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ГРАД СОМБОР 

ГРАДСКА УПРАВА 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку број 404-166/2017-VIII 

јавна набавка мале вредности  - набавка услуга: 

 Елаборат –процена вредности водовода у насељеним 

местима 

Рок за подношење понуда 
30.10.2017. године 

до 11,00 часова 

Јавно отварање понуда 
30.10.2017. године 

у 11,30 часова 

 

Сомбор, октобар 2017. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 404-166/2017-VIII и Решења о образовању комисије 
за јавну набавку 02-257/2017-VIII, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности – Елаборат –процена вредности 

водовода у насељеним местима 
ЈН бр. 404-166/2017-VIII 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
 
 
 
 
 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

4.  

III Техничка документација и планови  8.  
 
 

IV 

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

14.  

V Критеријуми за доделу уговора         19. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 19.  

VII Модел уговора 32. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 35. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 404-166/2017-VIII је услуга израде елабората – 
Елаборат –процена вредности водовода у насељеним местима 
 
ОРН : 71242000 израда пројеката и нацрта, процена трошкова 
 
2. Партије 
 
Јавна набавка није обликована по партијама . 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Предмет јавне набавке је услуга процене фер вредности објеката и 
земљишта (у даљем тексту непокретности)  и опреме на дан 01.01.2017.године 
водовода у насељеним местима:  

- Стапар 
- Дорослово 
- Телечка 
- Алекса Шантић 
- Светозар Милетић 
- Риђица 
- Станишић 
- Бачки Брег 
- Колут 
- Бачки Моноштор  

Процену је потребно извршити у складу са Међународним 
рачуноводственим стандардима МРС 16:    Некретнине,    постројења    и 
опрема, МРС 36: Умањење вредности имовине, Међународним стандардом 
финансијског извештавања МСФИ 13: Одмеравање фер вредности, 
Међународним стандардима за процену (International Valuation Standards -IVS), 
као и важећом законодавном регулативом Републике Србије.               

Понуђач је у обавези да процени фер вредност појединачно за сваку 
ставку непокретности и опреме, као и да сачини одговарајуће рекапитулације 
(синтетичке и аналитичке) о утврђеним разликама између процењене и 
књиговодствене вредности са стањем на дан 01.01.2017. године појединачно 
за сваки од наведених водовода.   

Понуђач је такође у обавези да сачини и предлог за књиговодствено 
евидентирање ефеката извршене процене. 
 
ПРЕГЛЕД СТАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ ПО ВОДОВОДИМА НА ДАН 
31.12.2016. ГОДИНЕ 
 
ВОДОВОД СТАПАР  

ОПИС БРОЈ  
СТАВКИ 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ 

НЕПОКРЕТНОСТ
И 

8 7.269.675,26 6.973.607,91 296.067,35

ОПРЕМА 29 1.552.160,52 682.364,81 869.795,71
УКУПНО: 37 8.821.835,78 7.655.972,72 1.165.863,06
 
Дужина водоводне мреже 39,6 км. 
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Број водоводних прикључака 1423. 
 
ВОДОВОД ДОРОСЛОВО 
 

ОПИС БРОЈ  
СТАВКИ 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ 

НЕПОКРЕТНОСТИ     
ОПРЕМА 12 904.225,92 497.023,94 407.201,98 
УКУПНО: 12 904.225,92 497.023,94 407.201,98 
 
Дужина водоводне мреже  8  км. 
Број водоводних прикључака 734. 
   
ВОДОВОД ТЕЛЕЧКА 
 

ОПИС БРОЈ  
СТАВКИ 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТ

И 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 3 8.352.669,00   8.352.669,00 
ОПРЕМА 16 979.134,00   979.134,00 
УКУПНО: 19 9.331.803,00   9.331.803,00 

 
Дужина водоводне мреже 19 км. 
Број водоводних прикључака 700. 
 
ВОДОВОД АЛЕКСА ШАНТИЋ 
 

ОПИС 
БРОЈ  

СТАВК
И 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 9 8.308.078,27 6.579.998,89 1.728.079,38 
ОПРЕМА 11 461.154,92 227.278,92 233.876,00 
УКУПНО: 20 8.769.233,19 6.807.277,81 1.961.955,38 

 
Дужина водоводне мреже 40 км. 
Број водоводних прикључака 750. 
 
ВОДОВОД СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ 
 

ОПИС 
БРОЈ  

СТАВК
И 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 15 13.358.850,16 8.625.479,28 4.733.370,88 
ОПРЕМА 15 3.596.107,96 3.593.095,41 3.012,55 
УКУПНО: 30 16.954.958,12 12.218.574,69 4.736.383,43 

 
Дужина водоводне мреже 19,85  км. 
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Број водоводних прикључака 1251. 
 
ВОДОВОД РИЂИЦА 
 

ОПИС БРОЈ  
СТАВКИ 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 7 14.240.344,21 9.367.130,05 4.873.214,16 
ОПРЕМА 20 1.585.605,10 1.299.365,62 286.240,48 
УКУПНО: 27 15.825.949,31 10.666.495,67 5.159.454,64 

 
 
Дужина водоводне мреже 12,5 км. 
Број водоводних прикључака 929. 
 
ВОДОВОД СТАНИШИЋ 
 
 

ОПИС 
БРОЈ  

СТАВК
И 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 7 16.515.753,34 12.051.424,40 4.464.328,94 
ОПРЕМА 7 523.683,12 427.690,37 95.992,75 
УКУПНО: 14 17.039.436,46 12.479.114,77 4.560.321,69 

 
 
Дужина водоводне мреже 27 км. 
Број водоводних прикључака 1350. 
 
