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I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

НАЗИВ, АДРЕСА, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА 

 Назив Наручиоца: ЈП Електропривреда Србије, Огранак  ''Дринско – Лимске 
хидроелектране'',  

 Адреса наручиоца: Трг Душана Јерковића број 1., 31250 Бајина Башта. 

Интернет страница наручиоца: www.eps.rs  

 
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Предметна Јавна набавка се спроводи у ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ . 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет Јавне набавке мале вредности су РАДОВИ. 

 

 ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Циљ спровођења јавне набавке је закључење УГОВОРА о јавној набавци. 

 

КОНТАКТ ОСОБЕ 

За општа питања: 

 Живко Николић, број телефона 031/863-866; е-маил: zivko.nikolic@dlhe.rs 

За техничка питања:  

 Дарко Милосављевић, број телефона 031/863-866; е-маил:         
darkomilosavljevicbb@gmail.com 

 
За правна питања:  

 Наташа Поповић, број телефона 031/590-900; е-маил: natasa.popovic@dlhe.rs 
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II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет Јавне набавке мале вредности ЈНМВ ББ - 64/2015 “Резервоар Мала 
Метаљка“, Митровац је извођење радова према пројекту „Резервоар Мала 
Метаљка''- Митровац. 

Резервоар ''Мала Метаљка'' - Митровац је АБ конструкција запремине 96м3, 
пројектована кроз пројекат водоснабдевања планине Таре и Калуђерских бара. Овај 
резервоар је потребан за изравнање потрошње воде на датом локалитету. 

Предметна јавна набавка обухвата 1. фазу изградње резервоара “Мала Метаљка“ и 
обухвата земљане,армирачке и бетонске радове који су део пројекта „Резервоар 
Мала Метаљка“- Митровац. 

Армирачки радови обухватају радове на уградњи арматуре дефинисане Пројектом. 

Детаљан опис предметних радова дат је у предмеру и предрачуну који је саставни 
део ове Конкурсне документације и у Техничком делу Конкурсне документације. 
 
Прилог овој Конкурсној документацији је Графички део.   

С обзиром да се наведени прилог не може убацити у ову Конкурсну 
документацију, исти ће бити скениран и, на Порталу јавних набавки, биће 
објављен као документ ''Графичка документација уз Конкурсну документацију 
за ЈНМВ ББ - 64/2015 у делу ''Остала документа везана за Конкурсну 
документацију''.  

Понуђачи који преузимају Позив и Конкурсну документацију са Портала 
потребно је да преузму и наведени документ ''Графичка документација уз 
Конкурсну документацију за ЈНМВ ББ - 64/2015 у делу ''Остала документа везана 
за Конкурсну документацију''.  

 
2. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ 

 Назив – '' Резервоар Мала Метаљка '', Митровац  

 Ознака – Радови на изградњи резервоара  
   Шифра – 45247270 

 
 

Предметна Јавна набавка мале вредности није обликована по ПАРТИЈАМА 
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III – ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
 

1. ОПИС РАДОВА 

Предметна јавна набавка обухвата земљане, армирачке и бетонске радове који су 
део пројекта „Резервоар Мала Метаљка“- Митровац. 

Резервоар ''Мала метаљка'' је АБ конструкција запремине 2*48м3, пројектована кроз 
пројекат водоснабдевања планине Таре и Калуђерских бара. Овај резервоар је 
потребан за изравнање потрошње воде на датом локалитету. 

 
 

2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

2.1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА ГРАДИЛИШТУ 
 

Пре састављања понуде са којом ће учествовати на лицитацији, Извођач радова је 
обавезан да обиђе терен да би се упознао са локацијом извођења радова, 
карактеристикама терена, приступним везама, могућностима изградње , коришћења  
и броја механизације и осталим битним чиниоцима потребним за формирање 
јединичних цена. 
 
Радови се изводе на Митровцу на Тари са леве стране пута за Заовине.  Приступ 
градилишту је са постојећег асфалтног пута. 
 
Инвеститор је дужан да са Извођачем одреди најпогодније локације за подизање 
привремених-помоћних објеката, као што су: магацини, канцеларија, складиште 
арматура и опреме, wc и сл.  
 
Припремни радови се своде на прикључивање инфраструктуре, организационе 
радове на градилишту и геодетске радове. Припремни радови неће се посебно 
плаћати већ је Извођач дужан да ове радове укалкулише у друге позиције радова. 
 
Пре почетка и током извођења радова, Извођач радова је дужан да обезбеди и 
придржава се свих заштитних и безбедносних мера у циљу безбедног извођења 
радова према предходно урађенoм елаборату о безбедности и здрављу на раду 
( заштитна опрема, радници, потребни атести за машине и опрему..)  
 
Инвеститор радова је дужан да Извођача благовремено уведе у посао: ''преда 
градилиште'', списак репера и других геодетских тачака на терену и покаже њихове 
локације, да благовремено достави техничку документацију и делове документације 
потребне за извођење радова. 
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2.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Општи услови 
 
Сви ставови предемера и предрачуна радова подразумевају извођење сваке позиције 
рад у свему према плановима, техничком опису, статичком прорачуну, детаљима из 
пројекта, као и накнадним детаљима пројекта, важећим техничким прописима и 
упутствима надзорног органа и пројектанта, безусловно стручно и прецизно. 
    
Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се употреба 
квалитетног материјала према постојећим техничким прописима и опису 
одговарајућих позиција радова у предмеру и прдрачуну. За сваки материјал који се 
уграђује главни извођач или подизвођачи морају предходно поднети надзорном 
органу атест надлежне овлашћене установе. У спорним случајевима материјал се 
шаље надлежном институту за испитивање материјала, чији је налаз меродаван и за 
инвеститора и за извођача. 
    
Код свих грађевинских грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се 
употреба радне снаге одговарајуће стручне квалификације. Извођач је дужан  да на 
захтев инвеститора удаљи са градилишта сваког нестручног и несавесног радника. 
Руководилац градилишта као представник извођача, дужан је пре почетка сваког рада 
да благовремено затражи од пројектанта потребно објашњење планова и 
обавештење за све радове који нису довољно дефинисани пројектним елаборатом. 
За технички преглед и примопредају  извођач мора да цео објекат и грађевинску 
парцелу очисти од шута, вишкова материјала, свих средстава рада и помоћних 
објеката. Сви прилази објекту, платои, степеништа и стазе, степеништа у објекту, као 
и подови у свим просторијама морају бити потпуно чисти, а такође, и комплетна 
столарија, браварија, алуминијум, зидне, стаклене и кровне површине и санитарије у 
санитарним чворовима. Коловоз и тротоари оштећени у току извођења радова или 
услед транспорта морају се довести у исправно стање за технички преглед и 
примопредају објекта. 
 

Земљани радови 
 
Земљани радови се морају извести непосредно пре почетка градње стручно и 
квалитетно а у свему према важећим техничким условима и стандардима као и према 
упутствима из елабората о геотехничким испитивањима и према техничком опису за 
конструкцију  а у свему према цртежима. 
      
Пре почетка ископа извођач је дужан да изврши обележавање објекта на терену, а 
затим да заједно са представницима инвеститора сними висинске постојеће коте 
целокупног терена у свим правцима. Ове коте треба унети у грађевинску књигу на 
основу које ће се извршити обрачун ископа земље. Надзорни орган ће предати 
извођачу сталне тачке које прецизирају положај објекта и ниво готовог објекта. 
Извођач је дужан да одржава ове ознаке и евентуално потребна поновна 
обележавања терена ће сам извршити. 
   
Обележавање објекта, чување ознака и снимање терена пре почетка ископа се не 
обрачунавају посебно већ су обухваћени ценама ископа. Када буде извршено 
снимање терена, надзорни орган ће одобрити копање. Копање мора бити правилно и 
потпуно хоризонтално а у свему према детаљима и котама у плановима. 
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Прекопавања не сме бити а ако извођач ископа дубље него што је предвиђено или 
рђаво изравна, дужан је да прекопани или слабо сравњени део попуни набијеним 
бетоном МБ10, што се неће посебно платити, већ ће  извршити извођач о свом 
трошку са својим материјалом. 
   
Ископавање извршити уз све мере обезбеђења као што је описано у техничком опису 
радова у одељку везаном за израду темеља.Сваку штету коју би извођач изазвао 
својим нестручним или несолидним радом, неподупирањем угрожених делова или из 
ма каквог узрока произведеног његовом кривицом, дужан је да сам сноси трошкове 
довођења ископа у потребно стање.Сви ископи морају бити очишћени од сваког 
страног и расутог материјала, изнивелисани и изравнани. 
      
Ако се приликом ископа наиђе на непредвиђене предмете: делове грађевина, 
археолошке и друге налазе, извођач је дужан да поступи по налогу надзорног органа. 
Сви радови који проистекну због ових налаза, сматраће се накнадним радом и 
посебно ће се обрачунавати и плаћати. 
    
Сва насипања подразумевају употребу здраве и чисте земље из извршених ископа, 
која је без примеса органских материја. Хумус и разни отпадни материјали са 
органским примесама које труле, не смеју се употребити за насипање уколико 
посебном позицијом радова није другачије наглашено. Зависно од висине насипања, 
влажности земље и других околности, насипање и набијање вршиће се у слојевима 
дебљине 20-30цм, уз евентуално квашење земље, ради постизања оптималне 
конзистенције. 
    
Насипање поред темељних зидова извршити одмах без непотребног одлагања, да би 
се избегло непотребно натапање ископа водом. 
     
Обрачун ископа извршити на основу профила снимљених пре и после ископа, а 
према линијама ископа приказаним у цртежима. 
   
Тампонске подлоге предвиђене пројектом извести од природне мешавине чистог 
шљунка у предвиђеним слојевима, мерено у збијеном стању. Збијање тампона 
извршити, такође, машински, а тамо где то није дозвољено или могуће, извршити 
пажљиво на стандардни начин ручним набијањем. 
 
 

 Бетонски радови 
 
Сви  бетонски и армирано бетонски радови имају се извести у свему према 
Правилнику о техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон , Службени 
лист СФРЈ бр. 11/87. 
    
 За сваку позицију и врсту рада у предрачуну је означена оквирна величина пресека 
за обрачун и марка бетона која се мора постићи, а што извођач постиже утврђивањем 
одговарајућих пропорција различитих фракција минералног агрегата, везива и воде, 
на основу чега ће се израдити и испитивати сва пробна и контролна тела како на 
чврстоћу, тако исто и на друге пројектом или другим службеним актима, захтеване 
карактеристике, код надлежног завода за испитивање грађевинскиг материјала по 
прописима одређеним горњим упутством. 
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Пробне коцке извођач је дужан да изведе по прописима. Овај поступак извођач је 
дужан да отпочне довољно пре него што се планира извођење радова, како и сви 
поступци испитивања и поновљених пробних мешавина и рецептура могли да буду 
спроведени у потпуности и омогућено надзору да, према нахођењу провери или 
налози додатне пробе. 
     
Налаз завода за испитивање материјала меродаван је и за извођача и за 
инвеститора. Трошкови овога испитивања падају на терет извођача радова и 
урачунати су у јединичну цену. 
     
Конструкције од водо-непропустљивог бетона посебно су означене у погодбеном 
предмеру и предрачуну и радови на њима морају се урадити у свему према 
техничким прописима,правилнику и стандардима за водонепропустљиви бетон. 
     
У случају да се изврши пробно оптерећење појединих конструкција, када су ова 
испитивања неопходна јер није постигнута захтевана чврстоћа или нека друга 
особина уграђеног бетона, трошкове за извршење ових радова сноси извођач без 
обзира какви ће бити резултати  овога испитивања. 
     
Ако се контролна испитивања врше на захтев инвеститора, односно надзорног 
органа, а резултати контролних тела буду задовољавајући, трошкови таквих 
испитивања падају на терет инвеститора, осим у случају незадовољавају]их 
резултата добијених пробним оптерећењем, када падају на терет извођача. 
     
Сви радови се имају извести сагласно статичком прорачуну, у свему према нацртима 
и детаљима, као и одговарају]им извођачким цртежима, које је надзор одобрио, 
солидно и стручно, са одговарају]ом квалификованом радном снагом и под стручним 
надзором, уз одговарајућу претходну припрему, а сви изливени делови конструкција 
морају бити израђени прецизно према димензијама у пројекту. 
     
Израда и уграђивање бетона, по правилу, врши се механичким путем. Ручно 
уграђивање бетона допушта се само изузетно и по одобрењу надзорног органа и то 
само када се ради о малим количинама и конструкцијама које нису носиве. Ручно 
уграђивање се спроводи са добрим набијањем у слојевима и куцањем по оплати, а 
механичко одговарају]им вибраторима. 
 
Материјали: 
      
Агрегат 
  
За справљање бетона употребљава се агрегат који је у складу са поглављем ΙΙ.1 
ПБАБ-а, одговарајућим упутствима за примену, као и да испуњава услове квалитета 
према пропису о југословенском стандарду ЈУС Β.Β2.010 
      
Природни несепарисани агрегат може се употребити само за неармирани бетон и то 
до највише МБ 15, за испуне, слојеве изравнања и сл. Гранулометријски састав 
мешавине агрегата мора бити такав да осигурава довољну обрадивост и збијеност 
бетона. Састав гранулометријске мешавине зависи од прописаног квалитета бетона, 
начина и услова транспорта и уграђивања и одређује се експерименталним путем, на 
основу претходних проба, које мора предвидети извођач радова у пројекту бетона. 
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У погледу максималне величине зрна важе одредбе чл. 10 ПБАБ-а, међутим код 
елемената са густо распоређеном арматуром или са мањим заштитним слојем, већи 
део агрегата мора се састојати од зрна која су мања од растојања између суседних 
шипки арматуре и између шипки арматуре и оплате. 
 
Цемент 
 
За справљање бетона може се употребити цемент који је у складу са поглављем ΙΙ.2 
ПБАБ-а, поглављем ΙΙ.3 ПБАБ-а, упутствима за њихову примену и који испуњавају 
услове квалитета утврђене прописима о југословенским стандардима ЈУС Β.Ц1.011 и 
ЈУС Β.Ц1.014. 
      
За конструкције и елементе од преднапрегнутог бетона може се употребити цемент 
на бази портланд-цементног клинкера са највише 15% додатака. 
      
