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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Услуге надзора од стране надзорног органа односно Главног надзорног инжењера (CE) и 

Заменика Главног надзорног инжењера (DCE) у складу са FIDIC Жуте књиге,  

FIDIC Црвене књиге и PRAG правилима 

 
-У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ- 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад, ул. Масарикова бр.17. www.vikns.rs 

2. Врста поступка: Отворен поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама 

(«Сл. гласник РС» бр. 124/12) 

3. Предмет поступка јавне набавке: Услуге надзора на извођењу радова за: Изградњу и 

реконструкцију примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ 2 и 

реконструкцију постројења за прераду воде за пиће Штранд од стране надзорног 

органа односно Главног надзорног инжењера (CE) и Заменика Главног надзорног 

инжењера (DCE) у складу са FIDIC Жуте књиге, FIDIC Црвене књиге и PRAG 

правилима 

4. Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

5. Резервисана набавка: не 

6. Eлектронска лицитација: не 

7. Контакт: Данијела Мусулин, адреса електронске поште danijela.musulin@vikns.rs. 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  Услуге надзора 

на извођењу радова за: Изградњу и реконструкцију примарне канализационе 

мреже од улице Руменачке до ГЦ 2 и реконструкцију постројења за прераду воде 

за пиће Штранд од стране надзорног органа односно Главног надзорног инжењера 

(CE) и Заменика Главног надзорног инжењера (DCE) у складу са FIDIC Жуте књиге, 

FIDIC Црвене књиге и PRAG правилима, назив услуге праћења и надзора, ознака 

7152100. 

2. Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема 

3. Подаци о оквирном споразуму: нема 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној 

набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом  одређене услове за учешће у поступку јавне 

набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом. У 

супротном, понуда се одбија. 

 
Предмет набавке су услуге  надзора од стране надзорног органа односно  Главног надзорног 

инжењера (CE) и Заменика Главног надзорног инжењера у складу са правилима FIDIC  Жуте 

књиге, FIDIC Црвене књиге  и у складу са   ПРАГ правилима над  спровођењем три уговора и 

то: 

 два уговора о извођењу радова и то уговора о Изградњи и реконструкција примарне 

канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ2, уговорен у складу са правилима 

FIDIC Црвене књиге  и уговора на реконструкцији постројења за прераду воде за пиће 

Штранд, уговорен у складу са правилима FIDIC Жуте књиге и  

 једног уговора о испоруци добара за изградњу и реконструкцију примарне 

канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ2, Испорука цеви од нодуларнога лива и 

фазонских комада, уговорен у складу са  ПРАГ-ом  (која ознака значи Европска комисија 

– Практични водич за поступке закључивања уговора за екстерне активности Европске 

уније) Уговором о испоруци добара.          

 

Понуђач мора испуњавати све Законом  одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а 

понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.  

 

На предметну јавну набавку ће се примењивати одредбе: 

 Закон о јавним набавкама; 

 Правила FIDIC (Међунардни савез инжењера консултаната) црвене и жуте књиге  

 Одредбе практичног водича за поступке закључивања уговора за екстерне активности 

Европске уније (ПРАГ), 

 Закон о облигационим односима;  

 Закон о планирању и изградњи објеката; 

 Закон о заштити животне средине; 

 Закон о безбедности и здрављу на раду; 

 Закон о заштити од пожара;   

 Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама; 

 Прописи и нормативи везани за услуге која су предмет јавне набавке.  

 

У пружању услуге  Надзора не смеју се предузимати имовинско-правне обавезе инвеститора 

односно  не могу се мењати одредбе Уговора о извођењу радова, односно његов предмет 

дефинисан уговорима о извођењу радова, уговором о испоруци добара и цену.  

 
Понуђена услуга надзора мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца, важећим 

стандардима и задатим карактеристикама из ове конкурсне документације, као и 

општепознатим правилима грађевинарства и правилима струке и професионалних обичаја. 
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3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на страном 

језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.   

 

3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У 

ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у 

потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба 

попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне 

документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за 

заступање понуђача. 

 

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

место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.  

 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као 

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

овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.   

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 

понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 

1-, изузева обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје 

име. 

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2.- који попуњава, потписује 

и оверава подизвођач у своје име. 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.  

 

3.3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

3.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је 

затворена) тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, 

лично или поштом, на адресу:  
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Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, 

21000 Нови Сад ул. Масарикова бр. 17. 

са назнаком:  

 

„Понуда за јавну набавку – Услуге надзора на извођењу радова за:  Изградњу и 

реконструкцију примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ 2 и 

реконструкцију постројења за прераду воде за пиће Штранд од стране надзорног органа 

односно CE и DCE у складу са FIDIC Жуте и Црвене књиге и PRAG правилима, Јавна 

набавка број  26/14–С, НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс 

понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  

 

Понуђач може поднети само једну понуду.  

 

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може 

поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може 

бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.  