ВОДОВОД БАЧКИ БРЕГ 
 

ОПИС 
БРОЈ  

СТАВК
И 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 2 4.630.250,39 2.849.423,22 1.780.827,17 
ОПРЕМА 11 3.429.647,13 2.816.658,36 622.988,77 
УКУПНО: 13 8.059.897,52 5.666.081,58 2.403.815,94 

 
 
Дужина водоводне мреже 12 км. 
Број водоводних прикључака 437. 
 
ВОДОВОД КОЛУТ 
 

ОПИС 
БРОЈ  

СТАВК
И 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 4 4.645.934,06 2.367.129,88 2.278.804,18 
ОПРЕМА 4 1.897.219,35 708.163,34 1.189.056,01 
УКУПНО: 8 6.543.153,41 3.075.293,22 3.467.860,19 
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Дужина водоводне мреже 13,25 км. 
Број водоводних прикључака 567. 
 
 
ВОДОВОД БАЧКИ МОНОШТОР 
 

ОПИС 
БРОЈ  

СТАВК
И 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 6 8.943.495,34 6.853.764,55 2.089.730,79 
ОПРЕМА 10 2.613.587,78 2.613.587,78 0,00 
УКУПНО: 16 11.557.083,12 9.467.352,33 2.089.730,79 

 
Дужина водоводне мреже 16 км. 
Број водоводних прикључака 1604. 
 

Понуда обавезно мора да садржи: 
-  Предвиђену организацију и план рада понуђача у оквиру рока за извршење 
предметне услуге; 
-  Опис планираног приступа и методологије рада; 
-  Састав тима кључног особља са биографијама предложених чланова и позицијама 
и улогама у тиму. 
 

Начин вршења посла: 
 

За сваки од наведених водовода у насељеним местима наручиоцу је потребно 
доставити посебан Извештај. 
 
Пре достављања коначног Извештаја о извршеном послу,потребно доставити 
Нацрт извештаја на разматрање у папирној и електронској форми, и то 5 дана 
пре почетка рока за израду коначног извештаја. 
                            
 
 
 
 
                 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

__________________________   ________________________________ 
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III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
СПИСАК ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ВОДОВОДА  СТАПАР СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2016. 

Р.БР. ШИФРА  НАЗИВ ОСНОВНОГ 
СРЕДСТВА 

КОЛИЧ
ИНА 

ДАТУМ 
НАБАВКЕ 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТ

И 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ  

1 9 Црпна станица 1 ком 3/1/1975 689,323.17 597,573.81 91,749.36 
2 10 Азбестна цем.мрежа 39,6 км 3/1/1975 4,377,703.59 4,377,703.59 0 
3 11 Шахтови 62 ком 3/1/1975 111,081.84 110,236.87 844.97 
4 12 Бунар жути-јавни 1 ком 3/1/1975 20,748.21 20,748.21 0 
5 13 Бунар Б-1 1 ком 3/1/1975 164,012.86 164,012.86 0 
6 15 Бунар-Б3 1 ком 12/31/1984 366,440.28 366,440.28 0 
7 62 Бунар Б-4 1 ком 12/31/1998 1,330,599.31 1,330,599.31 0 
8 157 Радионица на водов. 1 ком 12/31/2014 209,766.00 6,292.98 203,473.02 
    УКУПНО:ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 8   7,269,675.26 6,973,607.91 296,067.35 
9 22 Хидрофор 5000 л. 2 ком 3/1/1975 25,979.38 25,979.38 0 
10 24 Хидранти 10 ком 3/1/1975 44,362.31 44,362.31 0 
11 25 Агрегат Торпедо 1 ком 12/31/1982 147,416.27 147,416.27 0 
12 26 Писаћи сто 1 ком 12/31/1997 588.85 588.85 0 
13 81 Црево за пнеуматику 1 ком 6/21/2004 4,609.73 4,609.73 0 
14 83 Компресор тренд 100 1 ком 8/16/2004 36,698.48 36,698.48 0.00 
15 98 Пумпа Грундфос 1 ком 6/21/2006 263,877.50 221,657.10 42,220.40 
16 118 Хидрант  1 ком 12/31/2009 24,600.00 19,680.00 4,920.00 
17 125 Пумпа Грундфос 1 ком 12/31/2010 100,300.00 40,120.00 60,180.00 
18 128 Пумпа Грундфос 1 ком 7/8/2011 162,840.00 77,920.00 84,920.00 
19 146 Дозер пумпа 1 ком 5/16/2013 54,588.00 15,648.56 38,939.44 
20 147 Агрегат вилагер 1 ком 8/29/2013 44,280.00 11,808.00 32,472.00 
21 148 Бушилица 1 ком 8/29/2013 34,480.00 9,194.67 25,285.33 
22 158 Пумпа потапајућа вил. 2 ком 2/27/2015 14,900.00 2,185.33 12,714.67 
23 159 Потапајућа пумпа 1 ком 2/27/2015 5,900.00 865.33 5,034.67 
24 160 Утопна пумпа 1 ком 11/30/2015 249,840.00 21,652.80 228,187.20 

25 161 
Командни електроорман 1 
ком   11/3/2016 296,700.00 1,978.00 294,722.00 

26 162 Моторна бенз.пумпа 1 ком 12/30/2016 40,200.00 0.00 40,200.00 
    УКУПНО:ОПРЕМА 29   1,552,160.52 682,364.81 869,795.71 

               СВЕГА 37   8,821,835.78 7,655,972.72 1,165,863.06 
        
 Азбестна цементна мрежа има 39,6 км.     
 Има 1423 прикључака на водоводној мрежи.     

 
 

СПИСАК ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ВОДОВОДА ДОРОСЛОВО СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2016. 