У погледу транспорта и лагеровања цемента важе одредбе ПБАБ-а, поглавље ВΙΙ.1 
чл. 235 и 236. Цемент се мора испоручити у довољној количини како не би дошло до 
обуставе или прекида радова на бетонирању. Сав цемент који је оштећен влагом или 
на други начин, мора се одмах уклонити са градилишта.  
      
Извођач је дужан да обезбеди бесплатно и све потврде о испитивању, које се односе 
на цемент који се намерава употребити за радове. Свака потврда мора показати да је 
узорак испитала овлашћена организација и да у потпуности испуњава услове 
одговарајућег стандарда за испитиван тип цемента. 
      
Вода: За справљање бетона употребљава се вода која је у складу са поглављем ΙΙ.3 
ПБАБ-а, одговарајућим упутствима за примену, као и да испуњава услове квалитета 
утврђене прописима о југословенском стандарду ЈУС У.М1.058. Пијаћа вода се 
сматра подобном и може се без претходног испитивања користити за справљање 
бетона. 
      
Додаци бетону: Додаци бетону се користе за модификацију посебне особине бетона и 
исти су под обавезним атестом према Наредби о обавезном атестирању додатака 
бетону („Сл. лист СФРЈ” бр.34/85). За справљање бетона могу се употребити додаци 
који су у складу са поглављем ΙΙ.4 ПБАБ-а, одговарајућим упутствима за примену, као 
да испуњавају услове квалитета према прописима о југословенском стандарду ЈУС 
У.М1.035. Како додаци могу у исто време изазвати и негативна дејства на друге 
значајне особине бетона, мора се претходно проверити да ли додатак бетону 
одговара пројектованој бетонској мешавини, према пропису о југословенском 
стандарду ЈУС У.М1.037 
 
 Бетон 
 
Класификација бетона: У пројектима, за сваки елемент конструкције или за 
конструкцију у целини, назначена је класа бетона која обухвата само марку бетона 
(МБ) или марку бетона и друга својства која бетон мора имати у посебним условима 
средине.  
Марка бетона је нормирана чврстоћа при притиску у МПа, која се заснива на 
карактеристичној чврстоћи при старости бетона од 28 дана. Чврстоћа бетона при 
притиску испитује се према прописима о југословенском стандарду ЈУС У.М1.020, на 
коцкама ивице 20 cm према стандарду ЈУС У.М1.004 са негом бетонских тела према 
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стандарду ЈУС У.М1.005. Карактеристична чврстоћа при притиску је вредност испод 
које се може очекивати највише 10% свих чврстоћа при притиску испитаног бетона. 
     
У пројекту конструкције може се одредити карактеристична чврстоћа бетона при 
притиску, при старости која је мања или већа од 28 дана. Према чл.21 ПБАБ-а бетони 
се сврставају у две категорије: 
-бетон прве категорије Б.Ι и 
-бетон друге категорије Б.ΙΙ 
 
Бетон Б.Ι: Бетони Ι  категорије, Б.Ι. су нижих марки и то МБ10, МБ15, МБ20 и МБ25 и 
справљају се на градилишту на ком се уграђују, и не смеју се транспортовати. За ове 
бетоне нису неопходне претходне пробе уколико се справљају на самом градилишту. 
Најмања количина цемента за бетоне категорије Б.Ι. свих конзистенција, осим житке, 
у зависности од класе цемента и најкрупније фракције одређена је чланом 26 ПБАБ-а. 
Гранулометријски састав мешавине агрегата може се одабрати без претходних проба 
састава мешавине према члану 9 ПБАБ-а, односно стандарда ЈУС У.М1.057, ако се 
гранулометријска крива налази у подручју 3. 
      
Контрола квалитета која се односи на контролу производње и контролу сагласности 
(чл.34 ПБАБ-а) врши се само са контролу сагласности са условима пројекта, на тај 
начин што се за квалитет очврслог бетона на градилишту узима двоструко већи број 
него за бетон Б.ΙΙ, чл.48 под „в”. Контрола производње се не врши како је уобичајено 
узимањем пробних коцки, већ се врши само контрола најмање количине цемента. 
      
Бетон Б.ΙΙ: Бетони ΙΙ категорије, БΙΙ су: бетони МБ30 и виших марки, бетони са 
посебним својствима свих марки, транспортовани бетони свих марки и специјални 
бетони МБ 60. 
 
Састави бетона категорије Б.ΙΙ морају се одредити на основу резултата претходних 
испитивања бетона са материјалима са којима ће се производити бетон у складу са 
чланом 28 ПБАБ-а. Гранулометријски састав мешавине агрегата утврђује се 
експериментално сходно чл.8. Најмања укупна количина цемента и честица мањих од 
0.25 мм у зависности од највеће фракције агрегата одређена је чланом 30, табела 5 
ПБАБ-а. 
      
Претходним пробама одређује се тражена својства и особине бетона предвиђене 
пројектом и условима градње као што су: конзистенција, обрадљивост, чврстоћа, 
трајност, термичке карактеристике и др. 
      
За бетон категорије Б.ΙΙ обавља се контрола производње бетона и контрола 
сагласности са условима квалитета на месту уграђивања (чл. 35 ПБАБ-а). Сходно чл. 
48 под „б” за бетон справљен искључиво за потребе објекта, односно градилишта, а 
погон има контролу квалитета производње према пропису о југословенском 
стандарду ЈУС У.М1.051, резултати испитивања бетона у погону могу се користити и 
за доказивање сагласности са условима квалитета бетона на месту уграђивања, с 
тим да се исто мора пројектом бетона предвидети. 
      
Својства бетона у посебним условима средине: 
  
Опште одредбе: Предуслов за израду бетона са посебним својствима састоји се у 
томе да се такав бетон мора исправно саставити, справити и уградити (добро сабијен 
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и без сегрегације) и пажљиво неговати. Он се мора справљати у складу са 
одговарајућим условима за бетон Б.ΙΙ. 
 
Водонепропусни бетон: Стандард „ЈУС У.М1.015 Бетон. Испитивање 
водонепропусности бетона” прописује поступак испитивања водонепропусности 
бетона. Марке водонепропустљивости бетона су: В2, В4, В6, В8 и В12, при чему 
бројке 2, 4, 6, 8 и 12 означавају притиске у барима, што је прописано пројектом 
конструкције. Не сме се запазити појава капи на горњој површини на пет од шест 
испитиваних тела за тражену марку, али с тим да је прву нижу марку 
водонепропустљивости задовољило свих шест тела. 
 
Бетон отпоран на дејство мраза:  То је бетон који је изложен честом смрзавању и 
одмрзавању у влагом засићеним условима. Овај бетон захтева агрегат отпоран на 
мраз и водонепропусни бетон. Стандард „ЈУС У.М1.016 Бетон. Испитивање 
отпорности према дејству мраза” одређује марке отпорности према дејству мраза од 
М50, М100, М150 и М200, где бројке означавају највећи број циклуса наизменичног 
смрзавања и крављења. Чврстоћа при притиску смрзаваних тела мора износити 75% 
од чврстоће коју имају несмрзавана тела еквивалентне старости. 
      
Бетон отпоран на дејство мраза и соли за одмрзавање: Отпорност овог бетона 
испитује се према југословенском стандарду „ЈУС У.М1.055 Бетон. Испитивање 
отпорности површине бетона на дејство мраза и соли за одмрзавање”. Отпорност 
бетона на дејство мраза и соли за одмрзавање одређује се степеном оштећења 
испитиване површине после 25 циклуса наизменичног смрзавања и одмрзавања. 
Бетон се сматра још отпорним на дејство мраза и соли за одмрзавање ако после 25 
циклуса има 0.2 mg/mm губитак масе.Бетони изложени деловању мраза или мраза и 
соли морају се штитити аерирањем. Количина увученог ваздуха испитује се према 
југословенском стандарду ЈУС У.М1.031 и исти мора одговарати вредностима датим у 
чл.32, табела 6 ПБАБ-а. 
      
Бетон отпоран на хабање: Према стандарду „ЈУС Β.Β8.015 испитивање 
отпорности према хабању брушењем”, испитује се отпорност на хабање бетона који 
су изложени оптерећењима од јаког саобраћаја или сталног протока воде. 
      
Бетон отпоран на хемијске утицаје: У зависности од утврђеног степена и врсте 
агресивности поступаће се према одредбама југословенског стандарда: „ЈУС 
У.М1.014 Бетон. Дејство материјала агресивних према бетону и заштита од њих 
(1959)”. На плановима и у техничким описима назначена је захтевана отпорност 
према одредбама наведеног стандарда на основу чега је извођач дужан да поступи. 
 
Извођење бетонских радова 
 
Пре извођења конструкција и елемената од бетона, армираног и преднапрегнутог 
бетона,  извођач радова је дужан да на основу пројекта конструкција, сходно чл.232 
ПБАБ-а, изради пројекат бетона, који садржи:састав бетонских мешавина, количине и 
техничке услове за пројектовање класе бетона план бетонирања, организацију и 
опрему начин транспорта и уграђивања бетонске мешавине начин неговања 
уграђеног бетона програм контролних испитивања састојака бетона програм 
контроле, узимања узорака и испитивања бетонске мешавине и бетона по партијама 
план монтаже елемената, пројекат скеле за сложене конструкције, као и пројекат 
оплате за специјалне врсте оплате. 
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Пројекат бетона мора се дати надзору на одобрење. 
      
Бетонски погони: Погон за производњу бетона мора да има потребне капацитете 
производње, као и усаглашену величину депоније агрегата и силоса, поред тога што 
мора да задовољи услове југословенских стандарда ЈУС У.М1.050, ЈУС У.М1.051 и 
ЈУС У.М1.052.  
 
Фабрика бетона мора бити опремљена и за производњу бетона у посебним условима, 
тј. када је температура ваздуха нижа од +5°C, односно виша од +30°C. Мора се у 
пројекту бетона дати удаљеност фабрике бетона од појединих делова објекта, број 
аутомиксера са којима располаже фабрика, као и трајање транспорта, узимајући у 
обзир и закрченост саобраћаја на путу ако исти користи јавне саобраћајнице. 
Бетонски погон мора поседовати извештај о подобности производње бетонског погона 
и извештај о једномесечном испитивању уређаја за дозирање. 
      
Складиштење материјала: Агрегат за бетон не сме се мешати са другим 
материјалима за време транспорта и складиштења на градилишту. Услови 
транспортовања и складиштења морају одговарати одредбама чл.233 ПБАБ-а. 
      
У погледу транспорта цемента, неопходне документације која прати испоруку и 
услова чувања цемента на градилишту, важе у свему одредбе чл. 234 и 235 ПБАБ-а, 
као и коментар наведених чланова. Додаци бетону морају бити означени према 
пропису југословенског стандарда ЈУС У.М1.034 и ускладиштени према упутствима 
произвођача. 
      
Дозирање мешавина: Дозирање свих компоненти бетона, према чл. 23 ПБАБ-а, 
врши се тежински и мора одговарати одредбама ових Техничких услова. Тачност 
дозирања свих саставних делова мора бити у складу са тачком 3.2 југословенског 
стандарда ЈУС У.М1.050. Предлози за дозирање, морају се одредити на основу 
претходно извршених проба од стране извођача радова, у складу са чл. 28 ПБАБ-а и 
одобрења надзора. Никакав бетон се не сме уградити док резултати после 28 дана не 
докажу да су пројектована дозирања исправна. Максимални водоцементни фактор 
који је наведен је максимални водоцементни фактор који је дозвољен код 
одговарајућих класа (марки) бетона и обухвата воду која се додаје у мешалицу и 
слободну воду која садржи агрегат.  
      
Минималне количине цемента које су назначене, представљају садржај цемента који 
је дозвољен за одговарајуће класе (марке) бетона. Цемент потребан у већим 
количинама, од тих минималних, да би се постигла потребна чврстоћа и 
конзистенција, мора обеѕбедити извођач без права на накнаду. 
      
Ако тестови контроле квалитета, како је прописано у овим условима, покажу да је 
потребна промена у саставу мешавине, таква се промена мора извршити на терет 
извођача. 
      
Конзистенција бетона: Конзистенција бетона се одабира тако да се расположивим 
средствима за уграђивање омогућава добра збијеност бетона, што лакше уграђивање 
без појаве сегрегације и добра завршна обрада површине. Конзистенција бетона је 
мера обрадивости и разликују се четири подручја конзистенције: крута, слабо 
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пластична, пластична и течна. Мере конзистенције свеже бетонске масе дате су у 
табели 2 чл. 2 ПБАБ-а. 
      
Мешање бетона: Компоненте бетона за све позиције бетонских радова могу се 
мешати у мешалицама фабрике бетона и то толико дуго док се не постигне хомогена 
мешавина. Одређивање степена хомогености свеже бетонске мешавине врши се 
према тачки 4.5 стандарда ЈУС У.М1.050. Мешалица мора бити у таквом 
функционалном стању да после пуњења појединим компонентама постигне хомогену 
мешавину у утврђеном времену мешања. Утврђено потребно време мешања, време 
које протекне од момента када су све компоненте у мешалици до почетка пражњења 
мешалице, мора бити назначено у табелама за састав бетона и постављено на 
видном месту. 
      
Транспорт бетона: У погледу услова за транспорт бетона и начин обављања 
транспорта од фабрике бетона, где се производи бетонска мешавина, па до места 
уградње важе одредбе југословенског стандарда „ЈУС У.М1.045 Транспортовани 
бетон. Технички услови (1987)”. 
     
Уграђивање бетона: Бетон се уграђује према пројекту бетона. Температура свежег 
бетона у фази уграђивања не сме да је нижа од +5°C нити виша од +30°C. Уколико је 
средња дневна температура испод 5° C или изнад 30° C, сматра се бетонирањем у 
посебним условима и у том случају морају се предузети мере у погледу производње, 
уградње и неге бетона у складу са поглављем ВΙΙ-7 ПБАБ-а. У конструкцију се мора 
уградити бетон такве конзистенције да се може добро уградити и збијати 
предвиђеним механичким средствима за уграђивање. Свежем бетону се не сме 
додавати вода. 
      
Висина слободног пада бетона не сме да буде већа од 1,50 m. Ако се за довод бетона 
од мешалице до оплате користе риже или олуци, исти морају бити опшивени лимом, а 
код стрмих нагиба опремљени преградама или да су кратки како би се одржала 
брзина кретања. Ако се уграђивање бетона непредвиђено прекида, морају се 
предузети мере да такав прекид не утиче штетно на носивост или остала својства 
конструкције, односно елемената. Када прекид уграђивања бетона није изведен 
исправно или на начин предвиђен пројектом, извођач је дужан да место прекида 
обради онако како то буде надзор захтевао. 
      
