неговати по 

пропису. Обрачун по m3 

темеља. 

m3 3,5 

 

 

 

 

3.2 

 Набавка, транспорт и 

разастирање слоја шљунка. 

пре бетонирања. Обрачун 

по m3 

m3 0,5 

 

 

 

 

3.3 

 Набавка и уградња 

двостране оплате. Обрачун 

по m2 набављене и 

уграђене оплате. 

m2 4,5 

 

 

 

 

 3.4 

 Набавка, сечење, савијање 

и монтажа глатке арматуре 

пресек до 12 mm  

kg 300 

 

 

 

 

 3.5  Израда бетонских темеља m3 0,4     
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самаца марке МБ20 за 2 

стуба мерне опреме. 

Димензија темеља су 

0,5Х0,5Х0,8 m.  Обрачун по 

m3 темеља. 

 3.6 

 Набавка, транспорт и 

разастирање слоја шљунка. 

пре бетонирања. Обрачун 

по m3 

m3 0,05 

 

 

 

 

3.7 

 Набавка, сечење, савијање 

и монтаžа глатке арматуре 

пресек до 12 mm . Обрачун 

по kg. 

kg 40 

 

 

 

 

    Укупно бетонски радови         

4  ЛИМАРСКО-БРАВАРСКИ РАДОВИ  

4.1 

 Набавка, транспорт израда 

и уградња ограде и капије 

од челичних профила 4х3 

cm, дебљине зида 2 mm. 

Ограду и капију израдити и 

уградити по детаљима и 

упутству пројектанта. 

Спојеве и варове идеално 

израдити, очистити и 

обрусити. Пре уградње 

очистити од корозије и 

прашине. Нанети 

импрегнацију и обојити 

основном бојом и 

поставити ограду. Након 

уградње, поправити 

основну боју и нанети боју 

за метал. Обрачун по kg 

ограде. 

kg 149 

 

 

 

 

4.2 

 Набавка, транспорт израда 

и уградња 2 стуба од 

челичних цеви 4“, дебљине 

зида 2мм. Цеви исећи на 

меру, нанети импрегнацију 

и основну боју. Након 

уградње поправити основну 

боју и нанети боју за метал. 

Обрачун по кг цеви. 

kg 80 

 

 

 

 

4.3 

 Набавка, сечење и варење 

металних анкерних 

плочица димензија 12х12 

cm х 9 ком и 20 х 20 cm х 2 

ком дебљине лима 4 mm за 

анкерисање стубова мерне 

опреме и рамова ограде за 

темељ. Плочице израдити и 

уградити по детаљима и 

упутству пројектанта. 

Спојеве и варове идеално 

израдити, очистити и 

обрусити. Пре варења на 

плочицама избушити рупе 

за анкере. По завршеном 

ком 11 
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послу, нанети 

импрегнацију и основну 

боју. У цену улази и 

набавка анкера за бетон. 

Обрачун по ком. Уграђене 

анкерне плочице. 

4.4 

 Набавка, транспорт и 

уградња грифованог 

плетива за рамове ограде. 

Плетиво исећи на меру и 

изварити на рамове.Варове 

идеално очистити и 

обрусити. Након уградње 

нанети основну боју и боју 

за метал.Обрачун по m2 

грифованог плетива. 

m2 45 

 

 

 

 

4.5 

 Набавка,транспорт, сечење 

на меру и монтажа  флахова 

на рамове рамове. Флахови 

се варе на рамове. Флахови 

су профила 40 х 3 mm. 

Након монтаже, варови се 

чисте и флахови се боје 

основном и бојом за метал. 

kg 30 

 

 

 

 

4.6 

 Набавка и уградња шарки 

за капију, ланца и катанца 

за закључавање. Обрачун 

паушално. 

паушално 
 

 

 

 

 

  
 Укупно лимарско - браварски радови 

  
  

 
 

 
 

5  ЕЛЕКТРО РАДОВИ  

5.1 

 Набавка и полагање НН 

кабла у припремљен ров. 

Четворожилни НН кабал 

провући кроз гибљиво 

црево и положити заједно у 

ров. Полагање и затрпавање 

кабла извести према опису 

из пројекта. У цену улази i 

набавка и полагање 

упозоравајуће ПВЦ 

траке.Обрачун по m 

положеног кабла. 

m 20 

 

 

 

 

5.2 

 Набавка, повезивање и 

полагање трака за 

уземљење FeZn 25x4 mm у 

припремљен ров. 

Уземљење се повезује на 

стуб мерног ормана и 

повезује се са осталим 

стубовима. Обрачун по м 

положеног уземљења. 

m 110 

 

 

 

 

5.3 

 Уградња суспензије 

"БЕНТОНИТ” која се сипа 

након постављања 

уземљивача, пре 

затрпавања рова тако да је 

он покривен са свих страна 

kg 500 
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са 3—5 cm. Код полагања 

суспензије мора се водити 

рачуна да она не отече, што 

значи да је треба 

контролисати неколико 

сати док се не стврдне око 

уземљивача, а тада се 

затрпава. Обрачун по kg 

утрошеног бентонита. 

5.4 

 Разни укрсни комади за 

повезивање и рачвање 

уземљивача. Укрсним 

комадима треба повезати 

траку за уземљење са 

сондом и стубовима. 

Обрачун по комаду укрсног 

комада 

ком 20 

 

 

 

 

5.5 

 Сонда за уземљење. 

Монтирање извршити 

према опису у пројекту и 

прилозима. Обрачун по 

ком. пободене сонде. 

ком 8 

 

 

 

 

5.6 

 Мерење прелазног отпора 

уземљивача. Обрачун 

паушално. 

паушално 
 

 

 

 

 

5.7 

 Набавка и повезивање 

пренапонске заштите у 

мерном орману. 

Повезивање у мерни орман 

извршити према 

упутствима произвођача. 

Обрачун по ком. уграђене 

заштите. 