 

3.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да измени или повуче своју достављену понуду писменим обавештењем, 

најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 

У року за подношење понуде понуђач може да опозове, измени или допуни већ поднету понуду, 

писменим путем на адресу Наручиоца, са назнаком "ОПОЗИВ“ или „ИЗМЕНА / ДОПУНА“ - 

Понуда за јавну набавку – Услуге надзора на извођењу радова за:  Изградњу и 

реконструкцију примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ 2 и 

реконструкцију постројења за прераду воде за пиће Штранд од стране надзорног органа 

односно CE и DCE у складу са FIDIC Жуте и Црвене књиге и PRAG правилима “ – Јавна 

набавка број 26/14-С – НЕ ОТВАРАТИ. 

 

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће 

разматрати, већ ће неотворена бити враћена понуђачу.  

 

Понуда не може бити опозвана, нити измењена после истека  рока за подношење исте. Уколико 

понуђач опозове или измени своју понуду по истеку рока за подношење понуда Наручилац је 

овлашћен да наплатити гаранцију за озбиљност понуде. 

 

3.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране  Наручиоцу у року одређеном у 

позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 08.12.2014. године до 14,00 часова. 

Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а 

Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са 

назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, 

дана 08.12.2014. године са почетком у 14:15 часова.  
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Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре 

почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом 

поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног 

лица понуђача. 

 

3.8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ 

ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА 

РЕФЕРЕНЦА ) 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 

поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 

предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се 

односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврсан.  

 

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача 

уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.   

 

На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке води 

списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.  

 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу.  

 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. 

 

Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у тренутку закључења 

уговора, да Наручиоцу поднесе две бланко (сопствене) соло менице са меничним овлашћењем у 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Страница 7 од 62 

 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.26/14-С отворени поступак 

  

висини од 7,5% од вредности уговора без пдв-а по меници, за добро извршење посла, са роком 

важности најмање 30 дана дуже периода важења уговора. 

 

 

3.9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши 

измену конкурсне документације. Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуде 

измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне 

објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Све измене, објављене на 

напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне 

документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само ако су учињене у 

писаној форми. 

 

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

3.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају 

доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно и према наручиоцу 

обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. 

став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена имена лица, 

појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.  

 

Понуђачи из групе понуђача, одговарају наручиоцу неограничено солидарно у складу са 

Законом.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из 

члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку 

Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. 

Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају 

заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом. 

 

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 

 

 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла  

 попуњен и оверен Образац бр. 1А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за све остале 

чланове групе понуђача 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 

понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 

1-, изузев обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 

 
3.11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ 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 
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Понуђач је дужан да у понуди наведе 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.  

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда, 

наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор 

са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. 

Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне 

набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи  и 

достави у оригиналу или овереној копији.  

 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о 

јавним набавкама. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без 

обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да достави наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б – Подаци о 

подизвођачу, за сваког подизвођача кога ангажује.  

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2.- који попуњава, потписује 

и оверава подизвођач у своје име. 

 

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 

1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за учешће из члана 

75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.  

 

Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање 

подизвођача. 

 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 

уговора наручилац претрпео знатну штету.  

 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 

наручиоца. 

 

3.12 ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у 

потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба 

попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне 

документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за 

заступање понуђача. 

 

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику. 

 

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 
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75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у 

конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин одређен конкурсном 

документацијом. 

 

 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине, 

 доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76., 

предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом, 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5. – Изјава понуђача о финансијској гаранцији,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Модел уговора, у складу са понудом,  

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 7. – Изјава понуђача о независној понуди,  

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 8. – Образац трошкова припреме понуде,  

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 9. – Потврда о извршеном обиласку места 

извођења радова, издата од стране Наручиоца, 

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 10.- Методологија извођења надзора (по сваком 

уговору појединачно) на преосталим радовима/активностима са назнаком  критичних 

позиција и предлогом за њихову реализацију,  

 обрасце и доказе у складу са тачком 3.10. овог упутства у случају да група понуђача 

подноси заједничку понуду, односно 3.11. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем. 

 

3.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је неблаговремена. 

 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све 

неприхватљиве понуде. 

 

3.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет дана пре истека 

рока за подношење понуда, са назнаком: „Објашњења – Набавка услуге надзора од стране 

надзорног органа односно CE и DCE у складу са FIDIC Жуте и Црвене књиге и PRAG 

правилима, бр. 26/14-С.“ Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано 

лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, 21000 

Нови Сад, Масарикова 17 или e mail danijela.musulin@vikns.rs у радно време Наручиоца од 

понедељка до петка у времену  од 07,00-15,00 часова. Захтев примљен после наведедног 

радног времена ће бити третиран као захтев који је примљен код Наручиоца првог 

следећег радног дана. 
 

Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити 

Понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона. 
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3.15. ЦЕНА 

 

Цене у понуди изразити у динарима без пдв-а, као цену за Главног надзорног инжењера, једног 

Заменика Главног надзорног инжењера и за услуге спровођења поступка примопредаје 

завршених радова и коначног пријема радова и роба, које све заједно чине саставни део укупне 

цене понуде. 

 

У Обрасцу понуде исказати укупну цену понуде.  