Р.БР. ШИФРА  НАЗИВ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА КОЛ. ДАТУМ 
НАБАВКЕ 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОС

ТИ 

САДАШ
ЊА 

ВРЕДНО
СТ  

1 54 Хид. Посуда 1 31.12.2006. 202,690.28 202,690.28 0.00 
2 57 Дуб пумпа 1 31.12.2006. 176,528.00 170,673.15 5,854.85 

3 66 
Дуб пумпа - електромотор 
Френклин 1 10.04.2008. 23,069.00 15,994.51 7,074.49 

4 67 
Дуб пумпа - електромотор 
Френклин 1 10.04.2008. 23,069.00 15,994.51 7,074.49 
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5 68 
Дуб пумпа - електромотор 
Френклин 1 10.04.2008. 23,069.00 15,994.51 7,074.49 

6 69 
Дуб пумпа - електромотор 
Френклин 1 10.04.2008. 23,069.00 15,994.51 7,074.49 

7 81 
Дуб пумпа - електромотор 
Френклин 1 05.07.2013. 81,708.00 22,333.52 59,374.48 

8 82 
Дуб пумпа - електромотор 
Френклин 1 05.07.2013. 81,708.00 22,333.52 59,374.48 

9 92 
Потап. Пумпа СК 406-19 
електромот. 1 27.02.2015. 93,600.00 13,728.00 79,872.00 

10 96 
Потап. Пумпа Вилагер ВСП 
18000 1 30.09.2016. 8,699.40 173.99 8,525.41 

11 97 Комп. Хидраулика са мот. 2,2 1 10.11.2016. 66,528.12 443.52 66,084.60 
12 98 комп. Хидраулика са мот. 5,5 1 10.11.2016. 100,488.12 669.92 99,818.20 

    ОПРЕМА 904,225.92 497,023.94 
407,201.9

8 
 
 

Напомена: Објекти - црпне станице, сам водовод и земљиште се не воде у књигама МЗ 
Дорослово. 

 
 Дужина водоводне мреже 8 км.   
 Број прикључака 734.   

 

СПИСАК ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ВОДОВОДА  ТЕЛЕЧКА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2016. 

Р.БР. ШИФРА  НАЗИВ ОСНОВНОГ 
СРЕДСТВА КОЛ. ДАТУМ 

НАБАВКЕ 
НАБАВНА 

ВРЕДНОСТ 
ИСПРАВКА 

ВРЕДНОСТИ 
САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ  

    
ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ           

1 011151-2 Бунар 1   4,290,065.00     
2 011151-3 Водоводна мрежа 1   2,031,302.00     
3 011151-4 Водоводна мрежа 1   2,031,302.00     
    УКУПНО: 3   8,352,669.00     
    ОПРЕМА           
4 011151-1 Пумпа  k6-900/6 1   276,238.00     
5 011311-1 Трофазни компресор 1   4,471.00     
6 011311-10 Хидрофор 1   20,868.00     
7 011311-11 Хидрохлоринатор 1   9,471.00     
8 011311-12 Хидрохлоринатор 1   19,279.00     
9 011311-13 Хидрофор 1   58,134.00     
10 011311-14 Пумпа  1         
11 011311-15 Хидрофор 1   20,869.00     
12 011311-16 Хидрохлоринатор 1   4,471.00     
13 011311-2 Подводна пумпа 1   241,191.00     
14 011311-3 Хидрофор 1   58,124.00     
15 011311-4 Подводна пумпа 1   84,964.00     
16 011311-5 Подводна пумпа 1   84,964.00     
17 011311-7 Подводна пумпа 1   58,135.00     
18 011311-8 Хидрофор 1   17,086.00     
19 011311-9 Хидрофор 1   20,869.00     

    УКУПНО: 16   979,134.00     
    СВЕГА 19   9,331,803.00     
        
 Дужина мреже 19 км (19.000,00м), број прикључака 700    
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СПИСАК ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ВОДОВОДА АЛЕКСА ШАНТИЋ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2016. 

Р.БР. ШИФРА  НАЗИВ ОСНОВНОГ 
СРЕДСТВА 

КОЛИЧИ
НА 

ДАТУМ 
НАБАВ

КЕ 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ  

1 1002 Радионица 1   202,838.68 85,858.80 116,979.88 
2 1003 Радионица 1   202,861.40 59,072.16 143,789.24 
3 3001 Дубински бунар I 1   103,501.39 103,501.39   
4 3002 Дубински бунар II 1   108,246.96 108,246.96   
5 3003 Водовод Ж.Мишића 1 2009 214,471.59 172,635.00 41,836.59 
6 3004 Водовод улични 1 2009 3,321,450.14 1,895,976.47 1,425,473.67 
7 3015 Нови бунар 1 2014 4,130,000.00 4,130,000.00   
8 3005 Шахт 1   10,699.78 10,699.78   
9 3006 Шахт 1   14,008.33 14,008.33   
    УКУПНО:ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 9   8,308,078.27 6,579,998.89 1,728,079.38 

10 3007 Хлоринатор 1   12,370.57 12,370.57   
11 3008 Хлоринатор 1   14,356.83 14,356.83   
12 3009 Троножац 1   21,464.66 21,464.66   
13 3010 Троножац 1   23,592.23 23,592.23   
14 3011 Дубинска пумпа 1   26,634.46 26,634.46   
15 3013 Хидрофор 4   37,697.19 37,697.19   
16 3014 Агрегат 1   87,198.98 87,198.98   
17 3017 Пумпа за воду 1 2016 237,840.00 3,964.00 233,876.00 

    УКУПНО: ОПРЕМА 11   461,154.92 227,278.92 233,876.00 
    СВЕГА: 20   8,769,233.19 6,807,277.81 1,961,955.38 
        
 Дужина водоводне мреже 40 км      
 Број прикључака 750      

 

СПИСАК ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ВОДОВОДА  СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2016. 