ком 1 

 

 

 

 

   Укупно електро радови         

6 ОСТАЛИ РАДОВИ  

6.1 

 Набавка и монтажа 

заштитне ПВЦ цеви, 

пречника 50 mm. кроз коју 

се поставља сигнални кабл 

од мерног ормана до 

стубова кишомера и 

диздрометр. Обрачун по m1 

цеви. 

m 10 

 

 

 

 

6.2 

 Враћање терена у 

првобитно стање.Након 

завршетка свих радова, 

утоварити и одвести на 

депонију шут и остали 

отпад, околни терен 

очистити и вратити у стање 

пре почетка радова. 

Обрачун паушално. 

паушално  

 

 

 

 

6.3 

 Прикључење станице на 

нисконапонску 

електродистрибутивну 

мрежу. Обрачун паушално. 

паушално  
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6.4 

 Набавка, транспорт, 

прекривање око мерне 

станице у ширини од 1,0 m 

туцаником ради заштите од 

корова. Ручно уграђивање 

тампона од дробљеног 

камена агрегата 0-60mm, у 

слоју d=10cm. Обрачун  по 

m2 

m2 20 

 

 

 

 

   Укупно остали радови          
 

 

УКУПНО 

ПС „Уб“  

(1+2+3+4+5+6) 
  

 

  

 

  

 

Грађевински радови у кориту реке за ХС "Тамнава 1" 
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Опис радова 

Ј
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Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

   1 2 3 
4 5(2х3) 6(2х4) 

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ МЕРНОГ ПРОФИЛА (КОРИТА РЕКЕ) 

  
Припремни радови, обухватају расчишћавање терена на локацији мерног профила, на дну корита и 

обалама, уклањање крупног растиња. 

1.1 

 Рашчишћавање терена 

мерног профила (по дну, 

левој и десној обали реке). 

Позиција обухвата 

расчишћавање крупног 

растиња на обалама реке на 

локацији мерног профила и 

уклањање крупног камења 

по дну. 

Обрачун по m2 очишћеног 

терена. 

m2 600 

 

 

 

 

1.2 
 Тарупирање косина речног 

корита у дужини од 30 m 
m2 336 

 
 

 
 

1.3 

 Сечење дрвећа, Φ 30-50 cm, 

моторном тестером са 

кресањем грана и 

остављањем на страну. 

Обрачун по ком. према 

средњем пречнику. 

комада 5 

 

 

 

 

1.4 

 Вађење пањева, Φ 51-90 cm, 

одrоварајућом 

механизацијом , са 

транспортом до 50 m , 

истоваром 

у претходно ископану јаму 

и затврпавањем слојем 

земље дебљине мин 0,50 m . 

Обрачун по једном комаду 

пања. 

комада 5 
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    Укупно припремни радови мерног профила  

 2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ МЕРНОГ ПРОФИЛА (КОРИТА РЕКЕ) 

  
Ови радови обухватају нивелацију дна и обале корита реке у зони мерног профила, ископ земљаног 

материјала за израду мерног профила, затрпавање земљом из ископа и одвоз вишка земље из ископа. 

2.1 

 Машински ископ у III и IV 

категорији на дужини 30 m 

профила корита. Ширине у 

дну 6 m, косине 2 х 5,7 

(1:1).  

Обрачун по m3 ископаног и 

утовареног материјала. 

m3 150 

 

 

 

 

2.2 

 Транспорт материјала из 

ископа, камионима на 

дужини до 3 km. 

m3 150 

 

 

 

 

2.3 

 Шкарпирање косина у зони 

мерног профила, у дужини 

од по 10 m узводно и 

низводно од мерног 

профила. Позиција 

обухвата докопавање и 

насипање материјала до 

пројектованих кота. 

Обрачун по m3 

испланираног дна и косина 

реке  

m3 34,2 

 

 

 

 

2.4 

 Транспорт материјала 

насталог шкарпирањем, 

камионима на дужини до 3 

km. 

m3 34,2 

 

 

 

 

2.5 

 Машински ископ у III и IV 

категорији за израду два 

стабилизациона прага. Праг 

дубинe 1 m и ширинe 1 m.  

Обрачун по m3 ископаног и 

утовареног материјала. 

m3 40,8 

 

 

 

 

2.6 

 Транспорт материјала из 

ископа стабилизационих 

прагова, камионима на 

дужини до 3 km. 

m3 40,8 

 

 

 

 

2.7 

 Машински ископ у III и IV 

категорији за израду 

ножице облоге на левој и 

десној обали. Ножица 

дубинe 1 m и ширинe 1 m.  

Обрачун по m3 ископаног и 

утовареног материјала. 

m3 40 

 

 

 

 

2.8 

 Транспорт материјала из 

ископа за израду ножица, 

камионима на дужини до 3 

km. 

m3 40 

 

 

 

 

    Укупно земљани радови мерног профила   

3 РАДОВИ У ШЉУНКУ И КАМЕНУ НА УРЕЂЕЊУ МЕРНОГ ПРОФИЛА (КОРИТА РЕКЕ) 

  Ови радови обухватају уређење мерног профила са стабилизационим праговима, уконим ножицама, 

израде тампонског слоја и израде обалоутврде 

3.1 

 Набавка транспорт и 

уrрадња механизацијом 

камена у стабилизационе 

прагове - на узводном и 

m3 40,8 
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низводном крају профила. 

Обрачун по m3. 

3.2 

 Набавка транспорт и 

уrрадња механизацијом 

камена у укопану ножицу - 

на левој и десној. 

Обрачун по m3. 

m3 40 

 

 

 

 

3.3 

 Набавка, транспорт и 

уградња шљунка у тампон 

слојевима и постељица са 

набијањем за дно и косине 

мерног профила. 