 

Укупну понуђену цену чине: 

 

1. Понуда за ангажовање за Главног надзорног инжењера, једног Заменика Главног 

надзорног инжењер  

325 дана x цена по једном дану CE (8 сати)  

325 дана x цена по једном дану DCE (8 сати)  

 

2. Понуда за трошкове ангажовања  на издавању  Final Acceptance (на уговору за испоруку 

цеви) укључујући обезбеђење све потребне документације и Извештаја неопходних за 

његово издавање дато у тачки 7.2. 

Паушално 

 

3. Понуда за трошкове ангажовање на издавању Provisional Acceptance (на уговору за 

изградњу колектора) укључујући обезбеђење све потребне документације и Извештаје 

неопходне за њихово издавање дато у тачки 7.2. и појединачном обрадом свих важећих 

захтева извођача (Захтев од бр. 1 до бр.7) и њиховом завршном обрадом 

Паушално 

 

Понуђене јединичне цене једног дана су фиксне и исте ће важити за сво време трајања уговора 

и исте  у себи морају да садржи све евентуалне трошкове везане за извршење предметне јавне 

набавке. 

 

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 је јединична цена.  

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

 

3.16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Није дозвољено тражење авансног вида плаћања, 

 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана рачунајући од дана пријема 

фактуре – рачуна која фактура ће се испоставити након оверавања достављене Листе 

временског ангажовања (Time Sheet) коју оверава Наручилац, односно овером извршених 

активности на примопредаји групе радова. 
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Начин плаћања  - налогом за пренос.  

 

3.17. ПЕРИОД ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Период извршења услуга надзора је оквирно 27 месеци, а исти почиње да тече даном 

потписивања уговора. Понуђач ће бити дужан да предметну услугу врши по потреби и суботом 

и недељом. 

 

 

3.18.  ОБИЛАЗАК МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Наручилац ће обезбедити обилазак места извођења радова и ставити на увид постојећу 

документацију везану за реализацију сва три уговора свим заинтересованим  понуђачима. Сви 

заинтересовани понуђачи су у обавези да се, најмање два дана раније пре предвиђеног обиласка 

места извођења радова, најаве особи за контакт  Радоици Стефановићу на тел: 064/8521030, те у 

договору с њим закажу тачан термин обиласка места извођења радова. Обилазак ће бити могућ 

у времену од 10-14 часова у периоду до пет дана пре истека рока за подношење понуда. 

Договореном обиласку ће присуствовати представник Наручиоца и представник понуђача. 

Обилазак је обавезан – елиминациони услов. Понуђачи који обиђу места извођења радова у 

заказаном термину добиће потврду потписану од стране представника Наручиоца коју су 

обавезни да приложе у понуди (Образац број 9.-). Понуђачи су дужни да наведену потврду 

понесу са собом приликом облисака места извођења радова. 

 

3.19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   

 

Изабрани понуђач је у обавези да приликом закључења Уговора достави две бланко (сопствене) 

соло менице са меничним овлашћењем у висини од 5% од вредности уговора без пдв-а по 

меници, за добро извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дуже периода важења 

Уговора. Менице се држе у портфељу Наручиоца све  до испуњења свих уговорних обавеза 

изабраног понуђача, након чега се враћају истом. Истовремено, предајом меница изабрани 

понуђач се обавезује да Наручиоцу преда оверене копије (од стране пословне банке) важећег 

картона  са депонованим потписима овлашћеног лица, као и овлашћења за Наручиоца да се 

менице могу попунити у складу са Уговором. 

 
Овера копије депонованих потписа се врши тако, што понуђач копију депонованих потписа 

треба однети у банку у којој су потписи депоновани, где банкарски службеник ставља печат и 

свој потпис, уписује датум на копију картона депонованих потписа, којом потврђује да је копија 

идентична оригиналу. 

 

Све менице морају бити  регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС 

бр. 56/11) Народне Банке Србије. 

 

Средство финансијског обезбеђења може гласити на члана групе понуђача одређеног 

споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача. 

 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, 

Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача. 

 

3.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА   
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Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена цена“ у складу 

са тачком 3.15. овог одељка конкурсне документације.  

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену, која је и најнижа, биће 

изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања а који не може бити дужи од 45 

дана. 

 

3.21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, додатна 

објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши 

контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у складу са 

чланом 93. Закона.  

 

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 је јединична цена.  

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

3.22. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

3.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

 

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и 

ако у року предвиђеном Законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту 

права одбачен или одбијен. 

 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 

Ако изабрани понуђач не достави потписан уговор са своје стране Наручиоцу у року који 

Наручилац одреди у допису приликом достављања уговора на потпис сматраће се да је одбио да 

закључи уговор. 

 

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити 

позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана. 
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3.24. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени 

или означени као поверљиви.  

 

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди.  

 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи 

ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су 

прописима означени као поверљиви. 

 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 

словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.Ако 

се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће 

позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов 

представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и 

потписати се.Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, 

наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.  

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

 

3.25. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова.  

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови 

прибављања средства обезбеђења. 

  

3.26. МОДЕЛ УГОВОРА          

 

Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да прихвата елементе модела уговора.  