Р.БР. ШИФРА  НАЗИВ ОСНОВНОГ 
СРЕДСТВА 

КОЛИЧИ
НА 

ДАТУМ 
НАБА
ВКЕ 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ  

1   Вододвод Конопљиште 1   40,608.22 40,608.22 0.00 
2   Опремање бунара  1   3,499,922.48 554,154.38 2,945,768.10 
3   Ограда око бунара 1   316,226.52 316,226.52 0.00 
4   Водовод Борачка 1   18,503.53 17,692.99 810.54 
5   Водоводна мрежа 1   2,380,135.88 2,380,135.88 0.00 
6   Зграда црпне станице 1   144,440.72 144,440.72 0.00 
7   Агрегатна кућица 1   180,367.20 79,440.70 100,926.50 
8   Бунар 320мм 1   132,539.93 132,539.93 0.00 
9   Бунар 85мм 1   37,121.05 37,121.05 0.00 
10   Бунар 100мм 1   73,792.68 73,792.68 0.00 
11   Бунар 1999 год 1   1,699,211.29 1,699,211.29 0.00 
12   Уређење каналске мреже 1   2,003,008.80 317,143.06 1,685,865.74 
13   Нортон бунар А.Е. 1   3,079.92 3,079.92 0.00 
14   Нортон бунар И.Л.Р. 1   21,491.94 21,491.94 0.00 
15   Пријекат водоводне мреже 1   2,808,400.00 2,808,400.00 0.00 
    УКУПНО:ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 15   13,358,850.16 8,625,479.28 4,733,370.88 

16   Шахт сат Инса 1   1,508.98 1,508.98 0.00 
17   Шахт сат Инса 1   1,508.98 1,508.98 0.00 
18   Шахт сат Инса 1   1,508.98 1,508.98 0.00 
19   Дубинска пумпа Север 1   785,110.19 785,110.19 0.00 
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20   Хидрофор 1   17,524.80 17,524.80 0.00 
21   Хлоринатор 1   731.11 731.11 0.00 
22   Муљна пумпа 1   10,883.14 10,883.14 0.00 
23   Муљна пумпа 1   10,883.14 10,883.14 0.00 
24   Хлоринатор 1   104,039.31 104,039.31 0.00 
25   Дубинска пумпа 1   785,110.17 785,110.17 0.00 
26   Дубинска пумпа 1   785,110.17 785,110.17 0.00 
27   Дубинска пумпа 1   785,110.17 785,110.17 0.00 
28   Дозер пумпа Емец 1   38,484.82 38,484.82 0.00 

29   
Дозер пумпа са 
хлоринатором 1   39,294.00 36,281.45 3,012.55 

30   Дозер пумпа Плеугер 1   229,300.00 229,300.00 0.00 
    УКУПНО:ОПРЕМА 15   3,596,107.96 3,593,095.41 3,012.55 
    СВЕГА: 30   16,954,958.12 12,218,574.69 4,736,383.43 
  БРОЈ ПРИКЉУЧАКА 1251  
  ДУЖИНА МРЕЖЕ 19.849 М      

СПИСАК ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ВОДОВОДА  РИЂИЦА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2016. 

Р.БР. ШИФРА  НАЗИВ ОСНОВНОГ 
СРЕДСТВА КОЛ. ДАТУМ 

НАБАВКЕ 
НАБАВНА 

ВРЕДНОСТ 
ИСПРАВКА 

ВРЕДНОСТИ 
САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ  

1 151 ВОДОВОДНА МРЕЖА 12.5 31.12.2007. 220,548.70 220,548.70 0 
2 15101 БУНАР 1 31.12.2007. 2,628,119.45 2,628,119.45 0 
3 15102 ХИДРОФ.КУЋИЦА 1 02.09.2009. 33,338.52 32,421.27 917.25 
4 15103 ИСТРАЖНА БУШОТИНА 1 02.09.2009. 159,873.71 159,873.71 0 
5 15104 БУНАР (М.ПИЈАДЕ) 1 31.12.2007. 3,218,628.04 2,574,902.40 643,725.64 
6 15105 ХИДР.КУЋИЦА (М.П.) 1 31.12.2007. 2,439,145.79 426,850.52 2,012,295.27 
7 15106 БУНАР (М.ПИЈАДЕ II) 1 31.12.2011. 5,540,690.00 3,324,414.00 2,216,276.00 
    УКУПНО ГРАЂ. ОБЈЕКТИ: 7   14,240,344.21 9,367,130.05 4,873,214.16 
8 292 БУНАРСКА ПУМПА 1 31.12.2007. 102,841.04 74,045.53 28,795.51 
9 29201 БУНАРСКА ПУМПА 1 31.12.2007. 280,949.90 269,711.91 11,237.99 
10 29202 БУНАРСКА ПУМПА 1 31.12.2007. 226,722.10 226,722.10 0.00 
11 29203 БУНАРСКА ПУМПА 1 31.12.2007. 21,241.38 21,241.38 0.00 
12 29204 БУНАРСКА ПУМПА 1 31.12.2007. 56,958.90 56,958.90 0.00 
13 29205 ХЛОРИНАТОР 1 31.12.2007. 9,684.92 9,684.92 0.00 
14 292051 ХЛОРИНАТОР 1 31.12.2007. 9,684.92 9,684.92 0.00 
15 29206 ХИДР.ПОСУДА 3000 1 31.12.2007. 1,518.99 1,519.99 0.00 
16 29207 ХИДР.ПОСУДА 3000 1 31.12.2007. 1,519.99 1,519.99 0.00 
17 29208 ЕЛ.УРЕЂАЈ ВОДОВ. 1 31.12.2007. 37,393.99 37,393.99 0.00 
18 29210 КОМПРЕСОР 1 31.12.2007. 17,801.17 15,665.02 2,136.15 
19 29211 КОМПРЕСОР 1 31.12.2007. 96,042.01 96,042.01 0.00 
20 29212 МЕРНА ГРУПА СТРУЈОМ. 1 31.12.2007. 40,100.89 37,594.63 2,506.26 
21 29213 ЕЛ.МУЉНА ПУМПА 1 31.12.2007. 16,278.01 14,324.64 1,953.37 
22 29217 ФИЛТЕР НАПОНА 1 06.10.2008. 26,341.14 17,319.29 9,021.85 
23 29218 ФРЕКВ.РЕГУЛАТОР 1 16.06.2009. 155,000.00 99,200.00 55,800.00 
24 29219 ВОДОМЕР ИНСА 1 31.12.2007. 26,511.78 16,967.52 9,544.26 
25 29220 ХЛОРИНАТОР 1 31.12.2007. 80,295.91 51,389.36 28,906.55 
26 29221 ХИДРОФ.ПОСУДА 1 31.12.2007. 136,951.78 87,649.12 49,302.66 
27 29222 ДУБИНСКА ПУМПА 1 31.12.2007. 241,766.28 154,730.40 87,035.88 