Обрачун по m3 уграђене 

облоге 

m3 20,4 

 

 

 

 

3.4 

 Израда обалоутврде - 

облоге од ломљеноr камена 

д = 25 cm на већ 

припремљеном тампонском 

застору од бетона МБ 15 д= 

10 cm у који се камен утапа, 

спојнице се заливају 

цементним малтером 1:З. За 

израду камене облоrе 

одабрати крупнији камен са 

спојницама макс. од 2 cm 

што се дотерује чекићем и 

шпицем. 

Обрачун по m2. 

m2 184 

 

 

 

 

    Укупно  радови у камену и шљунку мерног профила  

 4 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ МЕРНОГ ПРОФИЛА 

(КОРИТА РЕКЕ) 

  Ови радови обухватају израду армирано бетонске нише и степеништа мерног профила 

4.9 

 Израда армирано бетонске 

нише и степеништа мерног 

профила.  Израдити оплату 

и армирати по пројекту. 

Бетонирање радити преко 

претходно разастртог слоја 

шљунка у слоју од 10 cm.  

Приликом извођења 

бетонских радова, водити 

рачуна да уграђени слој 

шљунка буде "затворен" 

бетоном по правцу речног 

тока како не би дошло до 

његовог испирања након 

завршетка радова.  Бетон 

уградити и неговати по 

пропису. 

Обрачун по m3 бетона. 

m3 5 

 

 

 

 

4.10 

 Израда оплате нише и 

степеништа мерног 

профила. 

Обрачун по m2 оплате 

m2 15 

 

 

 

 

4.11 

 Набавка, сечење, савијање и 

монтажа глатке арматуре 

пресека до 12 mm за нишу и 

степениште мерног 

профила. 

kg 500 
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Обрачун по kg. 

  
  Укупно бетонски и армирано-бетонски радови мерног 

профила 

 

 5 ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА УРЕЂЕЊУ МЕРНОГ ПРОФИЛА (КОРИТА РЕКЕ) 

5.1 

 Набавка и уградња 

филцаноr платна тежине 

300 gr/m2. 

m2 235 

 

 

 

 

5.2 

 Израда барбокане са 

филтером у залеђу.  

Обрачун по комплету 

извршених радова. 

Комплет 1 

 

 

 

 

5.3 

 Црпљење воде из отворене 

грађевинске јаме. Обрачун 

по сату црпљења. 

h 68 

 

 

 

 

    Укупно остали радови мерног профила  

   

УКУПНО 

ПС „Тамнава“  

(1+2+3+4+5) 
  

  

 

 

Грађевински радови у кориту реке за ХС "Доње Црниљево" 
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Опис радова 

Ј
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. 
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К
о
л

и
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Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

   1 2 3 
4 5(2х3) 6(2х4) 

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ МЕРНОГ ПРОФИЛА (КОРИТА РЕКЕ) 

  
Ови радови обухватају нивелацију дна и обале корита реке у зони мерног профила, ископ земљаног 

материјала за израду мерног профила, затрпавање земљом из ископа и одвоз вишка земље из ископа. 

2.1 

 Машински ископ у III и IV 

категорији на дужини 30 m 

профила корита. Ширине у дну 6 

m, косине 2 х 5,7 (1:1).  

Обрачун по m3 ископаног и 

утовареног материјала. 

m3 10 

 

 

 

 

2.2 
 Транспорт материјала из ископа, 

камионима на дужини до 3 km. 
m3 10 

 
 

 
 

2.3 

 Шкарпирање косина у зони 

мерног профила, у дужини од по 

10 m узводно и низводно од 

мерног профила. Позиција 

обухвата докопавање и насипање 

материјала до пројектованих 

кота. 

Обрачун по m3 испланираног дна 

и косина реке  

m3 10 

 

 

 

 

2.4 

 Транспорт материјала насталог 

шкарпирањем, камионима на 

дужини до 3 km. 

m3 10 
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2.7 

 Машински ископ у III и IV 

категорији за израду ножице 

облоге на левој и десној обали. 

Ножица дубинe 1 m и ширинe 1 

m. Обрачун по m3 ископаног и 

утовареног материјала. 

m3 20 

 

 

 

 

2.8 

 Транспорт материјала из ископа 

за израду ножица, камионима на 

дужини до 3 km. 

m3 20 

 

 

 

 

    Укупно земљани радови мерног профила   

3 РАДОВИ У ШЉУНКУ И КАМЕНУ НА УРЕЂЕЊУ МЕРНОГ ПРОФИЛА (КОРИТА РЕКЕ) 

  Ови радови обухватају уређење мерног профила са стабилизационим праговима, уконим ножицама, израде 

тампонског слоја и израде обалоутврде 

3.2 

 Набавка транспорт и уrрадња 

механизацијом камена у укопану 

ножицу - на левој и десној. 

Обрачун по m3. 

m3 20 

 

 

 

 

3.3 

 Набавка, транспорт и уградња 

шљунка у тампон слојевима и 

постељица са набијањем за дно и 

косине мерног профила. 

Обрачун по m3 уграђене облоге 

m3 6 

 

 

 

 

3.4 

 Израда обалоутврде - облоге од 

ломљеноr камена д = 25 cm на 

већ припремљеном тампонском 

застору од бетона МБ 15 д= 10 

cm у који се камен утапа, 

спојнице се заливају цементним 

малтером 1:З. За израду камене 

облоrе одабрати крупнији камен 

са спојницама макс. од 2 cm што 

се дотерује чекићем и 

шпицем. Обрачун по m2. 

m2 40 

 

 

 

 

    Укупно  радови у камену и шљунку мерног профила  

 5 ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА УРЕЂЕЊУ МЕРНОГ ПРОФИЛА (КОРИТА РЕКЕ) 

5.1 
 Набавка и уградња филцаноr 

платна тежине 300 gr/m2. 
m2 40 

 
 

 
 

5.2 

 Израда барбокане са филтером у 

залеђу.  

Обрачун по комплету извршених 

радова. 