 

У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем у Моделу уговора морају 

бити наведени сви чланови групе понуђача, односно подизвођачи. 

 
Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 

 

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о 

јавној набавци. 
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3.27. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ  

 

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона,. 

 

3.28. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

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

својине трећих лица сноси понуђач 

 

3.29. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од 

доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 

 

3.30. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 

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

радње, осим ако Законом није другачије одређено. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, са назнаком 

„Захтев за заштиту права јн. бр. 26/14-С“.  

 
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања 

одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона. 

 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26. 

 

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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања. 

 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број 

рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97, позив на број 50-016, сврха уплате: 

републичка административна такса јн. бр.26/14-С, прималац уплате: буџет Републике Србије) 

уплати таксу у износу од 80.000,00 динара. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Понуђачи морају испуњавати  следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне 

набавке и то:     

  

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и као доказ 

за правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за привредне регистре 

Републике Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 

 

2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и 

његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 

 извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица 

(УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица; Уколико уверење основног суда не обухвата податке из 

казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ 

СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач 

/правно лице/ није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања 

мита); 

 извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 

Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је 

обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-

lica.html 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог уверења може се 

поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој 

евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове 

општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. 

Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене евиденције. 

 (докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

3.- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда, и као доказ за правно лице потребно је доставити 

потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, 

да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности  

(докази издати након објављивања позива за подношење понуда)  

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверења Пореске управе 

Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 

понуђач, доказује достављањем: 

 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра; 

 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према 

месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији 

(«Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на 

чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта 

 (доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или 

потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; 

(доказ издат након објављивања позива за подношење понуда)  

 

4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 

и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода; 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 
 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према 

месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији 

(«Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на 

чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. 

(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда) 
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2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова; 

(доказ издат након објављивања позива за подношење понуда)  

 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 

и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода. 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку јавне 

набавке и то:     

 

1.- да располаже неопходним финансијским капацитетом  и то: 

 да у претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013.) има остварене укупне 

пословне приходе у износу од најмање 6.000.000,00 динара (без ПДВ). 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити:  

 Извештај о бонитету  БОН ЈН који издаје Агенција за привредне регистре за  2011, 2012.  

и 2013. годину (са мишљењем овлашћеног ревизора за 2011. и 2012. годину, ако је 

понуђач обвезник ревизије) или Биланс стања и биланс успеха за 2011, 2012. и 2013. 

годину (са мишљењем овлашћеног ревизора за 2011. и 2012. годину, ако је понуђач 

обвезник ревизије) и доказ да су биланси за 2013. достављени Агенцији за привредне 

регистре, 

  односно  

Биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталне делатности за 2011, 2012. и 2013. годину (за привредне 

субјекте који који воде пословне књиге по систему простог књиговодства), 

  односно  

Потврду пословне банке понуђача о oстварeним приходима на пословном - текућем 

рачуну за 2011, 2012. и 2013. годину (за привредне субјекте који нису у обавези да 

утврђују финансијски резултат пословања – паушалци). 

 

2.- да располаже довољним техничким капацитетом и то: 

 два рачунара са припадајућим штамачима, 

 један апарат за формирање фото-документације.  

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити инвентарске листе / 

књиговодствене листе или рачун/е. 

 

3. да располаже довољним кадровским капацитетом и то да има запослена/ангажована 

лица: 

 једно лице за позицију Главног надзорног инжењера (CE) који мора поседовати 

следеће квалификације и професионално искуство: 

- Универзитетска диплома из области грађевинарства, мастер - одсек хидротехнике 

или дипл. инжењер грађевинарства - одсек хидротехникa, као доказ испуњености 

овог услова потребно је доставити фотокопију дипломе, 

- Доказ стручног знања у управљању великим системима (положен курс/студије 

ПМИ, МБА или одговарајући), као доказ испуњености овог услова потребно је 

доставити фотокопију сертификата/дипломе факултета – овлашћене институције 

- Добро писмено и усмено знање енглеског језика – минимум средњи ниво, као 

доказ испуњености овог услова потребно је доставити фотокопију дипломе 

завршеног курса енглеског језика минимум средњег нивоа,  
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- Познавање FIDIC услова уговарања као доказ испуњености овог услова потребно 

је доставити фотокопију сертификата овлашћене институције (као на пример 

„MACE“) 

- Најмање 10 година професионалног искуства у пројектовању и/или надзору и/или 

извођењу грађевинских објеката из области хидротехнике као доказ испуњености 

овог услова потребно је доставити референце потписане од стране ранијег 

Инвеститора/Послодавца за наведене послове, које садрже податке о: 

Инвеститору/Послодавцу (назив, седиште, ПИБ, МБ, законски заступник), 

извршеним услугама/пословима из области хидротехнике, периоду извршења 

наведених услуга/послова, печат и потпис овалашћеног лица 

Инвеститора/Послодавца; 