Бетон се мора добро сабити за време и одмах после уграђивања. Збијање се мора 
извршити механичким вибрирањем и извођач је дужан да обезбеди довољан број 
вибратора за интерно вибрирање(первибрирање), као и услове за њихово 
премештање. Надзор може прописати и употребу спољних вибратора на посебним 
местима. 
      
Вибраторима се  мора руковати тако да се потпуно обради бетон око арматуре и у 
ћошковима и угловима оплате, и мора довољно трајати и бити такве јачине да 
потпуно сабије бетон, али се не сме продужавати да не би дошло до сегрегације. На 
површини се не сме дозволити издвајање локалних површина малтера. Вибратори се 
морају полако стављати у бетон и вадити из њега. Не смеју се директно ослањати на 
арматуру или усмеравати на делове или слојеве бетона који су се стврднули до 
степена да је бетон престао бити пластичан при вибрирању.Одредбе овог одељка 
односе се и на префабриковане елементе, осим ако надзор не одобри употребу 
спољног вибратора или прихвати метод вибрирања извођача. 
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Уградња бетона у слојевима: Бетон се мора уграђивати у слојевима дебљине 
највише 30 cm, а код већих маса и до 50 cm. Сваки слој се мора уградити и сабити 
пре него што на претходном слоју започне везивање бетона. Радне спојнице се могу 
постављати само где су назначене на цртежима, или приказане у плану бетонирања 
који је одобрио надзор. У хитним случајевима спојнице се могу постављати само 
према упутствима надзора.  
      
Пре уграђивања новог бетона уз бетон који је стврднуо, оплате се морају поново 
притегнути, а површина стврднутог бетона охрапавити, темељно очистити од страних 
материја и цементног млека и наквасити водом. 
      
Уградња бетона под водом: Бетонирање под водом се мора изводити тако да се из 
бетонске масе не издвоје цемент и вода. Бетон за носеће елементе који се уграђује 
под водом мора да садржи: најмање 400 kg цемента по кубном метру бетона, 
гранулат са максималним зрном од 32 mm, флуидификатор као додатак бетона, с тим 
да слегање конуса буде око 15 cm. Цемент мора да је одговарајућег квалитета и 
отпоран према евентуалној агресивности воде. Левак за бетонирање састоји се од 
цеви пречника најмање 25 cm, конструисан из делова који имају спојнице са 
прирубницама опремљеним заптивкама. Левци за бетонирање морају се тако 
подупрети да омогуће кретање изливеног краја по читавој радној површини, као и да 
омогуће брзо спуштање када је потребно успорити или зауставити проток бетона. 
Изливни крај на почетку радова мора бити затворен како би се спречио улазак воде у 
цев  и мора бити до на 20 cm од дна. Када се шаржа изручи у левак, проток бетона се 
мора регулисати лаганим издизањем изливног краја, увек га задржавајући у 
уграђеном бетону. Проток бетона мора бити непрекидан. Са црпљењем воде и 
чишћењем површине може се почети тек када је бетон очврснуо. 
      
Подливке: Подливке се изводе од малтера справљених са експанзионим цементима 
при чему минимална постигнута чврстоћа мора одговарати бетону марке МБ 45. У 
погледу квалитета примењених материјала важе одредбе овог поглавља. Подливке 
се уграђују тако да увек постоји надпритисак: може се применити принцип спојних 
судова или поступак ињектирања. Малтери морају имати трајно повећање запремине 
од мин 1%. Подливке веће дебљине од 50 mm морају се посебно армирати.  
      
Извођач је дужан да у склопу радова на уградњи префабрикованих елемената, 
лежишта, сливника и сличних елемената, где се предвиђа примена подливке, 
приложи у оквиру пројекта технологије уградње, све потребне доказе да предвиђена 
композиција малтера која ће се користити као подливка у свему одговара траженим 
условима. Наведени пројекат, заједно са детаљним описом технологије уградње 
подлеже одобрењу надзора. 
      
Неговање бетона: Непосредно после бетонирања, бетон се мора заштити од: 
пребрзог исушивања падавина и текуће воде високих и ниских температура 
вибрација које могу пореметити унутрашњу структуру и механичких оштећења 
      
Површине бетона изложене утицајима морају се заштитити покривком. Тип покривке 
мора да је по оцени надзора најпогоднија у постојећим условима. Ако према оцени 
надзора покривке нису потребне, површине се морају одржати у влажном стању 
поливањем или прскањем водом. Ако пројектом бетона није другачије одређено, 
време неговања прописано је чл.267 ПБАБ-а. 
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Завршна обрада површине и толеранције: Све површине од бетона морају се 
темељно обрадити у време уграђивања. Обрада мора да буде таква да потисне 
крупнозрни материјал са површине и да малтер потпуно налегне на оплате да би се 
створила равна завршна површина без воде и ваздушних мехурића или 
шупљикавости. Чим се бетон довољно стврдне, а оплате уклоне, цела површина се 
мора темељно очистити, уклонити трагови оплате или истурени делови, како би 
површина остала равна, без улегнућа или неправилности. 
      
Код коловозних (подних) плоча, пошто се бетон угради и сабије, мора се поравнати до 
граница и висина назначених попречним пресеком и мора се обрадити до глатке 
равне површине. Квалитет израде мора бити такав да када се контролише завршна 
обрада летвом-равналицом од 4 m не сме показивати већа одступања од 10 mm од 
прописане висине попречног пресека.  
 
Остала дозвољена одступања у завршним бетонским радовима су: 
-код димензија попречних пресека стубова и носача, не више од 6mm 
-код осталих димензија стубова и носача, не више од 10mm, с тим да висинске коте 
на квадерима могу одступати највише до 5 mm; 
-равност вертикалних или косих површина мора бити у границама од 8 mm мерено 
летвом дужине 3 m; 
-одступања стубова и зидова од вертикале, мерено са виском не сме бити веће од 6 
мм.  
 
Начин извођења завршних радова код посебних елемената или делова конструкције 
дат је на цртежима или је назначен у предрачуну. 
      
Узимање узорака и испитивање: Извођач је одговоран за спровођење и анализу 
одговарајућих испитивања прописаних ПБАБ-ом и одговарајућим југословенским 
стандардима, као и за узимање потребних података из резултата тих испитивања у 
току извођења радова. Сагласно овом поглављу извођач је дужан да на захтев 
надзора, током извођења радова од бетона, узме и чува бетонска тела за 
испитивање, у условима конструкције. Извођач је дужан да све трошкове набавке и 
рада опреме за узимање узорака за испитивање, као и све трошкове на узимању 
узорака и испитивању, обухвати понуђеном јединичном ценом одговарајућих позиција 
радова, у свему према одредбама овог одељка и захтеву надзора.  
      
Накнадно доказивање квалитета уграђеног бетона у конструкцији врши се у посебним 
случајевима, на пример: ако није могуће извести испитивање чврстоће на притисак, 
или ако резултати нису одговарајући, или ако постоји неки други разлог за озбиљну 
сумњу у чврстоћу бетона у конструкцији. Поступак за испитивање чврстоће бетонских 
тела при притиску, извађених из очврслог бетона регулисан је одредбама 
југословенског стандарда „ЈУС У.М1.040 Одређивање чврстоће бетонских тела при 
притиску извађених из очврслог бетона” 
      
Мерење: Количина која ће платити извођачу по уговореној цени за јединицу мере 
изведеног елемента назначену у предмеру радова по кубном, квадратном, дужном 
метру или комаду у свему је одређена плановима, спецификацијама или како надзор 
утврди.  
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Плаћање: За количину утврђену на горе описан начин извођачу ће се платити по 
уговореној јединичној цени која представља пуну надокнаду за обим и садржај рада 
дат овим поглављем. 
 
Скеле и оплате: 
 
Садржај рада: Радови обухваћени овим одељком техничких услова састоје се у 
обезбеђењу свих постројења, опреме, материјала и радне снаге и у извођењу свих 
операција у вези са израдом, потребним темељењем, монтажом и демонтажом скела 
и оплата везаних  за извођење радова, и за друге узгредне радове на бетонским 
конструкцијама у складу са одредбама и условима уговора и у пуној сагласности са 
овим одељком техничких услова, цртежима и упутствима надзора. 
 
Техничка регулатива:  
-ПБАБ `87 - „Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон” (Сл. 
лист СФРЈ бр. 11/87) 
-ППБ - „Правилник о техничким мерама и условима за преднапрегнути бетон” (Сл. 
лист СФРЈ бр. 51/71) 
-ЈУС У.Ц9.400 – Дрвене скеле и оплате. Технички услови (1984) Скеле и оплате 
изведене од различитих материјала (челик и дрво, бетон и дрво и сл) пројектују се и 
изводе према одредбама стандарда ЈУС У.Ц9.400. као и важећих прописа за подручја 
примењених материјала и конструкција. 
 
Планови за израду скела и оплата: Извођач је дужан да на основу података и 
услова из пројекта конструкција, као и података о темељењу објеката, захтева у 
погледу одвијања саобраћаја (за објекте преко главне саобраћајнице) или у погледу 
експлоатације објекта који се надзиђује, проширује или адаптира и снимљеног стања, 
изради потребну документацију за скеле и ослонце скела, као и за посебне оплате 
које намерава да употреби. Документацију, израђену према одредбама стандарда, 
извођач је дужан да достави надзору на одобрење али одобрење надзора неће 
ослободити извођача од евентуалних непогодности усвојених решења. Када се скела, 
за делове конструкција, поставља изнад путева на којима се обавља редован 
саобраћај, морају се изнад пута на одговарајућем одстојању од скеле, са обе стране 
скеле, подићи рамови за габарит. Рамови се морају израдити са распоном и 
слободном висином пролаза нешто мањим од габарита скела. Сва обележавања и 
осигурања везана за регулацију саобраћаја извођач је дужан да изведе о свом 
трошку, а према условима надлежног органа управе, од кога и тражи сагласност за 
измену режима саобраћаја. 
      
Извођење скела и  оплата: Скеле и оплате морају бити тако конструисане и 
изведене да могу преузети оптерећење и утицаје који настају у  току извођења радова 
без штетних слегања и деформација и осигурати тачност предвиђену пројектом 
конструкција. 
      
Скеле: Скеле се морају извести тако да се обезбеде пројектовани нагиби 
конструкција приказани на цртежима водећи рачуна о потребним надвишењима 
датим у пројекту или захтевима надзора, скупљају, угибу распонских елемената 
скеле, гњечењу материјала и слегању јармова скеле. Слегање скеле мора се пратити 
и мерити за време бетонирања. Потребно је предузети мере да се омогући 
поништавање неочекиваних слегања. 
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Са бетонирањем се може започети по одобрењу надзора, али тек по пријему 
конструкција скела од стране посебно формиране комисије извођача радова, која је 
дужна  да провери димензије уграђених елемената, квалитет израде, као и предузете 
мере заштите на раду. 
 
Оплате: Оплате бетонских елемената или делова конструкције морају обезбедити да 
се облик и димензије елемената дати на цртежима одрже у границама дозвољених 
прописаних одступања. Оплате се конструишу од материјала и на начин који зависи 
од захтева који су постављени у пројекту, југословенском стандарду и одредбама 
ових техничких услова.Конструкција оплата мора бити таква да се оне по 
отврдњавању бетона могу скинути без оштећења елемената.  
 
Сви носачи и греде употребљени за подупирање оплата морају бити посебно крути, 
њихова конструкција се мора одредити на основу угиба који не сме прелазити 1/1000 
распона под пуним оптерећењем. Оплате морају бити што је могуће више 
непропустљиве и морају се пре бетонирања добро навлажити са обе стране. За 
премазивање оплате и калупа могу се употребљавати само средства која не доводе 
до измене изгледа и боје бетона нити делују агресивно на свеж или очврсли бетон и 
арматуру. 
 
Уколико пројектом посебно није предвиђено, дуж углова оплате, да би се ивице 
бетонских елемената сачувале од оштећења приликом скидања оплате, треба 
уградити лајсне троугластог пресека са 20 mm катетама. Жице за утезање оплате 
морају бити провучене кроз пластичне цевчице, с тим што распоред истих на видним 
површинама мора бити правилан.  
 
Оплате темеља и унутрашњих површина: За оплате темеља, јастука, унутрашњих 
површина бетонских елемената и делова конструкција који су у контакту са земљом 
не постављају се никакви посебни захтеви у погледу избора типа оплате, односно 
материјала сем да морају бити испуњени основни захтеви наведени у овим 
Техничким условима. 
 
Оплате видних површина: Оплате видних, спољних површина бетонских 
елемената: стубови, греде, зидови, кровни и фасадни елементи, распонске 
конструкције, као и делови код којих није предвиђена посебна додатна обрада, 
уколико на цртежима није посебно дато, морају бити глатке са ненаглашеним 
наставцима. 
 
Оплате од метала: Услови за оплате у погледу конструкције, равности, укрућења, 
правца, обраде углова, уклањања, поновне употребе, подмазивања и чишћења важе 
и за оплате од метала, односно калупе. Метал који се користи за оплате мора бити 
толике дебљине да оплате задрже свој облик. Спојке и друга средства за спајање 
морају бити тако конструисане да круто спајају оплате и да омогуће уклањање тако да 
се бетон не одштети. Мора се посебно водити рачуна да се оплате од метала 
сачувају од рђе, масти или другог страног материјала који би довео до промене боје 
бетона. 
 
Чишћење унутрашњости оплата: Где је унутрашњост дна оплате неприступачна, 
доње табле оплате морају се оставити слободне, тако да се могу уклонити због 
чишћења непожељног материјала пре уграђивања бетона. 
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Пријем оплата: Пре почетка бетонирања сваког елемента, надзор, на основу 
претходно извршене геодетске контроле и контроле геометрије елемената који се 
бетонира мора записнички утврдити да ли изграђена оплата задовољава у погледу: 
-ситуационог положаја елемента и висинских кота 
-димензија елемената датих у пројекту 
-учвршћења и утезања оплате 
-чистоће оплате 
      
Уклањање скела и оплате: Скеле испод распонских конструкција, као и делова 
конструкција могу се уклонити тек пошто је постигнута пројектом тражена марка 
бетона, односно док не истекне најмање 28 дана од дана бетонирања. Тачан број 
дана и дозволу за опуштање скеле одредиће надзор, што ће зависити од неге бетона 
и просечне температуре на градилишту после уграђивања бетона, као и резултата 
контролних коцки узетих за време бетонирања и негованих под истим условима као и 
конструкција на месту где су и узете. 
 