Комплет 1 

 

 

 

 

5.3 

 Црпљење воде из отворене 

грађевинске јаме. Обрачун по 

сату црпљења. 

h 52 

 

 

 

 

    Укупно остали радови мерног профила  

   

УКУПНО 

ПС „Доње Црниљево“  

(2+3+5) 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

ПАДАВИНСКА СТАНИЦА Укупно без ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом 

ПС Доње Црниљево без мерне и 

телекомуникационе опреме 
  

ПС Коцељева без мерне и 

телекомуникационе опреме 

  

ПС Памбуковица без мерне и 

телекомуникационе опреме 

  

ПС Уб без мерне и телекомуникационе 

опреме 

  

Грађевински радови у кориту реке за ХС 

„Тамнава 1” 

  

Грађевински радови у кориту реке за ХС 

„Доње Црниљево“ 

  

 

УКУПНО инвестиционо одржавање: 

 

 

 

 

 

 

Датум                                  ПОНУЂАЧ 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

               (потпис) 

         ______________________ 

                  име и презиме штампаним словима 

 

 Образац структуре цене представља предмер радова из Елабората „Инвестиционо одржавање 

уређених деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација попречних профила корита - припрема 

за инсталацију хидролошких станица Система Ране најаве и упозорења „Колубара“ (пилот слив 

„Тамнава“) - 1. фаза“ 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

  Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку позицију радова; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку позицију радова; 

 у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку позицију радова и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 

2.).  

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку позицију радова и то тако што ће 

помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 2.).  

 На крају уписати укупну цену радова са и без ПДВ-а.  
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VI.3.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИРЕМЕ 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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VI.4.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 

68/15), ____________________________________________________, даје  

                                                      (назив понуђача) 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке радова - Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у сливу Колубаре: 

стабилизација попречних профила корита - припрема за инсталацију хидролошких станица Система 

Ране најаве и упозорења „Колубара“ (пилот слив „Тамнава“) - 1. фаза (ЈН број 122-2020), 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. 
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VI.5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 Понуђач...................................................................................................................................................

(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке радова - Инвестиционо одржавање уређених 

деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација попречних профила корита - припрема за 

инсталацију хидролошких станица Система Ране најаве и упозорења „Колубара“ (пилот слив 

„Тамнава“) - 1. фаза (ЈН број 122-2020), поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

          Датум                      Понуђач 

 

________________                                     М.П.                                           __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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VI.6.   СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

за јавну набавку радова 

Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација попречних 

профила корита - припрема за инсталацију хидролошких станица Система Ране најаве и упозорења 

„Колубара“ (пилот слив „Тамнава“) - 1. фаза 

редни број ЈН 122-2020 

 

___________________________________________________________ 

(Назив понуђача/ учесника у заједничкој понуди) 

Ред.

бр. 
Наручилац 

Назив референтних 

радова 

Уговорена 

вредност радова 

Лице за 

контакт  

и број 

телефона 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

     

 

 

Место и датум:  Понуђач: 
 М. П.  

  потпис  овлашћеног  лица 

Напомена:   Попунити образац и приложити у склопу обавезне документације и по потреби 

копирати у потребном броју примерака (Понуђач може да достави сопствени списак са подацима 

садржаним у овом обрасцу) 

 Сваки од референтних радова треба бити потврђен достављањем одговарајуће потврде 

наручиоца радова, сходно образцу - Потврда о изведеним радовима. 
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VI.7. ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

 

Назив наручиоца/инвеститора: 

Седиште: 

Улица и број: 

Телефон: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

ПОТВРДА 

 

Овим потврђујемо да нам је  _________________________________________________________ 

                                             (Назив понуђача/ учесника у заједничкој понуди) 

квалитетно извео радове и то: 

 

Ред. 

Бр. 

Врста радова 

(предмет уговора) 

Фактурисана 

вредност 

радова  

Број и датум 

уговора 
Лице за контакт и 

телефон. број 

1 

 

 

 

   

2 

 

 

 

   

3 

 

 

 

   

 

4 

 

 

 

   

 

5 

    

 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________________________ 

ради учешћа у поступку јавне набавке радова - Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока 

у сливу Колубаре: стабилизација попречних профила корита - припрема за инсталацију хидролошких 

станица Система Ране најаве и упозорења „Колубара“ (пилот слив „Тамнава“) - 1. фаза. 

Да су подаци тачни, својим потписом потврђује: 

 

Датум:  Наручилац/инвеститор: 

 

 М. П.  

  потпис  овлашћеног  лица 

 

 

 

Напомена: Овај образац по потреби копирати у довољном броју примерака  

Уместо овог обрасца може се доставити посебна потврда Наручиоца (Инвеститора)  

која треба да садржи све елементе из овог обрасца. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР 

о јавној набавци радова  

Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација попречних 

профила корита - припрема за инсталацију хидролошких станица Система Ране најаве и упозорења 

„Колубара“ (пилот слив „Тамнава“) - 1. фаза 

редни број ЈН 122-2020 

закључен између: 

 Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, матични 

број: 17117106, ПИБ: 100283824, текући рачун: 200-2402180102045-07, које заступа директор Горан 

Пузовић, дипл.инж.пољ. (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

 ____________________________, ул. __________________, матични број: 

________, ПИБ: ___________, текући рачун:________________ које заступа директор 

_____________ (у даљем тексту: Извођач) 

Или  

Носилац посла ___________________________________са седиштем у 

_________________ (назив носиоца посла), ул.______________________________бр. ______, 

ПИБ___________________ кога заступа ___________________________________ (у даљем 

тексту: Извођач) са члановима групе:  

1._______________________________ул.___________________бр.______, 

ПИБ___________  

2._______________________________ул.___________________бр.______, 

ПИБ___________  

 Или 

Носилац посла _______________________________са седиштем у 

_____________________  

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 

_________________ (у даљем тексту: Извођач) са подизвођачем 

____________________________са седиштем у _________________ 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________  

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 

14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке радова - Инвестиционо одржавање уређених 

деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација попречних профила корита - припрема за 

инсталацију хидролошких станица Система Ране најаве и упозорења „Колубара“ (пилот слив 

„Тамнава“) - 1. фаза редни број ЈН 122-2020; 

- да је Извођач доставио прихватљиву понуду, са структуром понуђене цене, односно 

предмером и предрачуном радова, број _____ од ________.2020. године, заведену код Наручиоца под 

бројем _____ од ________.2020. године (у даљем тексту: понуда Извођача); 

- да је Наручилац уговор о јавној набавци радова који су предмет овог уговора доделио 

Извођачу на основу  одлуке бр. Ор. _____________од _________.2020. године, која је објављена на 

Порталу јавних набавки дана ________.2020. године. 