- Искуство у ПРАГ процедурама и FIDIC Инжењера на најмање два пројекта 

сличне природе –  инфраструктуре, као доказ испуњености овог услова потребно 

је доставити референце потписане од стране ранијег Инвеститора/Послодавца, 

које садрже податке о: Инвеститору/Послодавцу (назив, седиште, ПИБ, МБ, 

законски заступник), пројекту сличне природе – инфраструктуре у којем је 

учествовао у складу са ПРАГ процедурама и FIDIC Инжењера, периоду када је 

пројекат спроведен, печат и потпис овалашћеног лица Инвеститора/Послодавца; 

- Искуство у минимум два пројекта финансирана од стране ЕИБ као доказ 

испуњености овог услова потребно је доставити референце потписане од стране 

ранијег Инвеститора/Послодавца, које садрже податке о: 

Инвеститору/Послодавцу (назив, седиште, ПИБ, МБ, законски заступник), 

пројекту који је финансиран од стране ЕИБ, периоду када је пројекат спроведен, 

печат и потпис овалашћеног лица Инвеститора/Послодавца; 

- поседује лиценцу неопходну за спровођење дужности Надзорног инжењера: 

грађевински инжењер, одсек хидротехника, лиценца број 314 и/или 414, као доказ 

испуњености овог услова потребно је доставити фотокопију лиценце ИКС и 

потврду да је измирена чланарина за текућу годину 

- фотокопија уговора о радном анажовању код понуђача. 

 

 

 једно лице за позицију Заменика Главног надзорног инжењера (DCE) који мора 

поседовати следеће квалификације и  професионално искуство:   

- Универзитетска диплома из области грађевинарства, мастер или дипл. инжењер 

грађевинарства, као доказ испуњености овог услова потребно је доставити 

фотокопију дипломе, 

- Добро писмено и усмено знање енглеског језика – минимум средњи ниво, као 

доказ испуњености овог услова потребно је доставити фотокопију дипломе 

завршеног курса енглеског језика минимум средњег нивоа,  

- Познавање FIDIC услова уговарања као доказ испуњености овог услова потребно 

је доставити фотокопију сертификата овлашћене институције (као на пример 

„MACE“) 

- Најмање 10 година професионалног искуства у пројектовању и/или надзору и/или 

извођењу објеката финансираних од стране ЕУ, других донора и међународних 

банака, као доказ испуњености овог услова потребно је доставити референце 

потписане од стране ранијег Инвеститора/Послодавца за наведене послове, које 

садрже податке о: Инвеститору/Послодавцу (назив, седиште, ПИБ, МБ, законски 

заступник), изведеном објекту и финасијеру, извршеним услугама/пословима, 

периоду извршења наведених услуга/послова, печат и потпис овалашћеног лица 

Инвеститора/Послодавца; 
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- Најмање 5 година искуства у Контроли квалитета и спровођењу мера Безбедности 

и заштите на раду и заштиту животне средине према прописима ЕУ и 

Међународних Банака, као доказ испуњености овог услова потребно је доставити 

референце потписане од стране ранијег Инвеститора/Послодавца које садрже 

податке о: Инвеститору/Послодавцу (назив, седиште, ПИБ, МБ, законски 

заступник), извршеним услугама/пословима из наведених области, прописима у 

складу са којима су услуге/послови извршавани, периоду извршења наведених 

услуга/ послова, печат и потпис овалашћеног лица Инвеститора/Послодавца; 

- Искуство у ПРАГ процедури члан тима FIDIC Инжењера на најмање два пројекта 

сличне природе - инфраструктуре, као доказ испуњености овог услова потребно 

је доставити референце потписане од стране ранијег Инвеститора/Послодавца, 

које садрже податке о: Инвеститору/Послодавцу (назив, седиште, ПИБ, МБ, 

законски заступник), пројекту сличне природе – инфраструктуре у којем је 

учествовао у складу са ПРАГ процедурама и FIDIC Инжењера, периоду када је 

пројекат спроведен, печат и потпис овалашћеног лица Инвеститора/Послодавца; 

- Учешће у надзору / припреми минимално два  пројекта финансирана од стране 

ЕИБ, као доказ испуњености овог услова потребно је доставити референце 

потписане од стране ранијег Инвеститора/Послодавца, које садрже податке о: 

Инвеститору/Послодавцу (назив, седиште, ПИБ, МБ, законски заступник), 

пројекту који је финансиран од стране ЕИБ, периоду када је пројекат спроведен, 

печат и потпис овалашћеног лица Инвеститора/Послодавца; 

- поседује Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова 

безбедности и здравља на раду, као доказ испуњености овог услова потребно је 

доставити фотокопију Уверења; 

- поседује лиценцу неопходне за спровођење дужности Надзорног инжењера: 

грађевински инжењер, лиценца број 310 или 311 или 314, као доказ испуњености 

овог услова потребно је доставити фотокопију лиценце ИКС и потврду да је 

измирена чланарина за текућу годину; 

- поседује Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова 

координатора за извођење радова, као доказ испуњености овог услова потребно је 

доставити фотокопију Уверења 

- фотокопија уговора о радном анажовању код понуђача. 

 

 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 

 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1- 4 Закона, што доказује 

достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. 

Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из 

члана 75. став 1. тачка 1. – 4. Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом 

одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају 

заједно, на основу достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне документације.  

 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 

 

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су 

поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права 
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интелектуалне својине. 

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.- конкурсне 

документације. 

 

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у 

своје име. 

 

Начин достављања доказа:   
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може 

пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу 

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

или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

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

неприхватљиву. 

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

да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

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

 

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

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у пријави интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује 

испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. 

 

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

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

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

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

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

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе. 

 

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

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

државе. 

 
У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава право провере на 

основу релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините 

податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће 

одбијена. 

  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
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испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

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

прописани начин. 

 

 

        ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

         Комисија за јавне набавке 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ -  СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

 

 

ОПИС ПОСЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 

 

 

Обављање надзора на извођењу радова за 

 

 "Изградња и реконструкција примарне канализационе мреже од улице Руменачке до 

ГЦ2", 

 "Реконструкција постројења за прераду воде за пиће Штранд",  

у својству FIDIC Инжењера и  

      

 надзор на испоруци добара за 

 

 "Изградњу и реконструкцију примарне канализационе мреже од улице Руменачке до 

ГЦ2" 
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1 Листа Скраћеница 

 

Наручилац ЈКП “Водовод и канализација”, Нови Сад (такође се наводи као 

Послодавац у складу са FIDIC правилима и Руководилац Пројекта у 

складу са ЕУ ПРАГ Уговором о испоруци добара/услуга) 

Послодавац Одговорно лице које именује Наручилац у складу са FIDIC правилима 

Пружалац 

услуга 

Лице које пружа услугу обављања надзора над извођењем радова и 

испоруком добара 

ЕИБ Европска Инвестициона Банка 

FIDIC  Federation International des Ingenieurs Conseils (Међународни савез 

инжињера консултаната )  

ПИУ  

  

Једница за имплементацију/Одељење за спровођење пројекта 

ПРАГ   Практични водич за поступке закључивања уговора за екстерне 

активности Европске Уније  

CE Главни инжењер надзорног тима (Chief Engineer) 

DCE Заменик CE (Deputy CE) 

ТС Time Sheet, Праћење утрошка времена ангажовања  

ГЦ Општи услови тендера (General Conditions) 

СЦ Специјални услови (Special Conditionst) 

 

 

 

2. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

2.1. Наручилац  

Наручилац је: 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

«ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА» НОВИ САД 

21000 НОВИ САД, Масарикова 17 

 

2.2 Релевантне информације  

2.2.1 Инвестициони пројекат за потребе водовода и канализације града Новога Сада  

Циљеви овог “Инвестиционог пројекта  за потребе водовода и канализације града Новог Сада” 

су следећи: 

  

Циљ 1:  да територијална административна јединица - Град Нови Сад испуни услове прописане 

Директивом ЕУ 98/83/ЕЦ која се односи на квалитет воде за пиће (на начин на који је она 

примењена у српском законодавству) и да услуге у сектору водоснабдевања пружа по 

приступачним ценама. 

Циљ 2:  да територијална административна јединица - Град Нови Сад испуни услове прописане 

Директивом ЕУ 91/271/ЦЕЕ (у мери у којој је то могуће с обзиром на постојећа финансијска 

ограничења) која се односи на сакупљање и пречишћавање комуналних отпадних вода (треба да 
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се унесе у српско законодавство) и да услуге у сектору канализације пружа по приступачним 

ценама. 

Циљ 3:  да у складу са Директивом ЕУ 2007/60/ЕЦ која се односи на процену и управљање 

ризиком од плављења (која треба да се унесе у српско законодавство) мере које су потребне за 

остваривање одговарајућих циљева у области управљања ризиком од плављења (нагласак на 

смањењу потенцијалних негативних последица плављења по људско здравље, животну средину, 

културно наслеђе и економску активност) за територијалну административну јединицу – Град 

Нови Сад буду у сагласности са мерама које су идентификоване као неопходне за испуњење 

циљева 1 и 2, и 

Циљ 4:  да у складу са Директивом ЕУ 2000/60/ЕЦ која представља оквир за активности 

Заједнице у области политике за воде (Оквирна Директива о в одама) буду остварени циљеви 

који се односе на  квалитет воде и повезане мере које су потребне за остваривање:  опште 

заштите водених еко-система, специфичне заштите јединствених и вредних станишта, заштите 

извора воде за пиће и заштите воде за купање (интегрисане на нивоу речнога слива)  као и да 

претходно наведене мере на нивоу територијалне административне јединице – Град Нови Сад 

буду у сагласности са мерама које су идентификоване као неопходне за испуњење циљева 1, 2 и 

3.  