За преднапрегнуте конструкције важе напомене дате на цртежима. Оплате бетонских 
елемената скидају се по фазама, без потреса и удара када бетон довољно 
очврсне.Ако пројектом конструкције није друкчије одређено, за време скидања оплате 
важе одредбе чл. 248 ПБАБ-а. Све оплате се морају уклонити било да су изнад или 
испод терена или нивоа воде. Унутрашње оплате шупљих стубова, носача и др. 
морају се уклонити ако су од материјала склоног труљењу, или би на било који начин 
штетно утицали на конструкцију. 
      
Плаћање: Радови обухваћени овим одељком Техничких услова у обиму  наведеном у 
првом поглављу морају бити обухваћени ценом понуђеном у предрачуну за разне 
позиције плаћања које се односе на бетонске радове, те се неће извршити никаква 
додатна накнада. 
 

Зидарски радови 
 
Радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према важећим прописима, 
југословенским стандардима, одобреним цртежима, техничком опису, техничким 
условима из елабората за грађевинску физику и грађевинским нормама. 
      
Материјал за зидарске радове мора бити квалитетан а израда стручна и савесна. 
Опека и опекарски производи морају бити предвиђене марке, добро печени, без креча 
и шалитре, песак речни без органских примеса. Креч добро печен, правилно угашен и 
одлежан. 
      
Опека и и сви остали опекарски производи и материјали који се употребљавају код 
извођења зидарских радова морају у свему одговарати југословенским стандардима и 
то: ЈУС У.Н1.308.зидни блокови од гас бетона; ЈУС Б.Д1.011. пуна опека од глине; 
ЈУС Б.Д1.015. шупља опека и блокови од глине; ЈУС Б.Б8.039 песак за грађевинске 
сврхе; ЈУС Б.Ц1.035 и ДИН 18180 и ЈУС  Б.Ц1.045 и ДИН 4103-Е за лаке монтажне 
преградне зидове обложене гипскартонским плочама; ЈУС Б.Ц1.010.цемент; ЈУС 
Б.Ц1.020.креч; ЈУС Б.Ц1.030.гипс. Вода која се употребљава за радове мора бити 
чиста без икаквих примеса и органских састојака који би могли штетно да утичу на 
квалитет. 
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Зидање: Зидање опеком, глиненим блоковима и гас бетонским блоковима вршити по 
плановима и статичком прорачуну. Зидати чисто са правилним везама у потпуно 
хоризонталним редовима без ситних парчади мањих од ¼ опеке, с тим да се 
изломљене опеке и парчад не смеју стављати једно до другог у зид. 
      
Спојнице- вертикалне и хоризонталне – морају бити потпуно испуњене, тј. без 
шупљина. Малтер у спојницама не сме бити дебљи од 1 cm. Спољне фуге оставити 
празне за 1,5-2 cm, ради боље везе малтера при малтерисању зидова, а исцурели 
малтер из спојница окресати мистријом док је још свеж. 
      
У цену зидања обухватити извођење свих отвора, жљебова за пролаз вертикалних 
водова канализације, централног грејања, електрике, олучних цеви и сл. са доцнијим 
зазиђивањем опеком или крпљењем жљебова, малтерисањем или рабицирањем 
после извођења инсталација и за све ове радове неће се плаћати посебна накнада.  
      
Код преградних зидова дебљине до ½ опеке у висини изнад врата, односно на 2mод 
пода израдити армирано бетонски серклаж висине 25 cm, МБ20 армиран +/- 2 
пречника 6mm. 
      
Везу преградних зидова за армирано бетонске зидове и стубове извести помоћу жице 
пречника 3 мм постављене у сваки други ред тј. на 25 cm са повезивањем за 
вертикалну арматуру пречника 6 мм постављену на споју са бетонским зидом или 
стубом из којих су испуштени бркови, а у свему према члану 4.2.5. ПТП-ГуСП. 
      
Код зидања на великој врућини опеку квасити замакањем у воду.Код зидања гас 
бетонским блоковима, исти се морају добро наквасити водом да гас бетон не повуче 
воду из малтера.Приликом израде зидова придржавати се упутстава произвођача 
елемената од гас бетона.Код зидања у цементном малтеру опеку обавезно оквасити. 
Зидање конструктивних зидова у цементном малтеру у сеизмичким подручјима 
забрањено је сеизмичким прописима. 
      
У случају да се зидање прекине због хладноће сви зидови се на месту прекида рада 
морају заштитити од квашења и смрзавања покривањем по целој дебљини зида 
оплатом од даске и сл. Ако се зидови оштете од квашења и мраза због лоше заштите, 
онда се приликом настављања радова морају оштећени зидови порушити и поново 
озидати о трошку извођача радова. 
      
Малтер ће се справљати само онолико колико се може утрошити истог дана. 
Стврднути малтер се не сме употребити. Справљање малтера тачно према 
прописима а у размери која се тражи у дотичној позицији предрачуна. 
      
Ценом за 1m3 односно 1 m2 зида обухваћени су сав рад, материјал са нормалним 
растуром, алат, транспорт, покретне скеле, малтерисање димњачких канала изнутра, 
узиђивање пакница за уграђивање врата и прозора и лимарских опшивања, зарада, 
сви доприноси и дажбине. Серклажи код преградних зидова се неће посебно плаћати, 
јер су укалкулисани у јединичну цену зидова. 
      
Начин обрачуна и плаћања вршиће се у свему према општим условима за извођење 
грађевинских и грађевинско-занатских радова, овим описом, важећим просечним 
нормама у грађевинарству, одговарајућим позицијама предрачуна радова по 1 m3 
односно по m2 изведеног зида, уколико у позицијама предрачуна не буде другачије 
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назначено. Отвори за врата, прозоре и преграде одбијају се од кубатуре зидања 
заједно са гредом над њима, с тим да прозорски зупци улазе у кубатуру зидања по 
целој дебљини зида а по мерама уписаним у плану. Смањење дебљине зида у 
прозорским парапетима се не одбија.Преградни зидови дебљине до 12 cm 
обрачунавају се по m2 озиданог зида, с тим што се отвори одбијају од квадратуре 
заједно са рагастовом. 
 
Малтерисање: Зидови се малтеришу тек онда када се потпуно слегну и осуше и то на 
повољној температури. Са малтерисањем треба почети од највишег спрата па се 
спуштати са радом наниже. Пре малтерисања све површине на које долази малтер 
треба помоћу четке добро очистити од прашине и прљавштине, а у летњим месецима 
полити водом (нарочито зидове који се малтеришу цементним малтером). Спојнице 
очистити од сувишног малтера на дубини 1.5-2 cm ради бољег пријањања малтера. 
Ако се појави шалитра, зидове треба очистити жичаним четкама и опрати водом са 
додатком 10% соне киселине (салцгајса), па кад се осуши четком премазати 
битуменском емулзијом како би се спречило поновно продирање влаге у зид и соли 
на површину. Овај посао се не плаћа посебно већ пада на терет извођача. 
      
Све бетонске површине које се малтеришу (ливене или зидане од блокова) без 
обзира да ли је то у дотичној позицији предрачуна наглашено или не, морају се 
претходно орапавити по потреби и обавезно испрскати ретким цементним малтером, 
што је обухваћено јединичном ценом и не плаћа се посебно.Малтерисање вршити у 
два слоја у укупној дебљини од 2 до 3 cm и то: први слој од малтера са грубим, 
острим просејаним песком, а други фини слој са финим песком. Малтер за други слој 
мора бити просејан кроз густо сито и наноси се преко добро осушеног првог слоја. 
Површине после малтерисања морају да буду равне и глатке без таласа, удубљења и 
испупчења. Ивице морају бити мало заобљене- оборене и праве, а углови на споју 
зидова и зидова и плафона оштри и прави. 
      
За остали начин израде, обрачун извршених радова и плаћање важе у свему општи 
услови за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, општи опис за 
зидарске радове и важеће просечне норме у грађевинарству. 
     
Обрачун се врши по м2 стварно омалтерисаних површина по одбитку отвора а у 
складу са просечним нормама у грађевинарству. Ценом је обухваћено и постављање 
и скидање потребних скела, затим крпљење шлицева инсталација, чишћење прозора, 
врата, преграда и др. пошто се ови радови неће посебно плаћати. 
 

Тесарски радови 
 
Материјал који се употребљава за израду кровних конструкција и других тесарских 
радова мора да одговара релевантним ЈУ стандардима и означеној класи дрвета. 
Поред ових прописа, извођач је дужан да се придржава и других прописа из области 
дрвених конструкција. Извођач је дужан, такође, да се строго придржава општих мера 
и норматива из правилника о заштити на раду, као и противпожарних мера. План тих 
и сличних мера и поступака извођач је дужан да поднесе на увид надзору пре почетка  
посла. 
 
Везе и везни материјали морају, такође, одговарати прописима ЈУ стандарда.За 
извођење свих конструктивних елемената извођач се мора придржавати техничког 
описа за конструкцију и димензија из статичког прорачуна.  Елементи кровне 
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конструкције и елементи на фасади од масивног дрвета морају бити изведени од 
четинарског дрвета и класе номиналне влажности до 12%. 
    
Резана масивна грађа за рогове се не рендише, осим ако је појединачним описима 
рендисање предвиђено, или је то захтевано поступцима импрегнације и наношења 
фунгицидних и других заштитних слојева или слично. Видни део рогова, стубова, 
косника и других елемената треба да буде рендисан, са профилацијом према 
детаљу. Носећа плафонска конструкција биће од резане меке грађе и класе, уколико 
посебним описом није другачије одређено.Кровни елементи, конструктивна грађа и 
потконструкција за вешање спуштених плафона морају бити заштићени 
одговарајућим премазима и/или импрегнацијом, од труљења, против инсеката, 
гљивица и против пожара. 
 
Резултати одговарајућих лабораторијских тестова морају бити спроведени пре 
набавке материјала и пре почетка извођења радова, стављени на увид надзору. 
Видни делови дрвета, поред заштитних премаза биће бајцовани у тону према 
усвојеном узорку. 
    
Обрачун тесарских радова извршити на основу стварно извршених количина. Држачи, 
анкери, анкерне плочице и остали спољни и фиксациони елменти, морају да буду од 
нерђајућег челика или на други подесан и несумјивио одобрени начин заштићени од 
корозије, и пропадања.Облици, описи и димензије тога материјала пре набавке треба 
да буду достављени на увид надзору у виду узорака у размери 1:1. 
    
Јединичне цене обухватају вредност материјала који се уграђује, укључујући и 
отпадак који се ствара приликом кројења, израду, транспорт и уградњу, као и 
амортизацију материјала код оплате, помоћни материјал, радну снагу, услуге 
грађевинске механизације, утрошак погонске електричне енергије и  друго. 
     
У току радова извођач је обавезан да непрекидно одржава чистоћу на градилишту и 
да дневно уклања разни шут и отпатке, а након завршетка радова дужан је да 
преостали материјал однесе ван градилишта и  исто  почисти. Ове мере треба да 
буду сагласне са мерама противпожане заштите, које је извођач дужан да 
свакодневно контролише и ажурира. 
 

Армирачки радови 
 
Под армирачким радовима, подразумева се набавка, кројење, сечење, настављање, 
савијање, чишћење, постављање и учвршћивање челичне арматуре.  
 
Сви армирачки радови изводиће се према облицима и димензијама датим на 
цртежима, или како буду наређени, односно одобрени од стране Надзора. Квалитет 
челика и његове карактеристике морају задовољити све услове и захтеве утврђене 
Правилником о техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон, као и 
Правилником о техничким прописима за употребу глатког и ребрастог бетонског 
челика за армирани бетон.  
 
Овим Техничким условима прописује се уптреба следећих врста челика, а према  
одговарајућим стандардима:  
 
-GА 240/360 – меки бетонски глатки челик  
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-RА 400/500-2 – високовредни природно тврди ребрасти челик  
 
Уз арматуру Извођач је дужан доставити Надзорном органу одговарајуће атесте о 
квалитету челика. Пре постављања свака шипка мора бити очишћена од рђе, уља, 
масти, земље или било ког другог материјала који може проузроковати смањење 
приањања између челика и бетона.  
 
Постављена арматура мора бити солидно учвршћена и повезана. Међусобно  
везивање и учвршћење арматуре вршиће се паљеном жицом.  
 
Плаћање армирачких радова вршиће се на основу тежина, а према спецификацијама 
датим на цртежима, односно одобреним или наређеним од стране Надзора. Арматура 
коју Извођач угради за своје потребе неће се мерити и плаћати.  
 

Геодетски радови 
 
Под геодетским радовима, у смислу ових Техничких услова подразумевају се 

геодетска и друга мерења у циљу обележавања свих геодетских тачака потребних да 

би се ископ радова, уградња габиона по захтеваном паду извели према пројектним 

цртежима. У графичкој документацији су дати карактеристични профили и све 

потребне висинске коте за извођење радова.  

Обележавања, која је извршио Извођач, биће контролисана од стране Надзорног 

органа, али ова контрола не ослобађа Извођача одговорности за нетачно извршено 

обележавање. 

Нетачно обележени и извршени радови биће санирани од стране и о трошку 

Извођача, а према упутству Надзорног органа. 

Плаћање ових радова Извођачу се неће посебно плаћати већ их је потребно 

укалкулисати у свим позицијама радова где су они непоходни (ради уклапања радова 

по цртежима из пројекта). 

Рад у зимским условима 

 
Уколико се временски интервал ових радова поклапа са зимом и зимским временом 
требало би сагледати сва могућа ограничења и припреме да се рад у зимским 
условима одвија у колико је то могуће нормалном току.   
 
Бетонирање при ниским температурама 
 
Справљање, транспорт, уграђивање и заштита бетона при температурама ваздуха 
нижим од +5°С, све до -10°С, морају се тако изводити да обезбеђују монолитност 
бетона и пројектоване захтеве у погледу чврстоће и водонепропустљивости. 
Температурни режим при очвршћавању мора да обезбеди најмање 50% пројектоване 
чврстоће бетона при притиску, пре него што бетон буде изложен дејству мраза. При 
температури спољњег ваздуха између +5°С и -10°С температура бетонске мешавине 
мора да буде најмање од +6°С до +9°С. Да би се постигла потребна температура 
бетонске мешавине, загревају се њени саставни делови.  
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Морају се такође предвидети и спровести потребне мере да у току транспорта 
бетонске мешавине не дође до знатнијег снижавања њене температуре.Бетонирање 
се може вршити само преко терена или површине раније уграђеног бетона чија је 
температура изнад 0°С. Уколико то није случај мора се вештачким загревањем 
постићи температура од најмање 0°С до дубине од најмање 30 см. Дејствујућа 
температура при загревању не сме бити виша од 90°С. 
 