 

I Предмет уговора 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора су радови - Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у 

сливу Колубаре: стабилизација попречних профила корита - припрема за инсталацију хидролошких 

станица Система Ране најаве и упозорења „Колубара“ (пилот слив „Тамнава“) - 1. фаза. 

Извођач се обавезује да радове из става 1. овог члана изведе у свему према понуди Извођача и 

Елаборату: „Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација 

попречних профила корита - припрема за инсталацију хидролошких станица Система Ране најаве и 

упозорења „Колубара“ (пилот слив „Тамнава“) - 1. фаза. 

 Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску механизацију и другу 

опрему и изврши све неопходне радње за извођење радова који су предмет овог уговора у уговореном 

року. 
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II Цена 

Члан 2. 
 Цена радова из члана 1. овог уговора износи ___________________ динара без ПДВ-а, у свему 

према понуди Извођача и јединичним ценама из предмера и предрачуна радова. 

 Порез на додату вредност плаћа се у складу са законом. 
Јединичне цене по позицијама из предмера и предрачуна радова су фиксне и  не могу се 

мењати. 

 

III   Начин и услови плаћања 

Члан 3. 

Цена из члана 2. овог уговора плаћа се према стварно изведеним радовима евидентираним у 

градилишној документацији, а на основу испостављених и оверених месечних и окончане ситуације 

за уговорене и изведене радове. 

Извођач је дужан да испостави ситуацију за изведене радове најкасније до првог у месецу за 

претходни месец. 

Ситуације из става 1. овог члана, које су сачињене према изведеним радовима, применом цена 

из предмера и предрачуна, а потписане и оверене од стране надзорног органа, односно Наручиоца, 

исплаћују се Извођачу најкасније у року од 30 дана од испостављања.  

Окончану ситуацију Извођач ће наплатити након завршетка уговорених радова.  

Извођач је дужан да уз окончану ситуацију достави и копију задњег листа грађевинског 

дневника са уписаним датумом завршетка радова који је обострано потписан од стране Извођача и 

надзорног органа. 

Уколико Наручилац није у могућности да обезбеди финансирање уговорених радова из члана 

1. овог уговора, односно ако не може да обезбеди да се плаћање тих радова врши према уговореној 

динамици плаћања, о томе ће благовремено обавести Извођача и дати му налог да се радови изврше 

до обима за који су обезбеђена средства или налог да се обустави извођење радова. 

 

Члан 4. 

 Наручилац може оспорити износ исказан у привременој ситуацији у погледу количине, 

квалитета и обрачуна изведених радова и извршених послова. 

 О спорном делу изведених радова, односно извршених послова и разлозима оспоравања, 

Наручилац је дужан да обавести Извођача у року од пет дана од дана пријема ситуације чији је 

садржај оспорен.  

 Наручилац остаје у обавези да у уговореном року исплати неспорни део ситуације. 

 

Члан 5. 
Извођач је дужан да на дан закључења овог уговора преда Наручиоцу средство финансијског 

обезбеђења и то: бланко сопствену меницу за извршење уговорене обавезе, регистровану у Регистру 

меница и овлашћења НБС, потписану од стране законског заступника или лица по овлашћењу 

законског заступника, на начин који одређен прописом чије одредбе уређују меницу, у висини 10% 

од вредности уговора (без ПДВ-а) и важности 30 дана дуже од дана истека рока за извођење 

уговорених радова.  

Извођач је дужан да уз меницу из става 1. овог члана достави менично овлашћење да се 

меница може наплатити и фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване 

потписе у банци у којој понуђач има отворене рачуне.  

Наручилац ће уновчити меницу за извршење уговорене обавезе у случају да Извођач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорених обавеза, важност 

менице мора да се продужи. 

Наручилац ће вратити нереализовану меницу у року од 35 дана од дана завршетка уговорених 

радова. 

Извођач је дужан да на дан завршетка радова који је констатован у грађевинском дневнику, 

преда Наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року регистровану у 

Регистру меница и овлашћења НБС, потписану од стране законског заступника или лица по 

овлашћењу законског заступника, на начин који одређен прописом чије одредбе уређују меницу, у 

висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) и важности пет дана дуже од гарантног рока који је 

одређен у члану 11. овог уговора.  
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Уз меницу из става 6. овог члана Извођач је дужан да достави менично овлашћење да се 

меница може наплатити и фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване 

потписе у банци у којој понуђач има отворене рачуне.  

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да Извођач 

не изврши обавезу отклањања недостатака који се односе на уговорени квалитет изведених радова и 

материјале и опрему у гарантном року. 

 

IV Рок за извођење радова 

Члан 6. 
 Рок за извођење уговорених радова је 31.12.2020. године. 

 Извођач је дужан да најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора, достави на 

преглед и мишљење надзорном органу детаљан динамички план извођења уговорених радова, са 

јасно назначеним активностима.  

 Динамички план мора бити потписан од стране Извођача и надзорног органа.   

 Извођач је дужан да се придржава динамичког плана са којим се сагласио Наручилац, односно 

који утврди Наручилац уколико се сагласност не постигне.  