 

2.2.2 Инвестициони пројекат за потребе водовода и канализације града Новога Сада 

(Приоритетни радови – Група 1) 

Кључни резултати Генералног плана и Студије изводљивости састављеног за потребе 

Инвестиционог пројекта за потребе водовода и канализације града Новога Сада укључују 

између осталог “Списак приоритетних активности” које треба да се спроведу и “Приоритетне 

радове” (на начин приказан у табели 1.1 ПРИОРИТЕТНИ РАДОВИ (Група 1): План набавке) 

  

Табела 1.1 - ПРИОРИТЕТНИ РАДОВИ (Група 1): 

 Референтна 

набавка 
Предмет набавке Тип набавке 

Буџет 

(ЕУР) 
Статус 

ТД1 

 

РАДОВИ 

Изградња и 

реконструкција примарне 

канализационе мреже од 

улице Руменачке до ГЦ2 

ЕЦ ПРАГ правила:  

Отворен 

међународни конкурс 

2.65 

милиона 

Потписан 

уговор 

ТД2 

 

ИСПОРУКА  

ДОБАРА 

Изградња и 

реконструкција примарне 

канализационе мреже од 

улице Руменачке до ГЦ2, 

Испорука цеви од 

нодуларнога лива и 

фазонских комада 

ЕЦ ПРАГ правила:  

Отворен 

међународни конкурс 

 

3.75 

милиона 

Потписан 

уговор 

ТД3 

 

РАДОВИ 

Реконструкција 

постројења за прераду 

воде за пиће Штранд 

ЕЦ ПРАГ правила:  

Отворен 

међународни конкурс 

9.05 

милиона 

Потписан 

уговор 

ТД4 

 

УСЛУГЕ 

Анализа тренутног стања 

канализационе мреже 

Правила набавке која 

важе у Републици 

Србији 

1.0 милион У 

припремној 

фази 
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2.2.3 Кредит Европске Инвестиционе Банке (ЕИБ) 

Европска Инвестициона Банка је ступила у кредитни споразум (у износу од 15 милиона ЕУР) са 

Републиком Србијом као и у пропратни Споразум са градом Новим Садом, у оквиру кога ће се 

средства из кредита Европске Инвестиционе Банке користити за спровођење Инвестиционог 

пројекта за потребе водовода и канализације града Новога Сада (Приоритетни радови – Група 

1).  

 

2.2.4 Институтиционална / Правна структура везана за спровођење Инвестиционог 

пројекта за потребе водовода и канализације града Новога Сада: Приоритетни радови – 

Група 1 

3 ЦИЉЕВИ УГОВОРА И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

3.1 Циљ уговора 

 

Циљ овога Уговора о пружању услуга је: 

 

 Избор Надзора (и његовог Заменика) у својству FIDIC Инжењера на спровођењу два 

Уговора о извођењу радова и једног Уговора о испоруци добара, који треба да се изведе 

засебно, чиме ће се осигурати квалитет, правовременост и контрола трошкова  како би 

се омогућило успешно спровођење Инвестиционог пројекта за потребе водовода и 

канализације града Новога Сада (приоритетни радови – Група 1);  

3.2 Очекивани резултати које треба да оствари Пружалац услуге 

 

Надзор над грађевинским радовима за потребе два Уговора о извођењу радова: 

 

Уговор о извођењу радова 1: "Изградња и реконструкција примарне канализационе мреже од 

улице Руменачке до ГЦ2", уговорен у складу са правилима FIDIC Црвене књиге  

 

Уговор о извођењу радова 2: "Реконструкција постројења за прераду воде за пиће Штранд", 

уговорен у складу са правилима FIDIC жуте књиге  

 

и надзор над Уговором о испоруци добара: 

 

Уговор о испоруци добара 1: "Изградња и реконструкција примарне канализационе мреже од 

улице Руменачке до ГЦ2, Испорука цеви од нодуларнога лива и фазонских комада", уговорен у 

складу са ПРАГ Уговором о испоруци добара 

 

4 ОБИМ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Пружалац услуга ће надзирати у својству FIDIC Инжењера спровођење три уговора који су 

додељени одвојено за потребе спровођење Пројекта (Приоритетни радови - Група 1): 

 

Уговор о извођењу радова 1: "Изградња и реконструкција примарне канализационе мреже 

од улице Руменачке до ГЦ2", уговорен у складу са 
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правилима FIDIC Црвене књиге  

Уговор о испоруци добара 1: "Изградња и реконструкција примарне канализационе мреже 

од улице Руменачке до ГЦ2, Испорука цеви од 

нодуларнога лива и фазонских комада", уговорен у 

складу са ПРАГ Уговором о испоруци добара 

Уговор о извођењу радова 2: "Реконструкција постројења за прераду воде за пиће Штранд", 

уговорен у складу са правилима FIDIC жуте књиге  

 

 

 

4.1 Технички опис Уговора о извођењу радова и Уговора о испоруци добара и 

степен готовости у моменту објављивања јавне набавке: 

 

Уговор о извођењу радова 1:  
Овај Уговор за извођење радова је закључен сагласно FIDIC условима за уговоре за грађевинске 

и радове везане за инжењеринг које пројектује послодавац (Црвена књига) и обухвата следеће 

радове: 

Изградњу и реконструкцију канализационе мреже у центру Града Новог Сада (цеви од 

нодуларног лива пречника од Ø600-1600мм) у дужини од око 3,5 км, заједно са 51 шахтом, 

прикључцима на постојећу секундарну канализацију, изградњу око 250 м нове секундарне 

канализације, затрпавање 2,3 км напуштене канализационе мреже и подземних објеката 

(Напомена: Цеви нодуларног лива са пречником између Ø600 до1600 мм испоручују други 

добављачи). 