Темература свежег бетона: 
 

 
 

  - маса воде која се уноси у мешалицу 

 
 – вода која садржи (влажан) агрегат 

= +  

 
Ако је на пример  добија се  

 
Одакле за усвојено  потребно загрејати воду до  

 
Најнижа темепратура ваздуха до које се може само грејањем воде до  постићи 

темература свежег бетона на месту справљања  користећи сув агрегат од  , за  

износи  

За још ниже темературе се мора грејати агрегат. 
  
Ако је агрегат свеж на температури онда је потребно загревати агрегат 

до -5.1  да би се очувала температура свеже бетонске мешавине од 15 . 

 
Дијaграмом се утврђује за колко темепратура свежег бетона опаде приком транспорта 
за вредност  

 
 
У нашем случају, бетонирање се неће вршити ако темепература ваздуха буде испод 

 

 
 

Разни радови 
 
Сви разни радови се морају извести стручно, квалитетно и прецизно а у свему према 
стандардима и техничким условима за ову врсту радова. 
      
Материјал: Материјали који се употребљавају за ове радове морају одговарати 
захтевима југословенских стандарда.Материјали који нису обухваћени југословенским 
стандардима морају поседовати атесте о квалитету. Понуђач мора да за сав 
уграђени материјал достави уредне атесте . 
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Извођење:  Радови се морају извести у складу са стандардима и техничким 
условима а у свему према пројекту, упутствима пројектанта и описима из предрачун 
радова. 
 
3. ПОЧЕТАК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Почетак извођења предметних радова је одмах након обостраног потписивања 
Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 20 
дана од дана обостраног потписивања Уговора). 

4. ЗАВРШЕТАК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Завршетак комплетног обима предметног посла у року од максимално 150 

календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао. 

 

5. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Радови се изводе на Митровцу на Тари са леве стране пута за Заовине.  Приступ 
градилишту је са постојећег асфалтног пута. 

Понуђач се мора, због специфичности посла, простора и начина извођења 
радова, упознати са условима на лицу места. Наручилац ће сваком 
заинтересованом који дође на лице места и упозна се са локациом на којој ће се 
изводити предметни послови издати потврду о доласку.   

Доказ који Понуђач мора приложити уз Понуду, да би понуда била 
прихватљива, је Потврда издата од стране Наручиоца, као доказ да је Понуђач 
упознат са предметним радовима на лицу места, у супротном Понуда ће бити 
оцењена као неприхватљива. 
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IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

(на основу члана 77. ЗЈН) 
 

Ред. 
број 

Услови за учешће у поступку 
Јавне набавке  

Доказ о испуњености услова 

1. 
Да је Понуђач регистрован код 

надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар 

 
Извод из регистра надлежног органа 
За Правна лица: 

 Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре 

 Извод из регистра надлежног 
Привредног суда (установе) 

За Предузетнике: 

 Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре 

 Извод из одговарајућег регистра 
 

2. 

Да Понуђач и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре 

 
Потврде надлежног суда 
За Правна лица - Извод из казнене 

евиденције: 
1) Законски заступник  

 Уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а 

2) Правно лице  

 Уверење надлежног суда 
За Предузетнике - Извод из казнене 

евиденције: 

 Уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а 

За Физичко лице - Извод из казнене 
евиденције: 

 Уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а 
 

3. 

 
Да Понуђачу није изречена мера 

забране обављања делатности, која 
је на снази у време објављивања 

Позива за подношење понуда 

 
Потврде надлежног суда или 
надлежног органа за регистрацију 
привредних субјеката 
 
За Правна лица: 

 Потврде Привредног и Прекршајног 
суда или Потврда Агенције за 
привредне регистре 

За Предузетнике: 

 Потврда Прекршајног суда или 
Потврда Агенције за привредне 
регистре 

За Физичко лице:  

 Потврда Прекршајног суда 
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4. 

Да је Понуђач измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе 
када има седиште на њеној 

територији 

Потврде надлежног пореског органа и 
организације за обавезно социјално 
осигурање или потврде надлежног органа 
да се понуђач налази у поступку 
приватизације 
За Правна лица, предузетнике и физичка 
лица: 

 Уверење Пореске управе 
Министарства финансија (порези и 
доприноси) 

 Уверење локалне самоуправе 
(изворни локални јавни приходи) 

5. 

Да Понуђач располаже 
неопходним техничким 
капацитетом – да поседује или да 
може узети под закуп: 
  
1. Универзалну машину комбинирку 
(ровокопач,чекић) – ком. 1;   
2. Камион кипер носивости од 7,5т 
или већи – ком. 2;   
3. Аутомешалица - запремина бубња 
5м3 или већа – ком. 2;   
4. Перивибартор – ком. 2 
5. Кран или дизалицу са дохватом 
минималне дужине  стреле 15 м за 
подизање оплате, арматуре итд. - 
ком 1 
 

Уколико су машине у власништву Понуђача 
доставити пописну листу и копије важећих 
саобраћајних дозвола (копије важећих 
саобраћајних дозвола доставити само за машине 
које се региструју).  
 
Ако се машине или опрема изнајмљују доставити 
доказ – Потврду да ће Понуђач Уговором о закупу 
машина или опреме моћи да располаже 
захтеваним машинама или опремом у току 
извођења предметних радова и копије важећих 
саобраћајних дозвола (за машине које подлежу 
регистрацији). 
 
У случају достављања наведене Потврде, да ће 
се Уговором о закупу користити машине или 
опрема, изабрани Понуђач је дужан да пре 
склапања Уговора достави Наручиоцу закључен 
Уговор о закупу, у супротнм Уговор за извођење 
предметних радова неће бити закључен . 

6. 

Да Понуђач располаже довољним 
кадровским капацитетом 

 
 Да има Лиценцираног одговорног 
извођача грађевинских радова 
(инжењер) 

 

Важећа инжењерска Лиценца одговорног 
извођача грађевинских радова.  
Ако је радник у радном односу код Понуђача, 
доставити, уз важећу Лиценцу, Образац ''М-
A'' ''Потврда о поднетој пријави, промени, 
одјави на обавезно социјално осигурање'' и 
копију радне књижице.  
У случају да инжењер није у радном односу 
доставити, уз важећу Лиценцу, Уговор између 
Понуђача и лиценцираног инжењера из кога 
се може утврдити да ће Лиценцирани 
инжењер бити ангажован код Понуђача у току 
извођења предметних радова. У овом 
случају изабрани Понуђач је дужан да пре 
склапања Уговора достави Наручиоцу 
закључен Уговор са тим инжењером из 
кога се јасно може видети да ће тај 
инжењер бити ангажован код Понуђача у 
току извођења предметних радова, у 
супротном Уговор за извођење 
предметних радова неће бити закључен 
 
Ако је захтевани радник у радном односу код 
другог послодавца доставити, уз важећу 
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Лиценцу, Образац ''М-A'' ''Потврда о поднетој 
пријави, промени, одјави на обавезно 
социјално осигурање'' и копију радне 
књижице од послодавца код кога је запослен 
и Изјаву послодавца да ће тај инжењер бити 
ангажован код Понуђача у току извођења 
радова. У овом случају изабрани Понуђач је 
дужан да пре склапања Уговора достави 
Наручиоцу закључен Уговор са тим 
послодавцем из кога се јасно може видети да 
ће тај инжењер бити ангажован код Понуђача 
у току извођења предметних радова, у 
супротнм Уговор за извођење предметних 
радова неће бити закључен 
 

7. 

Да Понуђач располаже неопходним 
Кадровским капацитетом  - да у току 

извођења радова мора имати на 
располагању минимално: 

 

- 2 (два) КВ армирача, 
- 2 (два) КВ тесара, 
- 2 (два) КВ бетонирцa, 
- 5 (пет) минмално ПК радника 
(зидар, тесар, бетонирац или 
армирач). 

   
  Докази које Понуђач мора доставити за 
све захтеване раднике:  

- Образац ''М-A'' - Потврда о поднетој 
пријави, промени, одјави на обавезно 
социјално осигурање;  

- Копију радне књижице; 
- Диплому или Уверење (доказ да 

радници испуњавају захтеване 
квалификације);  
 
Поред напред наведеног потребно је 
доставити следеће: 
 

- За КВ раднике - Потврду о радном 
искуству из које се може видети да 
захтевани КВ радници, имају минимално 
две године радног искуства на пословима 
за које су квалификовани, издату од стране 
фирме која је уписана у привредни 
регистар за извођење захтеваних радова;  

- - За ПК грађевинске раднике - Потврду о 
радном искуству из које се може видети да 
захтевани ПК радници, имају минимално 
две године радног искуства на пословима 
за које су квалификовани, издату од стране 
фирме која је уписана у привредни регистар 
за извођење захтеваних радова.  

У случају када су захтевани радници у 
радном односу код другог послодавца 
доставити исте доказе (стим што Образац ''М-
А'' и копија радне књижице мора бити издата 
од послодавца код кога су запослени) и 
поред тога Изјаву послодавца да ће тај/ти 
радници бити ангажован код Понуђача у току 
извођења радова. У овом случају изабрани 
Понуђач је дужан да пре склапања Уговора 
достави Наручиоцу закључен Уговор са тим 
послодавцем из кога се јасно може видети да 
ће ти радници бити ангажовани код Понуђача 
у току извођења предметних радова, у 
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супротнм Уговор за извођење предметних 
радова неће бити закључен . 
 

У случају када захтевани радницу нису у 
радном односу доставити све напред 
наведене доказе осим Обрасца ''М-А'' и 
копије радне књижице. За овај случај 
потребно је доставити Изјаву тог/тих радника 
да ће бити ангажован код Понуђача у току 
извођења радова. И у овом случају изабрани 
Понуђач је дужан да пре склапања Уговора 
достави Наручиоцу закључен Уговор са тим 
радницима из кога се јасно може видети да 
ће ти радници бити ангажовани код Понуђача 
у току извођења предметних радова, у 
супротнм Уговор за извођење предметних 
радова неће бити закључен . 

-  
 

Напомена:  
Сваки КВ грађевински радник (армирач, 
тесар или бетонирац) испуњава 
квалификацију захтеваних ПК радника, тј. 
Понуђач уместо документације за пет 
захтеваних ПК радника може приложити 
документацију за КВ раднике уз Потврду 
Понуђача  да ће ти КВ радници, у току 
извођења радова, обављати послове ПК 
радника.  

-  
 

8. 

Да је Понуђач изводио радове на 
изградњи бетонских  резервоара 

минималне запремине 60 м3 у 
задњих пет година, рачунајући до 

дана објављивања Позива за 
подношење понуда за предметну ЈН 

на Порталу јавних набавки РС 

Референце - потврде оверене од стране 
Наручиоца код којих су извођени радови. 
Наручилац задржава право да сваку 
наведену референцу провери на лицу 
места. 

9. 

Да Понуђач располаже 
неопходним финансијским и 

пословним капацитетом  
Остварен приход у 2013. и 2014. 
години – најмање 5.000.000,00 
динара (укупно за обе године). 

Биланс успеха за 2013. и 2014. годину. 

10. 
Доказ да је Понуђач упознат са 

предметним радовима на лицу места 

Потврда издата од стране Наручиоца, као 

доказ да је Понуђач упознат са предметним 

радовима на лицу места 
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У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 
124/2012) испуњеност обавезних услова наведених у овој Табели (од тачке 1. до 
тачке 4.), односно услове из члана 75. став 1., од тачке 1. до тачке 4. Закона о 
јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012), Понуђач доказује  
достављањем попуњене, потписане и оверене Изјаве којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене 
услове, тј. потписивањем Изјаве у прилогу (Образац број 10), у супротном 
Понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 

У складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 
124/2012), након достављања напред наведене Изјаве за доказивање обавезних 
услова, Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од 
Понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да у року од 7 дана достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о  испуњености 
услова наведених у Табели, у супротном Понуда ће бити оцењена као 
неприхватљива. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на Интернет 
страницама надлежних органа, односно да доставља напред наведену Изјаву, 
али у том случају је дужан да приликом достављања Понуде наведе који су то 
докази и на којим Интернет страницама надлежних органа су доступни у 
супротном мора попунити, потписати, оверити и доставити наведену Изјаву да 
би понуда била прихватљива. 

Докази из ове Табеле, за тачке 2., 3. и 4. не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 

Додатне услове, односно услове наведене у тачкама 5, 6, 7, 8, 9 и 10, понуђач 
доказује достављањем захтеваних доказа у истим тачкама.  

 

 

 

 

 

 

 



ЈП ЕПС – Београд, Царице Милице 2 
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" – ХЕ „Бајина Башта“ 
 Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1 
 

ЈН МВ – ББ 64/2015   Страна 29 oд 60 

V – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на 
српском језику. 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Подношењем Понуде, потребно је да Понуђачи комплетно попуне, потпишу и овере 
следеће Обрасце:  

 Образац број 1. – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ,  

 Образац број 2. – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, у 
случају да Понуђач извршење набавке делимично поверава Подизвођачу. 
Образац број 2 не треба попуњавати ако Понуђач наступа самостално или 
подноси Заједничку понуду. 

 Образац број 3. – ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ, у случају да Понуђач наступа са 
Подизвођачем. Ако Понуђач наступа са више подизвођача Oбразац 1 треба 
фотокопирати у потребном броју примерака попунити и приложити уз понуду. 
Образац број 3 не треба попуњавати ако Понуђач наступа Самостално или 
подноси Заједничку понуду. 

 Образац број 4. – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у случају 
подношења Заједничке понуде. Ако Понуђач подноси Заједничку понуду са 
више удружених Понуђача Образац број 4 треба фотокопирати у потребном 
броју примерака, попунити и приложити уз Понуду. Образац број 4 не треба 
попуњавати ако понуђач наступа Самостално или са Подизвођачем. 