 

V Међусобна права и обавезе 

Члан 7. 

Извођач се обавезује да: 

1) у року од 3 дана од потписивања уговора Наручиоцу преда решење о именовању одговорног 

извођача радова, а који испуњава прописане услове за обављање тих послова;  

2) све радове из овог уговора изведе у складу са понудом и овим уговором, квалитетно, према 

Елаборату радова, у складу са важећим законским и подзаконским прописима, техничким прописима, 

нормативима и стандардима, опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг 

привредника;  

3) обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и 

опреме потребну за извођење уговором предвиђених радова;  

4) надлежним органима пријави почетак радова у законском року (за врсту радова за које је то 

законска обавеза);  

5) пре почетка извођења уговорених радова, предузме све потребне мере за формирање и обезбеђење 

градилишта и приступа градилишту;  

6) омогући вршење стручног надзора и поступи по свим основаним примедбама и упутствима 

надзорног органа, изузев оних којима се врши прекорачење његових овлашћења (стварање нових 

финансијских обавеза за Наручиоцe, промена уговорених рокова, измена Елабората и сл.);  

7) обавести Наручиоца о радовима који се покривају или затрпавају и чија је накнадна контрола 

отежана или онемогућена, као и о времену приспећа набављеног материјала како би се могао обавити 

надзор, пре него што га Извођач утроши;  

8) строго се придржава мера заштите на раду, односно да у току извођења уговорених радова 

обезбеди безбедност свих лица на градилишту, предузима све прописане мере техничке заштите и 

друге мере ради обезбеђења сигурности радника, трећих лица, објекта, материјала, радова и опреме и 

да континуирано предузима мере безбедности и заштите на раду и противпожарне заштите на 

градилишту у складу са законом;  

9) набави и у објекат угради материјал који по квалитету одговара Елаборату, техничким условима и 

техничким стандардима, као и да обави сва потребна испитивања материјала и опреме;  

10) након примопредаје радова, наручиоцу преда све доказе о квалитету уграђеног материјала 

(атесте);  

11) изради прописани елаборат изведеног стања радова (у најмање два уредно оверена и потписана 

примерка);  

12) прописно води и чува градилишну документацију предвиђену важећим прописима;  

13) по изведеним радовима уклони са градилишта преостали материјал, опрему, средства за рад, 

привремене објекте и очисти градилиште;  

14) радове изврши у уговореном року и о завршеним радовима писаним путем обавести Наручиоца у 

року од 5 дана;  

15) поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа Наручиоца и о свом трошку 

отклони недостатке на радовима и материјалу у погледу којих су стављене примедбе; 

16) отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року, с тим да отклањању 

недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;  
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17) отклони све штете проузроковане током извођења радова Наручиоцу, суседним објектима и 

трећим лицима. 

 

Члан 8. 

 Наручилац се обавезује да:  

1) Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. овог уговора;  

2) пре увођења Извођача у посао, односно у року од три дана од дана потписивања уговора, Извођача 

писаним путем обавести о лицу (или лицима) овлашћеним за вршење стручног надзора над 

извођењем радова по овом уговору;  

3) врши контролу извршених радова, уз редовну оверу градилишне документације и контролу 

обрачунских ситуација;  

4) уведе Извођача у посао, што подразумева да преда Извођачу Елаборат, изврши прописну предају 

трасе и појаса за извођење радова (увођење у посао се констатује у грађевинском дневнику 

обостраним потписивањем). 

 

Члан 9. 

 Извођач је дужан да уредно и ажурно води градилишну документацију (грађевински дневник, 

грађевинску књигу и књигу инспекције) у складу са позитивним прописима. 

 Грађевински дневник води и потписује одговорни Извођач, а оверава га надзорни орган 

Наручиоца.  

 Грађевински дневник се води у два примерка, од којих се један (копија) предаје надзорном 

органу, а други (оригинал) остаје Извођачу. 

 Грађевинска књига се води за извођење радова и послова према предрачуну радова, у складу 

са Динамиком извођења радова и садржи стварно извршене количине радова. 

 

Члан 10. 

 Извођач може да мења количине уговорених врста радова ако то захтевају измењене 

околности, у оквиру уговорених средстава и уз сагласност надзорног органа и директора Наручиоца. 

 

VI  Гарантни рок 

Члан 11. 

 Гарантни рок за изведене радове износи _________године рачунајући од дана примопредаје 

радова. 

  За уграђену опрему и материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који 

тече од дана извршене примопредаје радова  Наручиоцу. 

 Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, 

записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале. 

 

Члан 12. 

 Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом 

трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, а који нису настали 

неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по 

пријему писаног позива од стране Наручиоца,  Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака 

ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом средства финансијског 

обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. 

 Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не 

покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, 

Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 

VII  Примопредаја радова  

Члан 13. 

 Извођач је дужан да обавести Наручиоца, преко надзорног органа, о дану завршетка радова са 

предлогом датума извршења званичне примопредаје радова.  

 Уговорени радови сматраће се завршеним када их прими и овери надзорни орган.  

 Датум завршетка радова руководилац радова и надзорни орган обострано ће констатовати 

уписом у грађевински дневник. 
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 Примопредају завршених радова извршиће Комисија за примопредају изведених радова, 

састављена од непарног броја чланова, коју именује Наручилац, уз учешће надзорног органа и 

одговорног извођача. 

 Комисија саставља Записник који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду 

Комисије, осим уколико Комисија не утврди да количина или квалитет изведених радова не одговара 

одредбама овог уговора, када сачињава рекламациони записник, који доставља Извођачу и 

Наручиоцу.  

 Након што Извођач поступи по примедбама и отклони све недостатке, потписује се Записник 

о приморедаји радова.  