    УКУПНО ОПРЕМА: 20   1,585,605.10 1,299,365.62 286,240.48 
    СВЕГА: 27   15,825,949.31 10,666,495.67 5,159,454.64 
        
 Дужина водоводне мреже: 12,5 км     
 Број прикључака: 929      



Конкурсна документација за јавну набавку  
мале вредности ЈН бр.404-166/2017-VIII 

 12/ 42 

  
 

 

СПИСАК ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ВОДОВОДА СТАНИШИЋ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2016. 
Р. 

бр. ШИФРА  
НАЗИВ ОСНОВНОГ 

СРЕДСТВА 
КО
Л. 

ДАТУМ 
НАБАВКЕ 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ  

1 2007 ВОДОВОД-КУЋНИ ПРИКЉУЦИ 1 01.01.2012. 1,019,732.11 1,019,732.11 0.00 
2 2008 ВОДОВОД-УЛИЧНА МРЕЖА 1 01.01.2012. 3,672,438.23 3,672,438.23 0 

3 2009 
ВОДОВОД-ЦРПНА СТАНИЦА 
ЗГРАДА 1 01.01.2012. 340,587.20 340,587.20 0 

4 2010 
ВОДОВОД-ЗГРАДА ОКО 
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ 1 01.01.2012. 174,822.43 174,822.43 0 

5 2011 
ВОДОВОД-КУЋИЦА ЗА 
АГРЕГАТ 1 01.01.2012. 147,351.05 147,351.05 0 

6 2014 ВОДОВОД-БУНАР Б6 1 01.01.2012. 5,711,269.62 3,426,761.76 2,284,507.86 
7 2023 ВОДОВОД-БУНАР Б-7 1 01.01.2012. 5,449,552.70 3,269,731.62 2,179,821.08 
    УКУПНО ГРАЂ.OBJEKTИ: 7   16,515,753.34 12,051,424.40 4,464,328.94 
8 3007 ПУМПА ПЛОЈГЕР 1 01.01.2012. 126,000.00 120,960.00 5,040.00 
9 3008 ПУМПА ПЛОЈГЕР 1 01.01.2012. 126,000.00 120,960.00 5,040 

10 3009 
БЕНЗ.ПУМПА ЗА ОТП.ВОДУ 
4,8КW 1 01.01.2012. 32,700.00 23,544.00 9,156.00 

11 3462 МОТОРНИ ЧИСТАЧ 343R 1 01.01.2012. 61,861.50 61,861.50 0 
12 3590 МОТОРНИ ЧИСТАЧ 343R 1 01.01.2012. 83,011.62 71,223.96 11,787.66 
13 3626 ПОСУДА ЗА ХЛОР 1 01.01.2012. 15,000.00 15,000.00 0.00 
14 3800 МОТОРНИ ЧИСТАЧ 545RX 1 30.09.2015. 79,110.00 14,140.91 64,969.09 
    УКУПНО ОПРЕМА: 7   523,683.12 427,690.37 95,992.75 

    СВЕГА: 14   17,039,436.46 12,479,114.77 4,560,321.69 
        

 
Дужина водоводне мреже 27км,број 
прикључака 1350      

 
СПИСАК ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ВОДОВОДА БАЧКИ БРЕГ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2016. 

Р.БР. ШИФРА  НАЗИВ ОСНОВНОГ 
СРЕДСТВА КОЛИЧИНА ДАТУМ 

НАБАВКЕ 
НАБАВНА 

ВРЕДНОСТ 
ИСПРАВКА 

ВРЕДНОСТИ 
САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ  

    ВОДОВОД 1   926,838.08 212,400.38 714,437.70 
    БУНАР 1   3,703,412.31 2,637,022.84 1,066,389.47 
    УКУПНО:ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 2   4,630,250.39 2,849,423.22 1,780,827.17 
    ПУМПА 13 KW APV 1   414,545.80 286,278.42 128,267.38 
    ДОЗИР ПУМПА 0505 1   38,232.00 17,312.74 30,919.26 
    Д. ПУМ.ЕЛЕКТРОМ. 1   59,880.00 27,115.66 32,764.34 
    ПУМПА 1   414,545.80 286,278.42 128,267.38 
    ПУМПА 13KW 1   131,941.70 131,941.70 0.00 
    ПУМПА 11 KW 1   131,941.70 131,941.70 0.00 
    ХЛОР.САНИТАС 1   113,001.09 113,001.09 0.00 
    ХЛОРИНАТОР  1   50,386.00 37,315.04 13,070.96 
    ХЛОР.OLYMPIA 1   37,111.00 22,133.61 14,977.39 
    ПУМПА ХОНДА 1   73,160.00 43,329.01 29,830.99 
    ДЕФЕРИНАТОР 1   1,964,902.04 1,720,010.97 244,891.07 
    УКУПНО:ОПРЕМА 11   3,429,647.13 2,816,658.36 622,988.77 
    СВЕГА: 13   8,059,897.52 5,666,081.58 2,403,815.94 
        
 Дужина водоводне мреже 12 км,број прикључака 437     
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СПИСАК ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ВОДОВОДА КОЛУТ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2016. 