 Образац број 5. – ПОНУДА 

 Образац број 6. – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – ПРЕДМЕР И 
ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 Образац број 7.– МОДЕЛ УГОВОРА – Попуњавањем празних места у Моделу 
Понуђач потврђује да прихвата елементе Модела уговора, односно да је 
упознат са елементима Модела. Модел уговора мора бити на крају потписан 
и оверен, у супротном понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 

 Образац број 8. – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 Образац број 9. – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ. 

 Образац бр.10–ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
ИЗ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

 Образац број 10а – ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ИЗ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ОВЕ КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у случају подношења понуде са Подизвођачем). 

 Образац број 11 – ИЗЈАВА О ДОСТАВЉЕНОЈ РЕГИСТРОВАНОЈ МЕНИЦИ СА 
МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ И КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ЗА 
ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ. Уколико се уз понуду не достави Меница на 
захтеван начин понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 

 Образац број 12 –  ИЗЈАВА О НАМЕРАМА У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА 
РЕГИСТРОВАНЕ МЕНИЦЕ СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ И КАРТОНОМ 
ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ЗА ДОБРО ИЗВРШРЊЕ ПОСЛА. Уз понуду се 
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потписује наведена Изјава а меницу доставља само Понуђач са којим 
буде закључен Уговор. 

 Образац број 13 - ИЗЈАВА О НАМЕРАМА У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ 
КАО СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА И НЕДОСТАТАКА 
У ГРАНТНОМ ПЕРИОДУ. Уз понуду се потписује наведена Изјава а меницу 
доставља само Понуђач са којим буде закључен Уговор. 

 Образац број 14 – ИЗЈАВА Понуђача о испуњености услова безбедности и 
здравља на раду. У случају подношења понуде са Подизвођечем или 
Заједничке понуде, Образац број 14 копирати у потребном броју примерака, 
тако да сваки Понуђач из групе Понуђача, односно Подизвођач потпише по 
један примерак Изјаве. 

 Образац број 15 – ИЗЈАВА о поштовању обавеза које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. У 
случају подношења понуде са подизвођечем или заједничке понуде, Образац 
број 15. копирати у потребном броју примерака, тако да сваки Понуђач из групе 
Понуђача, односно Подизвођач потпише по један примерак Изјаве. 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

Понуда са варијантама није дозвољена. Уколико Понуђач достави понуду са 
варијантама његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

4. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ  

У року за подношење понуде,  односно пре истека рока за подношење понуда, 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена или повлачење 
понуде је пуноважно ако Наручилац прими измењену понуду или обавештење о 
повлачењу понуде пре истека рока за достављање понуда. Ниједна понуда се не 
може изменити након истека рока за подношење понуда. 

5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење Јавне набавке делимично 
поверити Подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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. Ако Понуђач у понуди наведе 
да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу, дужан је да наведе назив 
Подизвођача, а уколико Уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај 
Подизвођач ће бити наведен у Уговору. Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави 
доказе о испуњености обавезних и додатних услова, као и за себе, за све услове 
наведене у Табели IV ове Конкурсне документације – ''УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
(на основу члана 77. ЗЈН)'', тј. за обавезне услове од тачке 1 до тачке 4 попуњену, 
потписану и оверену Изјаву (Образац број 10а), а за додатне услове све доказе као и 
за Понуђача. У случају подношења понуде са Подизвођачем, ако се доспела 
потраживања преносе директно Подизвођачу, Наручилац ће, у договору са носиоцем 
Уговора, за део извршених радова плаћања вршити дирекно Подизвођачу.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може у исто време да учествује и као 
Подизвођач у другој понуди. 
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6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће понуду поднети група Понуђача, 
односно да ли ће бити поднета Заједничка понуда. У случају пондошења Заједничке 
понуде Понуђач је дужан да за сваког Понуђача из групе Понуђача достави доказе о 
испуњености обавезних услова наведени у Табели IV ове Конкурсне документације – 
''УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ 
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА (на основу члана 77. ЗЈН)''– од тачке 1. до тачке 4., као и за 
себе, тј. посебно попуњену, потписану и оверену Изјаву (Образац број 10) за сваком 
Понуђача из групе Понуђача,  а додатне услове, тј. услове наведене у тачкама 5, 6, 7, 
8, 9 и 10 испуњавају заједно. Понуђач је дужан да, у случају подношења Заједничек 
понуде, уз понуду достави Споразум којим се Понуђачи из групе понуђача међусобно 
и према Наручиоцу обавезују на извршење Јавне набавке мале вредности, а који 
обавезно садржи податке о: 

 

1) Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду     
и који ће заступати групу Понуђача пред Наручиоцем; 

2) Понуђачу који ће у име групе Понуђача потписати Уговор; 

3) Понуђачу који ће у име групе Понуђача дати средство обезбеђења; 

4) Понуђачу који ће издати рачун; 

5) Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) Обавезама сваког од Понуђача из групе Понуђача за извршење Уговора. 

Понуђач који је Самостално поднео Понуде не може истовремено да учествује 
у Заједничкој понуди или као Подизвођач, нити да учествује у више Заједничких 
понуда.  

7. УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  

Укупна вредност понуде обухвата комплетно завршене предметне радове у складу са 
Предмером – Образац број 6, који је саставни део ове Конкурсне документације.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. ЗЈН. 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Наручилац ће сва плаћања вршити у динарима, вирманском уплатом. Плаћање 
изведених радова вршиће се по рачунима издатим по претходно овереним 
привременим месечним ситуацијама од стране одговорних лица Наручилаца, за 
радове извршене у претходном месецу, у року од максимално 45 календарских дана 
од дана пријема рачуна на писарници Наручиоца, које ће оверити одговорна лица 
Наручиоца. 
 
Наручилац не може да прихвати било какво авансно плаћање. 

 

9. ПОЧЕТАК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Почетак извођења предметних радова је одмах након обостраног потписивања 
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Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 20 
дана од дана обостраног потписивања Уговора). 

10. ЗАВРШЕТАК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Завршетак извођења предметних радова је максимално 150 календарских дана од 
дана почетка извођења предметних радова.  

 
11. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Радови се изводе на Митровцу на Тари са леве стране пута за Заовине.  Приступ 
градилишту је са постојећег асфалтног пута. 

Понуђач се мора, због специфичности посла, простора и начина извођења 
радова, упознати са условима на лицу места. Наручилац ће сваком 
заинтересованом који дође на лице места и упозна се са локациом на којој ће се 
изводити предметни послови издати потврду о доласку.  

Доказ који Понуђач мора приложити уз Понуду, да би понуда била 
прихватљива, је Потврда издата од стране Наручиоца, као доказ да је Понуђач 
упознат са предметним радовима на лицу места, у супротном Понуда ће бити 
оцењена као неприхватљива. 

12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У 
случају да Понуђач понуди краћи рок, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

13. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

1. Меница за озбиљност понуде  

Понуђач је дужан да уз понуду регистровану меницу са меничним овлашћењем и 
картоном депонованих потписа за озбиљност понуде, на износ од најмање 5% 
од вредности понуде, за случај одустајања од закључења уговора, која важи 
најмање до дана истека важења понуде.   

2. Меница за добро извршење посла 

Изабрани Понуђач је дужан да, у року од максимално 10 дана од дана 
закључења Уговора, достави Наручиоцу регистровану меницу са меничним 
овлашћењем и картоном депонованих потписа за добро извршење посла, на 
износ од најмање 7% од вредности Уговора, која важи најмање 5 дана дуже од 
истека рока за коначно извршење посла. 

3. Меница за гарантни период 

Изабрани Понуђач је дужан да Наручиоцу, пре истека уговореног рока за извођење 
предметних радова, достави Меницу као средство обезбеђења за отклањање кварова 
и недостатака у грантном периоду, на износ од минимално 5% од укупне вредности 
Уговора, са роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног рока. 

4. ВАЛУТА  

Јединичне цене и укупна вредност се изражавају искључиво у динарима, без пореза 
на додату вредност (ПДВ-а) и фиксне су, тј. не могу се мењати. 
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5. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

Рок за подношење понуде је 13 дана од дана објављивања Позива за  подношење 
понуда и Конкурсне документације на Порталу Јавних набавки Републике Србије, до 
08:00 часова задњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као 
последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 08:00 
часова. 

 

6. ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

Понуде се достављају на адресу: "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта, 31250 Бајина 

Башта, Трг Душана Јерковића број 1., у затвореној коверти, са назнаком: "НЕ 

ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку број ЈН МВ ББ - 64/2015 – “Резервоар Мала 

Метаљка“, а на полеђини назив Понуђача, адресу, број телефона и контакт особу 

Понуђача. 

Понуда се може доставити путем препоручене поште или предати лично на 
писарницу Наручиоца, на адреси ''Дринско – Лимске ХЕ'' Бајина Башта, 31250 Бајина 
Башта, Трг Душана Јерковића број 1. 

7. БЛАГОВРЕМЕНОСТ ПОНУДЕ 

Понуда која стигне на адресу Наручиоца у напред наведеном року сматраће се 
благовременом, у супротном понуда ће бити неблаговремена и Комисија за 
предметну Јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, 
такву понуду вратити Понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 

8. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

Уколико понуда садржи поверљиве податке Понуђач је дужан да их посебно назначи, 
у супротном сматраће се да таквих података нема у понуди. Подаци које Понуђач 
оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене предметне Јавне 
набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак 
предметне Јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања 
понуда, нити у наставку поступка или касније. 

 
9. ПАТЕНТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА 

Обавештавају се Понуђачи да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за 
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.  

 
10. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке 
мале вредности, против сваке радње Наручиоца. 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. 
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У случају подношења Захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, 
садржина Позива за подношење понуда или Конкурсне документације долази до 
застоја рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави 
предметног поступка, рок за подношење Захтева за заштиту права је пет дана од 
дана пријема Одлуке. 

На достављање захтева за Заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 
достављања Одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона о јавним набавкама (Сл. 
гласник РС број 124/2012). 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 
поступку Јавне набавке мале вредности ако су подносиоцу захтева били или 
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
захтева из члана 149. став 3. члана Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 
број 124/2012), а подносилац Захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Подносилац Захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 
Србије број: 840-30678845-06, сврха: Републичка административна такса, 
корисник: Буџет Републике Србије, уплати таксу одређену Законом о јавним 
набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012). 

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

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 (износ од 40.000,00 
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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за 
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије 
у складу са законом и другим прописом. 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос: 

Примерак правилно попуњеног налога за уплату: 

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на 
број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и 
знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл. 

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке мале вредности, односно објављује Обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од 
дана пријема Захтева за заштиту права. 

11. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 
три дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено 
ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. Питања се могу упутити на 
Адресу: ПД "Дринско – Лимске ХЕ" д.о.о. Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, Трг 
Душана Јерковића број 1., или електронским путем на е-маил адресе: 
zivko.nikolic@dlhe.rs, natasa.popovic@dlhe.rs до краја радног времена Наручиоца, 
односно сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова. Питања и сва друга 
појашњења, захтеви и слично, која стигну е-маилом после 15:00 часова евидентираће 
се као да су дошли наредног дана, тј. завешће се код Наручиоца првог наредног 
радног дана. 

Напомињемо да се комуникација у поступку Јавне набавке одвија, искључиво, 
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, а све у 
складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012). 
На питања која нису постављена у писаном облику Наручилац није у обавези да 
одговори. 

mailto:zivko.nikolic@dlhe.rs
mailto:natasa.popovic@dlhe.rs
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12.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
Понуђача односно његовог Подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна су јединичне 
цене.  

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи су обавезни да на захтев Наручиоца, у току прегледа, вредновања и 
рангирања понуда, пруже допунска објашњења. 

Захтев за допунско објашњење Наручилац упућује Понуђачу у писаној форми и у 
истом одређује примерен рок за одговор. 

 
13. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу Уговора у предметној Јавној набавци је најнижа понуђена цена 
уз испуњење обавезних и додатних услова из ове Конкурсне документације.   

14. РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ 

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, Наручилац ће извршити 
доделу Уговора, односно предност дати Понуђачу који понуди дужи гарантни 
период. 

15. УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са Понуђачем чија је понуда изабрана као 
најповољнија, у року од осам дана од истека рока за подношење Захтева за заштиту 
права из члана 149. Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012). 
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VI – ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у Обрасцима број 1., 
2., 3., 4., 5. и 6.  

Ако Понуђач подноси понуду Самостално, потребно је попунити само Обрасце број 1., 
5. и 6., ако наступа са Подизвођачем Обрасце број 1., 2., 3., 5. и 6., а у случају 
подношења Заједничке понуде потребно је попунити Обрасце број 1., 4., 5. и 6. 

У Обрасцу понуде треба заокружити један од начина на који се подноси понуда: 
Самостално, са Подизвођачем или Заједничка понуда. У случају подношења понуде 
са Подизвођачима или Заједничке понуде потребно је на предвиђено место уписати 
називе свих Подизвођача или свих Понуђача из групе Понуђача а потребне обрасце 
копирати у довољан број примерака. 
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Образац број 1 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1. Назив Понуђача:  .........................................................................................    

2. Адреса Понуђача:  .......................................................................................  

3. Лице за контакт:  ..........................................................................................  

4. Електронска адреса лица за контакт:  ........................................................  

5. Телефон:  .....................................................................................................  

6. Телефон/факс:  ............................................................................................  

7. Порески идентификациони број (ПИБ):  .....................................................  

8. Матични број:  ..............................................................................................  

9. Број текућег рачуна:  ....................................................................................   

10. Банка: ............................................................................................................  

11. Лице одговорно за потписивање уговора и функција:  .............................  

 

 

 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 
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Образац број 2 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

У предметној Јавној набавци број ЈНМВ ББ - 64/2015 “Резервоар Мала Метаљка”, 

изјављујемо да извршење набавке делимично поверавамо Подизвођачу 

________________________ и то ____ % од укупне вредности предметне Јавне 

набавке. 

 

Део предмета Јавне набавке који ћемо извршити преко Подизвођача је 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 
 
 

Место и датум: 

 

 

МП 

Понуђач: 
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Образац број 3 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
(У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

1. Назив Подизвођача:  ...................................................................................    

2. Адреса Подизвођача:  .................................................................................  

3. Лице за контакт:  ..........................................................................................  

4. Електронска адреса лица за контакт:  ........................................................  

5. Телефон:  .....................................................................................................  

6. Телефон/факс:  ............................................................................................  

7. Порески идентификациони број (ПИБ):  .....................................................  

8. Матични број:  ..............................................................................................  

9. Број текућег рачуна:  ....................................................................................   