 Извођач се обавезује да Комисија за примопредају након извршене примопредаје радова 

преда: 

- Елаборат изведеног стања оверен од стране надзорног органа и 

- бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року из члана 5, став 6. oвог 

уговора. 

 

Члан 14. 

Предвиђени обим радова из овог уговора, Наручилац може смањити до висине расположивих 

средстава у случају измена и/или допуна Уредбе о утврђивању Програма управљања водама за 2020. 

годину и годишњег програма пословања Наручиоца (ребаланса), а Динамика извођења радова ће бити 

усклађена према приоритетима извођења појединих позиција радова из Елабората. 

 

VIII Раскид уговора  

Члан 15. 

 Наручилац може да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач неоправдано касни са 

извођењем радова у односу на динамички план радова, ако ангажује као подизвођача лице које није 

навео у понуди, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету, ако не изводи 

радове у складу са Елаборатом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова и уколико 

изведени радови не одговарају прописима и/или стандардима за ту врсту посла, а Извођач није 

поступио по примедбама надзорног органа, као и због других промењених околности. 

 Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову 

реализацију у смислу члана 3. став 6. овог уговора, из објективних и нескривљених разлога (ребеланс 

буџета, измена Уредбе о управљању водама и годишњег програма пословања Наручиоца и сл.), а 

Извођач нема право да захтева накнаду штете због немогућности извођења радова. 

 Уколико дође до раскида уговора пре завршетка уговорених радова заједничка комисија ће 

сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим 

уговором.  

 Уговор се раскида у року од 15 дана од дана достављaња писмене изјаве другој уговорној 

страни која садржи основ за раскид уговора. 

 

IX Завршне одредбе 

Члан 16. 
 Саставни део овог уговора чини понуда Извођача (са предмером и предрачуном). 

  

Члан 17. 

 Евентуално настале спорове по овом уговору уговорне стране ће решавати споразумно, а ако 

не постигну споразум, спор ће решити стварно надлежан (Привредни) суд у Београду. 

 

Члан 18. 

 Овај уговор сачињен је у четири  (4) истоветна примерка од којих свака страна задржава по 

два примерка. 

  

 

НАРУЧИЛАЦ   ИЗВОЂАЧ 

Д и р е к т о р 

 

 

 Д и р е к т о р 

   

Горан Пузовић, дипл.инж.пољ.                                                                          
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НАПОМЕНА: 
Модел уговора представља уговор по приступу и представља садржину уговора који ће бити закључен 

са изабраним понуђачем. 

 Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом, чиме понуђач потврђује да се слаже са 

моделом уговора. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му 

је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, у почетном делу модела уговора (где се наводе уговорне 

стране, односно подаци о Извођечу) треба унети податке о свим члановима групе понуђача (назив, седиште, 

ПИБ, матични број и број текућег рачуна код банке, законски заступник), на за то предвиђеним слободним 

линијама. Дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати бланко у више 

примерака, па унети податке за све чланове групе понуђача. Сваку приложену страницу модела уговора сви 

чланови групе понуђача оверавају печатом и потписују. 

 Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу алинеју уводних 

одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више подизвођача, податке треба унети на начин 

као што је описано и за унос података за више чланова групе понуђача, у претходном пасусу) 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена  

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. Начин подношења понуда   

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији 

затвореној 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: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, 

Водопривредни центар „Сава-Дунав“ Нови Београд, Бродарска бр. 3, са назнаком: ,,Понуда за јавну 

набавку радова – Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у сливу Колубаре: 

стабилизација попречних профила корита - припрема за инсталацију хидролошких станица 

Система Ране најаве и упозорења „Колубара“ (пилот слив „Тамнава“) - 1. фаза, редни број ЈН 

122-2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.10.2020. 

године до 11 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 на захтев понуђача 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 и 

неотворена ће се вратити понуђачу. 

   Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом 

оверава. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а 

место начињене грешке парафира и овери печатом.  

Уколико лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора није уписано као 

заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави посебно 

овлашћење за подношење понуде и потписивање уговора. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и 

евентуалним изменама и допунама конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама. 

 Понуда обавезно садржи следеће: 

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI.1.);  

- Образац структуре цене (предмер), попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI.2.);  

- Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI.4.);  

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI.5.); 

 - доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке који 

су наведени у табеларном приказу у конкурснoj документацији; 

- Списак изведених радова (Образац VI.6.);  

- Потврде о изведеним радовима (Образац VI.7.); 

- Модел уговора, попуњен у складу са понудом, потписан и печатом оверен чиме се потврђује 

да је понуђач сагласан са предлогом модела уговора (образац VII);  

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача.   

Дужност понуђача је да  проучи конкурсну документацију и пропуст у том смислу 

представљаће ризик за понуђача који може довести до одбијања његове понуде. 

 Обрасце који су у конкретном случају непримењиви (нпр. у случају да понуђач наступа 

самостално или уместо обрасца доставља друге тражене доказе када је то као алтернатива предвиђено 

конкурсном документацијом), понуђач није у обавези да потпише и овери. 

 

3. Понуда са варијантама није дозвољена. 
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4. 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. 

 Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене 

и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и 

печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене. 

Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у 

затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан и 

печатиран од стране овлашћеног лица понуђача.  

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно водопривредно 

предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“ Нови Београд, Бродарска бр. 

3,  са назнаком: 

 „Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – 

Инвестиционо одржавање уређених деоница водотока у сливу Колубаре: стабилизација 

попречних профила корита - припрема за инсталацију хидролошких станица Система Ране 

најаве и упозорења „Колубара“ (пилот слив „Тамнава“) - 1. фаза, редни број ЈН 122-2020 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

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

допуну, опозив понуде, измену и допуну понуде 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. 

 

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

  Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

 У Обрасцу понуде (Образац VI.1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

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

 

6. Понуда са подизвођачем 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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, седиште и адресу подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

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

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7.  Заједничка понуда  
 Понуду може поднети група понуђача. 