Р.БР. ШИФРА  НАЗИВ ОСНОВНОГ 
СРЕДСТВА 

КОЛ
ИЧИ
НА 

ДАТУМ 
НАБАВКЕ 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ  

1 1003 Хидрофор зграда  1   270,500.00 270,500.00 .00 
2 1004 Црпна станица  1   560,000.00 560,000.00 .00 
3 1005 Црпна станица  1   560,000.00 560,000.00 .00 
4 3001 Водовод 1   3,255,434.06 976,629.88 2,278,804.18 

    УКУПНО:ГРАЂ.ОЈЕКТИ 4   4,645,934.06 2,367,129.88 2,278,804.18 
5 3002 Пумпа за воду 1   1,702,911.91 567,255.90 1,135,656.01 

6 3003 Пумпа  1 
09/03/201

6 23,700.00 .00 23,700.00 

7 3004 Дозир пумпа  1 
18/04/201

6 29,700.00 .00 29,700.00 
8 8001 Опрема за хлорисање 1   140,907.44 140,907.44 .00 

    УКУПНО:ОПРЕМА 4   1,897,219.35 708,163.34 1,189,056.01 
    СВЕГА: 8   6,543,153.41 3,075,293.22 3,467,860.19 
        
 Напомена: дужина водоводне мреже месног водовода у Колуту је 13.246 м.број прикључака 567. 
        

СПИСАК ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ВОДОВОДА БАЧКИ МОНОШТОР СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2016. 

Р.БР. ШИФРА  НАЗИВ ОСНОВНОГ 
СРЕДСТВА 

КОЛИЧ
ИНА 

ДАТУМ 
НАБАВК

Е 

НАБАВНА 
ВРЕДНОСТ 

ИСПРАВКА 
ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРЕДНОСТ  

1 12 Водоводна разв. Мрежа 1 1979 4,035,434.98 3,063,334.53 972,100.45 
2 13 Каптажне грађевине 3 1978 2,342,860.06 1,699,946.17 642,913.89 
3 17 Зграда водовод. мреже 1 1979 569,204.30 94,487.85 474,716.45 
7 238 Опрема бунара  Б-3 1 1994 1,995,996.00 1,995,996.00   
    УКУПНО:ГРАЂ.ОБЈЕКТИ 6   8,943,495.34 6,853,764.55 2,089,730.79 
5 225-311 Бунарска дубинска пумпа 8 1979 2,516,484.33 2,516,484.33   
6 237.248 Хлоринатор 2 1979 97,103.45 97,103.45   
    УКУПНО:ОПРЕМА 10   2,613,587.78 2,613,587.78 0.00 

    СВЕГА: 16   11,557,083.12 9,467,352.33 2,089,730.79 
        
 Дужина водоводне мреже је 16 километара     
 Број водоводних прикључака је 1604     
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач 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); 
 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 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); 

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); 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време. подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

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

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
 
 
 
 
 
 
 
Доказ: Табела Референц листа 
(Образац 7.). са уписаним 
извршеним услугама, Уговори- 
копије, о извршеним услугама који 
су уписани у рефернц листу и 
Потврде Наручиоца о извршеним 
услугама. (Образац 8.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доказ: 
За чланове тиме потребно је 
доставити фотокопију уговора о 
раду и МА обрасца, односно уговор 
о ангажовању лица у којем ће бити 
наведен минамални  рок  
ангажовања лица - не краћи од 
понуђеног рока за израду елабората 
или извод из АПР-а за 
предузетнике. 
За вештаке Фотокопија решења 
Министарства правде РС о издатим 
лиценцама, односно Решење о 
упису у регистар вештака. 
За правника фотокопија дипломе. 

 
 
 

 
 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 
 
 

 
Да понуђач има неопходан 
пословни капацитет за ову јавну 
набавку, што подразумева да је 
понуђач у последње 3 (три ) године 
 ( 2014, 2015 и 2016) закључио 
минимум 10 уговора са истим 
предметом набавке, од који је 
најмање један закључен са 
корисником јавних средстава. 
 
 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 
 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

Минимално 4 члана тима  
судски вештаци са искуством у 
пројектима процене вредности 
имовине и капитала: 

 Грађевинске струке 
минимално 1 

 Машинске струке  
минимално 1 

 Економско финансијске 
струке минимално 1 

 Дипломирани правник 
минимално 1 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3 и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом.  
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 
бројем 2 и 4 понуђач доказује достављањем доказа наведених у 
табеларном приказу 

   
    
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за 
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.  
 

 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. 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако 
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
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Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће 
бити дужан да достави: 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре,, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
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 зсконских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
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дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

4) Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Лиценцa или Решење Републичког геодетског завода за вршење 
геодетских услуга. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова 
под редним бројем 1, 2, 3. и 4 понуђач доказује достављањем 
доказа наведених у табеларном приказу 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води 
Агенција за привредне регистре не достављају доказе о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно 
чл. 78. ЗЈН. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа, и то: 

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су 
регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре - www. 
apr.gov.rs 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери 
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 
критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као 
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 
понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је доставио краћи рок 
за израду елабората . 
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 рок за израду елабората. 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 ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном 
докумнтацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке  - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном 
документацијом (Образац 6). 