10. Банка: ............................................................................................................  

11. Лице одговорно за потписивање уговора и функција:  .............................  

  

 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
НАПОМЕНА: У случају подношења понуде са више Подизвођача, Образац број 3 
фотокопирати у довољан број примерака, тако да сваки Подизвођач може да 
попуни посебно дати Образац. 
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Образац број 4 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
(У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ) 

1. Назив Понуђача:  .........................................................................................    

2. Адреса Понуђача:  .......................................................................................  

3. Лице за контакт:  ..........................................................................................  

4. Електронска адреса лица за контакт:  ........................................................  

5. Телефон:  .....................................................................................................  

6. Телефон/факс:  ............................................................................................  

7. Порески идентификациони број (ПИБ):  .....................................................  

8. Матични број:  ..............................................................................................  

9. Број текућег рачуна:  ....................................................................................   

10. Банка: ............................................................................................................  

11. Лице одговорно за потписивање уговора и функција:  .............................  

  

 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: У случају подношења Заједничке понуде са више Понуђача, 
Образац број 4 фотокопирати у довољан број примерака, тако да сваки Понуђач 
из групе Понуђача може да попуни посебно дати Образац. 
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Образац број 5 
 

Назив Понуђача: ______________________    

Број Понуде: _______                                      

Датум: __________  године 

Место: ________________ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности за Јавну набавку број ЈНМВ ББ - 64/2015 
“Резервоар Мала Метаљка”, Наручиоца ''Дринско – Лимске ХЕ'' Бајина Башта, 
подносимо следећу: 
 

П О Н У Д У 
 
У складу са условима утврђеним Конкурсном документацијом број ЈНМВ ББ - 
64/2015, нудимо вам извођење предметних радова под следећим условима:  
 

1. ПОНУДУ ПОДНОСИМО:  

a)  Самостално 
 

 
б) Са Подизвођачем/има и то: 

 
 

 1. Назив Подизвођача: 

  Поверени део набавке: 

  Процентуално учешће у укупној вредности: 

 

 2. Назив Подизвођача: 

  Поверени део набавке: 

  Процентуално учешће у укупној вредности: 

 

 3. Назив Подизвођача: 

  Поверени део набавке: 

  Процентуално учешће у укупној вредности: 

 

в) Заједничка понуда групе понуђача и то: 
 

 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 

Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (мин. 60 дана).  
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Укупна вредност понуде износи: _____________ динара без ПДВ-а. 

У укупну вредност су урачунати сви трошкови за реализацију предметне Јавне 
набавке, осим трошкова ПДВ-а. 

Начин, валута и услови плаћања - Наручилац ће сва плаћања вршити у динарима, 

вирманском уплатом. Плаћање изведених радова вршиће се по рачунима издатим по 
претходно овереним привременим месечним ситуацијама од стране одговорних лица 
Наручилаца, за радове извршене у претходном месецу, у року од максимално 45 
календарских дана од дана пријема рачуна на писарници Наручиоца, које ће оверити 
одговорна лица Наручиоца. 

Понуђач је обвезник плаћања ПДВ-а:   1.  ДА        2. НЕ                                                           
(Понуђач заокружује одговор под 1. или под 2.)  

Почетак извођења предметних радова: одмах након обостраног потписивања 
Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 20 
дана од дана обостраног потписивања Уговора). 

Завршетак извођења предметних радова: максимално 150 календарских дана од 
дана почетка извођења предметних радова. 

Гарантни период за изведене радове: _______ месеци од завршетка комплетног 
обима предметних радова. 

Место извођења предметних радова је на Митровцу на Тари са леве стране пута за 
Заовине. Приступ градилишту је са постојећег асфалтног пута. 
 
Изјављујемо да смо се, због специфичности посла, простора и начина 
извођења радова, упознали са условима на лицу места и да ћемо исте изводити 
у складу са захтевима из Конкурсне документације.  

Прилог: Потврда издата од стране Наручиоца о прегледу места извођења 
предметних радова од  _______ 2015. године. 

 

Квалитативни и квантитативни пријем предметних радова ће се извршити 
записнички, приликом завршетка сваке, појединачне, позиције предметних радова.   

 

 
 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 
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Образац  број 6 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА 

 
Понуђач приликом попуњавања Обрасца структуре цене, односно приликом 
попуњавања Предмера радова, мора попунити комплетан Предмер, односно уписати: 

 јединичне цене без ПДВ-а,  

 вредност за сваку позицију без ПДВ-а, 

 укупну вредност понуде без ПДВ-а,  

 укупан износ ПДВ-а и  

 укупну вредност понуде са ПДВ-ом,  
 у супротном Понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
Јединичне цене, као и укупна вредност, се исказују искључиво у динарима.  

 

Р.Б. Опис радова Ј.М. Кол. x Ј.Цена = Износ 

I Земљани радови             

1. Ископ земље у материјалу V категорије за израду 
грађевинске јаме са одлагањем материјала на 
привремену депонију(са стране). Ископ се врши  ширине  
и дубине према Пројекту. Тај материјал ћемо касније 

искористити за насипање око објекта. Обрачун по m³ 
материјала. m³ 35 x   =   

2. Набавка, транспорт и уградња тампон слоја -шљунка 
испод објекта. Обрачун по m³. m³ 9 x   =   

Укупно земљани радови:   

II Бетонски радови             

1. Справљање и уграђивање неармираног-набијеног и 
армираног бетона, са набавком, транспортом, негом и 
испитавањем бетона, у свему према техничким условима. 
Радне и дилатационе спојнице обрадити уз употребу 
еластичних ПВЦ трака FUGENBAND, SIKADUR или 
еквивалнетних материјала. Места прекида бетонирања 
усагласити са Надзорним органом.  Код водонепропусног 
бетона  предвиђа се коришћење адитива за 
пластификацију и водонепропусност PLASTIPROOF--а 
или  Sika1 или неки други материјали истих или бољих 
карактеристика. Он се додаје у бетон у пропорцији 0,2-
0,5% од тежине цемента(поштовати произвођачка 

упутства). Обрачун по м³ а за ослонце у затварачници по 

комаду. Резервоари су правоугаоног пресека. 

            

а) Слој мршавог бетона испод доње плоче затварачнице и 
резервоара, бетон за пад горње плоче затварачнице и  
плоче резервоара  неармираним бетоном марке МБ15. 
Обрачун по m³. m³ 7.6 x   =   

б) Темељне стопе објекта армираним бетоном  МБ20. 
Обрачун по m³. m³ 10 x   =   

в) Ослонци у затварачници за арматуре и фазонске комаде 
неармираним бетоном МБ15, према детаљу из пројекта. 
Обрачун по ком. kom. 5 x   =   

г) Израда конзолне плоче и степеништа на улазу у 
затварачницу армираним бетоном марке МБ25. Обрачун 
по m³. m³ 0.92 x   =   
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д) Израда горње, доње плоче са вутама и зидова 
резервоара дебљине 30см у двострукој оплати. Предвиђа 
се  водонепропусни армирани бетон марке МБ30. 
Обрачун по m³. m³ 70 x   =   

ђ) Израда изливне главе од набијеног-неармираног бетона 
(зидови и дно) и армираног(покретна горња плоча) 
бетоном МБ15 и ревизионог окна чистог отвора 1,0м од 
набијеног-неармираног бетона МБ15. Обрачун по комаду 
комплетно изграђене изливне главе према детаљима 
пројектанта и ревизионог окна са одговарајућим 
поклопцем.             

  изливна глава за испуст Ф100 kom 1 x   =   

  ревизионо окно на изливној цеви Ф100 kom 1 x   =   

Укупно бетонски радови:   

III Aрмирачки радови             

1. Набавка,транспорт,сечење,савијање и монтирање 
арматуре према цртежима из пројектне документације. У 
предмеру је дата оријентациона количина арматуре а 
стварна ће бити дата у плановима арматуре. Обрачун по 
кг.             

а) ∅8 kg 270.6 x   =   

б) ∅10 kg 1478 x   =   

в) ∅14 kg 650 x   =   

г) Q-525 kg 4267 x   =   

д) Q-335 kg 216 x   =   

Укупно армирачки радови:   
  

      
  

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА 
     

  

Земљани радови   дин   

Бетонски радови   дин   

Армирачки радови   дин   

Укупно радови без ПДВ-а: дин   

Вредност ПДВ-а: дин   

Укупно радови са ПДВ-ом: дин   

  

        

    Напомена: Обавезно је обићи место извођења радова пре давања понуде и тако се 
упознати са реалним стањем на терену. Извођач радова је дужан да обезбеди све 

заштитне и безбедносне мере у циљу безбедног извођења радова према предходно 
урађеном елаборатом о безбедности и здравља на раду ( заштитна опрема, радници, 
потребни атести за машине и опрему...). 
 
 
 

Место и датум: 

 

 

М.П. 

Понуђач: 
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Образац  број 7 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

за извођење радова – “Резервоар Мала Метаљка”– Прва фаза 

 
1. Наручилац:  Јавно предузеће ''Електропривреда Србије'' Београд,  
                                    Царице Милице број 2, Огранак ''Дринско - Лимске хидроелектране''  
                                    Бајина Башта, Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта,  

у даљем тексту Наручилац,  
                                     које заступа Финансијски директор Огранка Зорица Јовановић, 

дипл.економиста, по Пономоћју број 12.01.47951/1-15 од 24.09.2015. 
године, у даљем тексту Наручилац  
Матични број: 20053658 
ПИБ: 103920327 
Текући рачун број: 160-797-13, Банка Интеса АД 

        
и 

 
2. Извођач радова:   ________________________________________________,     
                               које заступа _____________________________________,  
                               у даљем тексту Извођач радова.   
             Матични број: _____________ 
                               ПИБ: _______________ 
                               Текући рачун број: __________________________,  
        
                               који наступа са Подизвођачем:  
         1.________________________  
 
                               који је поднео Заједничку понуду са следећим Понуђачима:  
          1.________________________  
          2. _______________________ 
          3. _______________________ 

 
 
 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог Модела уговора је “Резервоар Мала Метаљка”, у складу са 

Предмером и предрачуном радова, у коме је наведен детаљан опис предметних 
радова, из Конкурсне документације број ЈНМВ ББ - 64/2015 (Образац број 6), који ће 
бити саставни део Уговора.  
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Члан 2. 
 

Уговор се додељује Понуђачу _____________________, који је поднео понуду са 
Подизвођачем ______________________, Заједничку понуду са Понуђачима 
________________________ и ___________________________, на основу 
спроведеног поступка Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ ББ - 64/2015, по 
Одлуци Директора о покретању поступка број 64/1, према Записнику Комисије 
Наручиоца о отварању понуда број ______ од _____.2015. године, Извештаја 
Комисије о стручној оцени понуда број ________ од _____.2015. године и Одлуке 
Директора о додели уговора број ______ од _______.2015. године. 
 
Извођач радова се обавезује да радове по Уговору изврши у свему према Конкурсној 
документацији за ЈНМВ ББ - 64/2015, прихваћеној Понуди број ____ од ______.2015. 
године, која ће бити саставни део Уговора и Предмеру и предрачуну радова (Образац 
број 6) који ће, такође, бити саставни део Уговора. 
 
НАПОМЕНА: Члан 2 попуњава Наручилац.  
 
 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ - ЦЕНА РАДОВА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
 

Наручилац се обавезује да Извођачу радова, на име изведених радова, ближе 
описаних у члану 1. Модела уговора, исплати укупан износ од __________ динара  
(словима: ______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ динара). 
 
У износу из става 1. овог члана су урачунати сви трошкови за реализацију предметне 
Јавне набавке.  
 
У износу из става 1. овог члана није урачунат ПДВ. 
 
Уговорени износ је фиксни и не може се мењати.   
 
 

ВАЛУТА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 4. 
 

Наручилац се обавезује да износ из члана 3. Модела уговора плати Извођачу радова 
динарски, вирманском уплатом.  

Плаћање изведених радова вршиће се по рачунима издатим по претходно овереним 
привременим месечним ситуацијама од стране одговорних лица Наручилаца, за 
радове извршене у претходном месецу, у року од максимално 45 календарских дана 
од дана пријема рачуна на писарници Наручиоца, које ће оверити одговорна лица 
Наручиоца. 

Извођач радова се обавезује да се, приликом испостављања рачуна - месечних 
ситуација, обавезно позове на број и предмет јавне набавке и број Уговора 
(заводни број Наручиоца). 
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ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 5. 
 

Извођач радова се обавезује да предметне радове по овом Моделу уговору започне 
одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од 
стране Наручиоца – максимално 20 (двадесет) календарских дана од дана обостраног 
потписивања Уговора.  
 
Комплетан обим предметног посла Извођач радова се обавезује да заврши у року од 
максимално 150 (стопедесет) календарских дана од дана почетка извођења 
предметних радова. 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
 

Члан 6. 
  

Извођач радова се обавезује:  
 

 да радове изврши квалитетно уз поштовање техничких норматива за ову врсту 
радова;  

 да у предвиђеном року, максимално у року од 10 дана од дана закључења 
Уговора, доставити Наручиоцу Меницу као средство обезбеђења за добро 
извршење посла, издату од стране банке прихватљиве за Наручиоца на износ од 
најмање 7% од вредности Уговора, која важи најмање 5 дана дуже од истека 
рока за коначно извршење посла; 

 да Наручиоцу, пре истека уговореног рока за извођење предметних радова, 
достави Меницу као средство обезбеђења за отклањање кварова и недостатака 
у грантном периоду, на износ од минимално 5% од укупне вредности Уговора, са 
роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног рока. 