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

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

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

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

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

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 

печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве понуђача о испуњавању 
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услова за учешће у поступку јавне набавке, Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза 

из члана 75. став 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача 

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

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено треба 

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

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

 

8. Захтеви у погледу начина, услова и рока плаћања  

Плаћање ће се вршити на основу испостављених привремених и окончане ситуације, 

потписаним и овереним од стране надзорног органа и парафираним од стране руководиоца Сектора 

за економско – финансијске послове, сачињених према извршеним радовима, применом цена из 

предмера и предрачуна, најкасније у року од 30 дана од испостављањ. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

9. Захтев у погледу рока важења понуде 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

10.  Захтев у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од две године рачунајући од дана 

примопредаје радова, осим у случају да је за поједине радове важећим прописима другачије 

одређено.  

  

11.  Цена и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.  

Понуђач, поред укупне цене радова у понуди треба да назначи и јединачне цене радова у  

обрасцу структуре цене (предмеру). Укупна цена радова уписана у понуди треба да одговара 

вредности радова из обрасца структуре цене (предмеру). У случају разлике између јединичне и 

укупне цене, меродавна је јединична цена.  

 Јединичне цене по позицијама из предмера и предрачуна радова су фиксне и  не могу се 

мењати. 

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

чланом 92. Закона.  

 

12.   Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача 

Изабрани понуђач је дужан да на дан закључења уговора преда:  

средство финансијског обезбеђења и то: бланко сопствену меницу за извршење уговорене 

обавезе, регистровану у Регистру меница и овлашћења НБС, потписану од стране законског 

заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који одређен прописом чије 

одредбе уређују меницу, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) и важности 30 дана дуже од 

дана истека рока за извођење уговорених радова.  

Изабрани понуђач је дужан да уз меницу из претходног става достави менично овлашћење да 

се меница може наплатити и фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване 

потписе у банци у којој понуђач има отворене рачуне.  

Наручилац ће уновчити меницу за извршење уговорене обавезе у случају да изабрани 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорених обавеза, важност 

менице мора да се продужи. 

Наручилац ће вратити нереализовану меницу у року од 35 дана од дана завршетка уговорених 

радова. 

Изабрани понуђач је дужан да на дан завршетка радова који је констатован у грађевинском 

дневнику, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року 

регистровану у Регистру меница и овлашћења НБС, потписану од стране законског заступника или 

лица по овлашћењу законског заступника, на начин који одређен прописом чије одредбе уређују 
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меницу, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) и важности пет дана дуже од гарантног 

рока.  

Уз меницу из претходног става изабрани понуђач је дужан да достави менично овлашћење да 

се меница може наплатити и фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване 

потписе у банци у којој понуђач има отворене рачуне.  

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који се односе на уговорени квалитет 

изведених радова и материјале и опрему у гарантном року.  

 

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. Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно 

појединих њених делова  

 Техничка документација – технички опис и графичка документација дати су на DVD – у/CD- у 

чије ће преузимање, по претходно поднетом писаном захтеву за преузимање DVD – а CD- а са 

техничком документацијом, бити омогућено у просторијама наручиоца на адреси Бродарска 3, 

Београд, у канцеларији бр. 34, I спрат. 

 Представници понуђача су дужни да приликом преузимања DVD – а/CD- а са техничком  

документацијом поднесу пуномоћје за преузимање (на меморандуму понуђача, заведено, потписано и 

оверено печатом). 

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у ЈВП „Србијаводе“ 

ВПЦ „Сава-Дунав“ Бродарска 3, Београд у канцеларији бр. 34, I спрат. 

 Контакт особа: Владимир Бељинац, дипл.грађ.инж. email:  vladimir.beljinac@srbijavode.rs. 

  

15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока 

за подношење понуде. 

 Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, који 

понуђачи шаљу електронским путем или факсом, могу се доставити радним данима од понедељка до 

петка, у радно време наручиоца од 7,30h до 15.30h. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Нови Београд, 

ВПЦ „Сава-Дунав“ Бродарска број 3, уз назнаку предмета и редног броја јавне набавке, или путем e-

mail адресе: office.jn@srbijavode.rs 

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. 

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  

и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници; 

  - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да 

на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 

неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

16. 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 писменом 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда.  

mailto:vladimir.beljinac@srbijavode.rs
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Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 

(члан 93. ЗЈН).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Комисија ће, након завршеног отварања понуда, приступити прегледу, оцењивању и 

рангирању понуда. 

 Исправка рачунских грешака из понуде може се вршити у складу са законом. Уколико 

постоји неусаглашеност између јединичне цене и укупне цене која се добија множењем јединичне 

цене и количине, важиће јединична цена, а укупна цена ће бити исправљена.  

  Комисија ће у писаном облику обавестити понуђача о неусаглашености између јединичне 

цене и укупне цене и износу који се добија множењем јединичне цене и количине. Понуђач је у 

обавези да Комисију у року од 2 дана, у писаном облику, обавести да ли прихвата износ који је 

добијен у поступку исправке рачунске грешке од стране Комисије. Уколико понуђач не прихвати 

износ који је добијен у поступку исправке рачунске грешке, његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

17.  Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

 

18.   Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о 

уплати таксе из члана 156. Закона 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 

да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка 

комисија).  

 Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

office.jn@srbijavode.rs, факсом на број 011/311-94-03 или препорученом пошиљком са повратницом. 

 Уколико се захтев за заштиту права доставља електронским путем или путем факса, исти се 

може доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7,30h до 15,30h. 

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

радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два 

дана од дана пријема захтева. 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

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

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико 

је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  После доношења одлуке о додели уговора 

из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

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

истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
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 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

 Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

 Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу 

члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

  (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да 

је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 

налога.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;  

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А; јавна 

набавка редни број 122-2020; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

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

уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 

који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 

1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен 

рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање 

и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 

који имају отворен рачун код  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 