7) Образац  - Референц листа(Образац 7); 
8) Образац  Потврде о извршеним радовима(Образац 8); 
9) Образац Потврде о обиласку локације (Образац 9) 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________за јавну набавку. бр. 404-
166/2017-VIII– Елаборат – процена вредности водовода у насељеним 
местима 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора  

 

Законски заступник (име и презиме 
свих законских заступника) 
 

 

Правно лице је разврстано као 
(микро, мало, средње или велико) 

 

Понуђач уписан у Регистар понуђача 
 

ДА                        НЕ 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –набавка услуга- 404-166/2017-VIII– Елаборат 
–процена вредности водовода у насељеним местима 
 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 у законском року од 45 
дана 

 
Рок важења понуде – минимум 30 дана 
 

 

 
Рок за израду елабората  - 
 максимално 30 календарских  дана 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М.П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

404-166/2017-VIII– Елаборат –процена вредности водовода у насељеним 
местима 

 Предмет ЈН Кол
ичи
на 

Јединич
на цена 

без ПДВ-
а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
1.ВОДОВОД СТАПАР  
2.ВОДОВОД ДОРОСЛОВО 
3.ВОДОВОД ТЕЛЕЧКА 
4.ВОДОВОД АЛЕКСА 
ШАНТИЋ 
5.ВОДОВОД СВЕТОЗАР 
МИЛЕТИЋ 
6. ВОДОВОД РИЂИЦА 
7.ВОДОВОД СТАНИШИЋ 
8. ВОДОВОД БАЧКИ БРЕГ 
9. ВОДОВОД КОЛУТ 
10. ВОДОВОД  БАЧКИ 
МОНОШТОР 
 
 

1     

УКУПНО: 
 

  

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке 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 предмета набавке са 
ПДВ-ом. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 

 
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

404-166/2017-VIII– Елаборат –процена вредности водовода у насељеним 
местима 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке 404-166/2017-VIII– Елаборат –процена вредности 
водовода у насељеним местима, 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 ЗЈН којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.и 

76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке 404-166/2017-VIII– Елаборат –процена 
вредности водовода у насељеним местима, испуњава све услове из чл. 75. 
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када 
има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава тражени пословни и кадровски капацитет и 
доставља тражене доказе. 

 
 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.  и 76. ЗЈН 
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке 404-166/2017-VIII– Елаборат –
процена вредности водовода у насељеним местима, испуњава све услове 
из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  - СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 
404-166/2017-VIII– Елаборат –процена вредности водовода у насељеним 

местима 
Понуђач  _____________________________________________ 

Ред. 

бр. 

Наручилац  

предметних услуга 

вредност 

извршених 

услуга 

Предмет 
услуга  

Време 
реализа

ције  

уговора 

Место где 
су 

извршене  

услуге 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.     
 

 

6.     
 

 

7.     
 

 

8.     
 

 

9.       

10.       

Уз рефернц листу понуђач је дужан да приложи фото-копије наведених 
уговора као и Потврде наручиоца о извршеним услугама 

Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________      
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 (ОБРАЗАЦ 8) 
ПОТВРДА  

НАРУЧИОЦА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА 
 

        За  поступак  јавне набавке 404-166/2017-VIII– Елаборат –процена 
вредности водовода у насељеним местима  
Назив референтног Наручиоца: ______________________________________ 

  Адреса референтног Наручиоца:_______________________________________ 
 
Овим потврђујемо да је: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_____________________________________ 
(уписати име, седиште и матични број понуђача- код референтног Наручиоца , као 
и облик  његовог наступања (као самостални понуђач, подизвођач, или понуђач у 
заједничкој понуди) за потребе референтног Наручиоца квалитетно и у уговореном 
року извршио уговорене радове-услуге : 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(навести врсту радова-услуга) 
 
У укупном износу од  __________________________ 
 
 
а на основу Уговора број:__________________________ од   ___________________ 
    (заведено код реф. Наручиоца)           (датум Уговора) 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа у  поступку Јавне набавке,  и у друге сврхе се не 
може користити. 
Контакт особа референтног Наручиоца и телефон: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

     

Датум издавања:_________________                      
 

                                                           М.П.               _______________________________ 
                                                  (потпис овлашћеног лица реф.Наручиоца)
    
 (Образац копирати у потребном броју примерака – за сваки наведени уговор у референц листи) 
(Признаће се и потврда која није на овом обрасцу, која у потпуности садржи елементе обрасца 
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(ОБРАЗАЦ 9) 
ОБРАЗАЦ  

Потврда о обиласку локације 
 
За  поступак  јавне набавке 404-166/2017-VIII– Елаборат –процена вредности 
водовода у насељеним местима 
 
        Понуђач ________________________________________, даје следећу  
 
 

И З Ј А В У 
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  

 
 
 

 Понуђач ____________________________________, са седиштем у 
______________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 
Наручиоца, дана __________. године, обишао је локацију где ће се вршити 
радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и добио 
све неопходне информације потребне за припрему понуде.  
 
 

 
    Датум              Потпис, 
 
________________                         МП                              __________________ 
 

 
 
 
 
За Наручиоца: _______________________  М.П. 
                                 (п о т п и с) 
 
 
 

Напомена: Обилазак локације није услов који морају да испуне понуђачи како 
би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник 
понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 
Неопходно је најавити обилазак и договорити тачан термин. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА  
404-166/2017-VIII– Елаборат –процена вредности водовода у насељеним 
местима Закључен између: 
Наручиоца  Град  Сомбор 
са седиштем у Сомбору, улицаТрг цара Уроша бр. 1, 
 ПИБ: 100123258. Матични број: 08337152 
Број рачуна: 840-25640-32. Назив банке:.Управа за трезор, 
Телефон: 025- 468-111  
кога заступа  Градоначелин града Сомбора Душанка Голубовић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: …...............), 
у заједничкој понуди 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
(остали понуђачи из групе понуђача) 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:. 404-166/2017-VIII 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

Члан 1. 
 

 Предмет овог Уговора је израда елабората  – 404-166/2017-VIII– 
Елаборат –процена вредности водовода у насељеним местима  
 
                                                             Члан 2. 
          Уговорена цена израде елабората из члана 1. овог Уговора износи 
_______________ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _______________ 
динара са урачунатим ПДВ-ом. 
           