 да се придржава упутстава која добије од одговорног лица Наручиоца; 
 да раднике који буду ангажовани, пре увођења у посао, упозна и упозори на 

неопходност поштовања мера безбедности и здравља на раду које предузима 
Послодавац како би се максимално избегла могућност настанка нежељених 
последица на радном месту;  

 да своје раднике, пре упућивања на обављање предметних радова, осигура и 
обезбеди им опрему и лична средства за заштиту на раду са обавезним 
истицањем амблема фирме Извођача радова;  

 да поштује прописе и правила која дефинишу безбедност информација у 
''Дринско – Лимске ХЕ'' Бајина Башта (у прилогу Уговора ће бити Уговор број IF-
00-085 који Извођач радова треба да потпише);  

 да се приликом извођења предметних радова придржава Закона о безбедности 
и здрављу на раду и са Наручиоцем потпише Споразум о уређивању материје 
безбедности и здравља на раду;  

 да надокнади сву евентуалну штету коју причини радник Извођача радова према 
Наручиоцу или трећем лицу, намерно или крајњом непажњом;  

 да надокнади сву евентуалну штету коју радник претрпи приликом извођења 
предметних радова; 

 да испуни све обавезе, према Наручиоцу, из овог Модела уговора и Конкурсне 
документације број ЈНМВ ББ - 64/2015;  
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 да уз Уговор достави потписану и оверену сву документацију за безбедност и 
заштиту на раду, која буде у прилогу Уговора;  

 да уз Уговор достави попуњене, потписане и оверене Обрасце - Списак радника 
који ће бити ангажовани на предметним пословима у току извођења радова и 
Списак опреме за рад која ће се користити у току извођења радова (само 
радници које Понуђач наведе на том Списку могу извршавати предметне 
радове и само опрема са Списка се може користити у току извођења 
радова). Уколико у току извођења предметних радова, из оправданих разлога, 
буде неопходна измена наведених Спискова, Извођач радова се мора, писаним 
путем, обратити Наручиоцу са Захтевом за измену и допуну Списка. Након 
сагласности од стране Наручиоца, пре измене Списка, Извођач радова мора 
доставити сву потребну документацију за измену Списка (захтевану 
документацију за раднике, односно опрему). 

 
Извођач радова не може започети извођења предметних радова уколико није 
доставио сву напред наведену документацију. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 7.  
 

Наручилац се обавезује:  
 

 да у законском року врши плаћање по Уговору; 
 да, по пријему Менице за добро извршење посла, врати Извођачу радова 

Меницу за озбиљност понуде, коју је Извођач радова доставио уз понуду;  
 да Извођача радова благовремено уведе у посао и омогући му несметано 

извођење радова по Уговору;  
 да раднике који буду ангажовани, пре увођења у посао, упозна са 

присутним ризицима на овим пословима и мерама које ће се  спроводити у 
циљу обезбеђења максималне безбедности и здравља на раду, сходно 
закону о безбедности и здрављу на раду (СГ РС број 101/2005) и са 
Извођачем радова потпише Споразум о уређивању материје безбедности и 
здравља на раду; 

 да радницима укаже на мере колективне заштите, противпожарне заштите, 
дозвољеним правцима кретања и упозори раднике да се током извођења 
предметних радова морају придржавати тих мера; 

 да именује одговорно лице за предметне радове и о томе писаним путем извести 
Извођача радова; 

 да по завршетку извођења радова са Извођачем радова сачини Записник о 
извршеним радовима и примопредаји радова;  

 да испуни све обавезе, према Извођачу радова, из овог Модела уговора и 
Конкурсне документације број ЈНМВ ББ - 64/2015. 

 
 

ВИША СИЛА 
 

Члан 8. 
 

Уколико наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања 
извршења обавеза преузетих овим Угвором, обавезе учесника Уговора мирују док 
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виша сила траје и ни једна страна нема право на накнаду због неизвршења обавезе 
друге стране по овом основу. 
 
Страна погођена вишом силом дужна је да одмах, писаним путем, обавести другу 
страну о настанку као и о престанку више силе. 
 

У случају трајања више силе дуже од шест месеци, сваки учесник Уговора има право 
да исти раскине. 
 
 

САНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 9. 
 

У случају да Наручилац обустави извођење предметних радова или само неког дела 
радова, обавезан је да Извођачу радова исплати извршене радове. 
 
У случају прекорачења уговореног рока за завршетак извођења радова, кривицом 
Извођача радова, Извођач радова је обавезaн да плати Наручиоцу пенале од 3‰ (три 
промила) дневно за сваки дан кашњења, а највише до 5% (пет процената), од укупне 
уговорене вредности. 
 

РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 10. 
 

И једна и друга уговорна страна, уколико буде дошло до битне повреде Уговора од 
друге уговорне стране, као и у случају неиспуњења неких обавеза из овог Модела 
уговора и Конкурсне документације број ЈНМВ ББ - 64/2015, могу једнострано 
раскинути Уговор са отказним роком који не може бити краћи од 20 дана. 
 
Страна која жели да раскине Уговор дужна је да о томе у разумном року писаним 
путем обавести другу уговорну страну. 
 
Раскидом Уговора не престају обавезе да се надокнади евентуална штета. Такође, 
раскид Уговора нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и 
обавеза после раскида. 
 
Уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора дужна је да другој уговорној 
страни надокнади штету и изгубљену добит. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 11. 
 

Све евентуалне спорове који настану у извршењу Уговора, уговорне стране ће 
настојати да реше споразумно.  
 
У случају да се спор не може решити споразумно надлежан је Привредни суд у 
Ужицу. 
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Члан 12. 
 

За све што није регулисано овим Моделом уговора примењиваће се Закон о 
облигационим односима и други важећи прописи за ову врсту набавке. 
 
 

Члан 13. 
 

Све измене и допуне Уговора важе само ако су направљене у писаној форми и 
потписане од обе уговорне стране. 
 

Члан 14. 
 

Уговор се закључује са роком трајања до извршења обавеза уговорних страна и ступа 
на снагу по потписивању обе уговорне стране.  
 

Члан 15. 
 

Уговор ће бити сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих свака уговорна 
страна задржава по три примерка. 
 
 
 

У Г О В А Р А Ч И  
 

 
 
   За Извођача радова                                        За Наручиоца 
           Директор                             Финансијаки директор Огранка 
     
__________________                                        __________________________ 
(потпис овлашћеног лица)                     Зорица Јовановић, дипл.економиста 
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Образац  број 8 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012) и 
Правилником о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС број 29/2013 од 
29.03.2013. године) у Конкурсној документацији за предметну Јавну набавку број 
ЈНМВ ББ - 64/2015 “Резервоар Мала Метаљка”, доставља се Образац трошкова 
припремања понуде. 

 

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

Трошкови __________________________ у износу од _________ динара без ПДВ-а;  

                  УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА: __________ динара без ПДВ-а. 

 
 

                      Понуђач 

       __________________________  

        (назив Понуђача) 

  

     М.П.  _________________________  

           (потпис одговорног лица) 

 
 
НАПОМЕНА:  
 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, напомињемо да Понуђач може да 
у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
 
Уколико Понуђач одлучи да не достави износ трошкова припремања понуде 
потребно је само прецртати места на којима се уписују износи и Образац 
потписти и оверити. 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може 
тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
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Образац број 9 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012) ја, 

___________________________________, овлашћено лице Понуђача, дајем следећу:  

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за                  

ЈНМВ ББ - 64/2015 “Резервоар Мала Метаљка“, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 

        Давалац Изјаве 

                      Понуђач 

       __________________________  

        (назив Понуђача) 

  

     М.П.  _________________________  

           (потпис одговорног лица) 

 

 

Напомена: У случају подношења понуде са Подизвођачем или Заједничке понуде, Образац 

Изјаве копирати тако да сваки Подизвођач, односно Понуђач из групе понуђача потпише 

посебно наведену Изјаву.  
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Образац број 10 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
о испуњењу услова из члана 75. Закона о јавним набавкама                                             

у посутпку Јавне набавке мале вредности 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 
124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
Понуђача, дајем следећу  

И З Ј А В У   

Понуђач ______________________________ (навести име Понуђача) у поступку Јавне 

набавке мале вредности број ЈНМВ ББ - 64/2015 “Резервоар Мала Метаљка“, 

испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1., од тачке 1. до тачке 4. Закона о 

јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012), односно услове наведене у овој 

Конкурсној документацији – Поглавље IV ''Услови за учешће у поступку јавне набавке 

мале вредности из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 

испуњеност услова (на основу члана 77. ЗЈН)'', за тачке 1., 2., 3. и 4. наведене табеле, 

и то:  

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела 
као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 
у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

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

         

Место: _________                     Понуђач 

Датум: __________           М.П. __________________________  
        

Напонема: Уколико понуду подноси група Понуђача, подношењем Заједничке понуде, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе 
Понуђача и оверена печатом (у том случају образац Изјаве копирати за сваког 
Понуђача).  



ПД "Дринско-Лимске ХЕ"д.о.о. 
Бајина Башта 
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Образац број 10а 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

о испуњењу услова из члана 75. Закона о јавним набавкама                                             
у посутпку Јавне набавке мале вредности 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 
124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
Подизвођача, дајем следећу  

И З Ј А В У   

Подизвођач ______________________________ (навести име Подизвођача) у 

поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ ББ - 64/2015 “Резервоар Мала 

Метаљка“, испуњава све обавезне услове из члана 75. став  1., од тачке 1. до тачке 

4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012), односно услове 

наведене у овој Конкурсној документацији – Поглавље IV - ''Услови за учешће у 

поступку јавне набавке мале вредности из члана 75. Закона о јавним набавкама и 

упутство како се доказује испуњеност услова (на основу члана 77. ЗЈН)'', за тачке 1., 

2., 3. и 4. наведене табеле, и то:  

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривчних 
дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

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

 

         

Место: _________                     Подизвођач 

Датум: __________           М.П. __________________________  

         

Напонема: Уколико се подноси понуду са Подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица Подизвођача и оверена печатом (у случају подношења 
понуде са више Подизвођача образац Изјаве копирати за сваког Подизвођача). 
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Образац број 11 

 

 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉЕНОЈ РЕГИСТРОВАНОЈ МЕНИЦИ СА МЕНИЧНИМ 
ОВЛАШЋЕЊЕМ И КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА  

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
 
 
 

У прилогу Вам достављамо регистровану меницу са меничним овлашћењем и 
картоном депонованих потписа за: 
 
 

 Озбиљност понуде, за ЈНМВ ББ - 64/2015 “Резервоар Мала Метаљка“, на 
износ од најмање 5% од вредности понуде за случај одустајања од 
закључења уговора које важи најмање до дана истека важења понуде.  

 
 
 
 

Прилог уз ову изјаву: 
 

1. Регистрована меница;  
2. Захтев за регистрацију менице; 
3. Менично овлашћење на тражени износ и рок важења и 
4. Картон депонованих потписа. 

 
 
 
 
 
У ___________________ 
 
Дана, _________ године 
 
                           

М.П.            Потпис овлашћеног лица 
 
  _____________________ 
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Образац  број 12 
 

ИЗЈАВА О НАМЕРАМА У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА РЕГИСТРОВАНЕ МЕНИЦЕ СА 
МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ И КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА 

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо у предвиђеном року, максимално у року 
од 10 дана од дана закључења Уговора, доставити Наручиоцу регистровану меницу 
са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа за: 
 
 

 Добро извршење посла, за ЈНМВ ББ - 64/2015 “Резервоар Мала Метаљка'', 
на износ од најмање 7% од уговорене вредности, која важи најмање 5 дана 
дуже од истека рока за коначно извршење посла.  

 
 
 
 
У ___________________ 
 
Дана, _________ године 
 
                           

М.П.            Потпис овлашћеног лица 
 
  _____________________ 
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Образац  број 13 
 

ИЗЈАВА О НАМЕРАМА 
У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА РЕГИСТРОВАНЕ МЕНИЦЕ СА МЕНИЧНИМ 

ОВЛАШЋЕЊЕМ И КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА 
КАО СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА И НЕДОСТАТАКА У 

ГРАНТНОМ ПЕРИОДУ 
 

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо пре истека уговореног рока за 

извођење предметних радова по Уговору за ЈНМВ ББ - 64/2015 “Резервоар Мала 

Метаљка”, доставити Наручиоцу Меницу као средство обезбеђења за отклањање 

кварова и недостатака у грантном периоду, на износ од минимално 5% од укупне 

вредности Уговора, са роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног 

гарантног рока. 

 

У ______________________ 

Дана _____________ године 

 

  

М.П. 

Потпис овлашћеног лица  
 
 
 

   (потпис) 
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Образац  број 14 
 
 

            IF-00-072 

 

И З Ј А В А 

Понуђача о испуњености услова безбедности и здравља на раду за Јавну 

набавку  број ЈНМВ ББ - 64/2015 “Резервоар Мала Метаљка” 

 
 
Понуђач ___________________________________  потврђује да испуњава прописане 
услове из Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр.101/05) и то: 
 
 

1. Да су ангажовани радници обучени за безбедан и здрав рад са алатима и 
опремом које користе у току рада и пружање прве медицинске помоћи о чему 
постоји потребна евиденција; 

2. Да су ангажовани радници здравствено способни за обављање предметних 
послова о чему постоји потребна евиденција (лекарски прегледи); 

3. Да су ангажовани радници задужени потребном заштитном опремом; 

4. Да су на ангажованим средствима и опреми за рад примењене мере за 
безбедан и здрав рад и да су периодично прегледани о чему постоје потребни 
извештаји, 

5. Да ће поступити по налогу Службе за заштиту и безбедност у ХЕ ''Бајина 
Башта''; 

6. Да ће, по захтеву лица за безбедност и здравље на раду, сва наведена 
документација бити достављена на увид. 

Контакт са лицима за безбедност и здравље на раду у ХЕ ''Бајина Башта'' је 
Ненад Пурић, 031/590-978. 

  
 

 
                                                                                                           ПОНУЂАЧ 
 
                                                                                           М.П.     ....................................... 
 

 

 

 

 

Напомена: У случају подношења понуде са Подизвођачем или Заједничке понуде, Образац 

Изјаве копирати тако да сваки Подизвођач, односно Понуђач из групе Понуђача потпише 

посебно наведену Изјаву.  



ЈП ЕПС – Београд, Царице Милице 2 
Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" – ХЕ „Бајина Башта“ 
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1 
 

ЈНМВ ББ - 64/2015   Страна 60 oд 60 

Образац  број 15 
 
 

На освноу Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012), Понуђач 

___________________________________________________ (назив Понуђача) даје 

следећу:   

 
 
 

И З Ј А В У 

 
 
Изјављујемо да смо при састављању своје понуде за ЈНМВ ББ - 64/2015 “Резервоар 

Мала Метаљка”, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујемо да 

смо ималац права интелектуалне својине. 

 
 

 

У ______________________ 

Дана _____________ године 

 

  

М.П. 

Потпис овлашћеног лица  
 
 
 

   (потпис) 
 

 

 

 
Напомена: У случају подношења понуде са Подизвођачем или Заједничке понуде, Образац 

Изјаве копирати тако да сваки Подизвођач, односно Понуђач из групе Понуђача потпише 

посебно наведену Изјаву.  

 
 

 