Испоруку и монтажу механичких грубих решетки, испоруку и монтажу 5 станица за 

мониторинг отпадних вода и испоруку опреме за снимање и мониторинг канализационе мреже.  

Спровођење теренских геодетских истраживања, истраживања дна Дунава и геотехничке 

истражне радове. 

Уговор је потписан 10. септембра 2012. године. Извођач је уведен у посао у априлу 2014. 

године. До октобра 2014. изведени су радови на изградњи колектора ( степен завршености 95% 

), коначни извештај о теренским геодетским испитивањима дна Дунава је у завршној фази 

израде, део опреме је испоручена а коначна испорука и почетак монтаже се очекује у октобру 

2014. године. Очекивани завршетак радова је у децембру 2014. године.  

Уговор о испоруци добара 1: 
Овај Уговор о испоруци добара је закључен сагласно са Практичним упутством Европске 

Комисије за склапање уговора за екстерне активности Европске Уније и обухвата следеће:  

Испоруку око 3,5 километара цеви од нодуларног  лива (цеви од нодуларног лива пречника од 

Ø600-1600мм) и фазонских комада за канализациону мрежу у центру града Новог Сада 

Уговор је потписан 10. септембра 2012. године. Рок за испоруку је 16 недеља од потписивања 

Уговора. Добра која су предмет овог уговора су испоручена у току јуна 2013. године и коначно 

закључење уговора је у току јануара 2015. године. 

Уговор о извођењу радова 2: 
Овај Уговор за извођење радова је закључен сагласно FIDIC условима уговарања по Жутој 

књизи и обухвата следеће радове: 

Реконструкцију постројења за прераду воде за пиће Штранд у Новом Саду, капацитета 1,500 л/с, 

укључујући између осталог: 

Додавање озонског блока и филтера са активним угљем као методе секундарног третмана,  

Изградњу додатног резервоара питке воде запремине 10,000 м3  

Уговор је потписан 12. септембра 2012. године. Рок за завршетак радова је 24 месеца од 

увођења извођача радова у посао. Извођач је уведен у посао у мају 2014. године. У октобру 
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месецу 2014. се на бази одобреног главног пројекта, издате грађевинске дозволе и одобрених 

делова Извођачког пројекта изводе грађевински радови на технолошкој пумпној станици и 

резервоару чисте воде.  Очекивани завршетак радова и пуштање постројења у пробни рад је 

септембар 2015. године. 

 

4.2 Пружалац услуге, дефинисане обавезе и Послодавац 

Пружалац услуге ће преузети вршење надзора над спровођењем три напред наведена Уговора 

чија је реализација у току. Један од уговора је о испоруци добара а друга два су о извођењу 

радова који су додељени у складу са FIDIC правилима. Пружалац услуга врши функцију 

„Инжењера“ у складу са FIDIC правилима и преузима том функцијом прописане обавезе и 

овлашћења Инжењера која су измењена у склопу ова два Уговора о извођењу радова у складу са 

посебним условима уговора који су наведени у сваком Уговору о извођењу радова и које су 

наведене у доле наведеним напоменама, док ће у складу са FIDIC правилима Наручилац је 

посебним актом именовао одговорно лице које се сматра Послодавцем. 

Напомена: Дужности и овлашћења „Инжењера“ у склопу Уговора о извођењу радова су 

измењене у складу са посебним условима уговора на следећи начин: 
„Инжењер“ ће добити посебно одобрење у писаној форми од Послодавца које се односи на 

извршавање његових дужности пре него што предузме следеће активности: 

 а) Договарање или одређивање било каквих услова који би изменили уговором договорену 

цену; 

 б) Давање одобрења извођачу радова да промени подизвођача који је претходно наведен у 

склопу Уговора о извођењу радова; 

ц) Договарање или одређивање продужења Временског рока за реализацију уговора; 

д) Издавање административне наредбе којом се мења уговором договорена цена или у било ком 

смислу обим радова, карактер или  квалитета радова. Ниједна административна наредба неће 

бити издата од стране „Инжењера“ без претходне сагласности Наручиоца без обзира да ли би 

иста довела до промене у цени (укључујући промене које се односе на измену материјала и 

дизајна); 

е) Издавање административне наредбе која се односи на употребу алтернативних средстава  

/средстава за непредвиђене ситуације; 

ф) Наложити / наредити обуставу радова  

Послодавац ће у року од 21 дана од пријема захтева „Инжењера“ одобрити или одбацити тај 

захтев уз образложење за одбијање. 

„Инжењер“ ће се постарати да извођачи радова изведу радове у оквиру временскога периода, 

квалитета и буџета одобреног од стране Наручиоца а у складу са условима прописаним у 

оквиру уговора о извођењу радова. „Инжењер“ ће пружати услуге за потребе Наручиоца у 

складу са обимом радова предвиђених овим Уговором и саставити уз одобрење