Наручилац ће извршити исплату на рачун Извршиоца број   _______________ 
______________ код _________________________________ банке, након 
предаје елабората. 
Рок за измирење новчаних обавеза је максимално 45 дана од дана пријема 
фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату. 
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Члан 3. 
             Рок испоруке елабората је ____________ календарских дана од 
дана потписивања уговора. 
            

Члан 4. 
  

          Извршилац се обавезује да изради елабората према Пројектном 
задатку а у складу са Међународним рачуноводственим стандардима МРС 16:    
Некретнине,    постројења    и опрема, МРС 36: Умањење вредности 
имовине, Међународним стандардом финансијског извештавања МСФИ 13: 
Одмеравање фер вредности, Међународним стандардима за процену 
(International Valuation Standards -IVS), као и важећом законодавном 
регулативом Републике Србије.               

Понуђач је у обавези да процени фер вредност појединачно за сваку 
ставку непокретности и опреме, као и да сачини одговарајуће 
рекапитулације (синтетичке и аналитичке) о утврђеним разликама између 
процењене и књиговодствене вредности са стањем на дан 01.01.2017. 
године појединачно за сваки од наведених водовода.   

Понуђач је такође у обавези да сачини и предлог за књиговодствено 
евидентирање ефеката извршене процене. 
              За сваки од наведених водовода у насељеним местима наручиоцу је 
потребно доставити посебан Извештај. 
               

Члан 5. 
 

        Пре достављања коначног Извештаја о извршеном послу,потребно 
доставити Нацрт извештаја на разматрање у папирној и електронској 
форми, и то 5 дана пре почетка рока за израду коначног извештаја. 
 

Члан 6. 
           Наручилац постаје власник елабората из члана 1. овог Уговора, када 
исплати Извршиоцу укупан износ уговорен чланом 2. Уговора. 

  

Члан 7. 
          Ако Извршилац неуредним испуњењем уговорних обавеза, искључиво 
својом кривицом или немаром, не изради елаборат у року предвиђеном 
чланом 3. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу за сваки дан закашњења 
уговорну казну у висини од 2 промила од вредности радова у закашњењу, с 
тим што укупан износ овако уговорене казне не може прећи 5% уговорене 
вредности радова из члана 2. овог Уговора. 
 

 Члан 8. 
         Уколико  Извршилац у уговореном року не испоручи елаборат, 
Наручилац има право на накнаду штете, материјалне и нематеријалне. 
Утврђен износ материјалне и нематеријалне штете Наручилац саопштава 
Извршиоцу и уколико исти не изврши уплату утврђеног износа у року од 3 
дана од обавештења, Наручилац има право принудне наплате исте од 
Извршиоца. 
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Члан 9. 
          Уколико Извршилац не поступа у складу са одредбама из члана 4. овог 
Уговора, Наручилац има право на раскид Уговора и у том случају је Наручилац 
овлашћен да израду елабората повери другом Извршиоцу, с тим да 
Извршилац с којим је закључен овај Уговор, сноси насталу штету као и 
евентуалне разлике у цени уколико оне буду веће од уговорених. 
 

Члан 10. 
            Саставни део овог Уговора је : 
 - Понуда Понуђача  из чл. 1. овог уговора 
          - банкарска гаранција за добро извршење посла 

 
Члан 11. 

 
Уговорне стране су сагласне да све настале спорове решавају споразумно, а 
ако то не буде могуће, спор ће решавати Привредни  суд у Сомбору. 

 
Члан 12. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка 
 
 
 
          ЗА ИЗВОЂАЧА:                                                    ЗА НАРУЧИОЦА: 

 
     ________________________                    _________________________ 
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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, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Градска управа  града Сомбора, адреса: Трг 
цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор (или непосредно на наведену адресу на 
писарници Градске управе града Сомбора у услужном центру, шалтери 11 и 12) 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (услуге) –– 404-166/2017-VIII– 
Елаборат –процена вредности водовода у насељеним местима - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 30.10.2017. до 11,00 часова  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76.  ЗЈН (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду 
са подизвођачем; 

 Образац  - Референц листа(Образац 7); 
 Образац  Потврде о извршеним услугама(Образац 8); 
 Образац Потврде о обиласку локације (Образац 9)-није обавезан 
 Модел уговора; 



Конкурсна документација за јавну набавку  
мале вредности ЈН бр.404-166/2017-VIII 

 36/ 42 

  
 

 Доказе наведене у табели додатних услова 
 Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранцје за добро 

извршење посла 
 
3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа  
града Сомбора, адреса: Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (услуге) – 404-166/2017-VIII– Елаборат –
процена вредности водовода у насељеним местима - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку (услуге) – 404-166/2017-VIII– Елаборат –
процена вредности водовода у насељеним местима - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну (услуге) – 404-166/2017-VIII– Елаборат –процена 
вредности водовода у насељеним местима - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (услуге) – 404-166/2017-VIII– 
Елаборат –процена вредности водовода у насељеним местима - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да 
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понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису 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 ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана а  у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 
68/15)], од дана.пријема исправне фактуре . 
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
 
9.2. Захтев у погледу рока и места (испоруке добара, извршења услуге, 
извођења радова) 
Рок за израду елабората: максимум 30 календарских дана 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. 
 
9.5. Други захтеви  
/ 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
  
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
1) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
добро извршење посла  
у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, 
насловљено на Наручиоца;  
 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 
обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити 
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од 
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укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла 
[средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за 
испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења]. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 
 
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
- 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца или  електронске поште на e-mail mrilke@sombor.rs 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 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 
404-166/2017-VIII. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
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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. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 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.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које 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 овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: mrilke@sombor.rs или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
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Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 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 пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
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(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; . Градска управа  града Сомбора; јавна набавка ЈН број 

404-166/2017-VIII;.  
(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 
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

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


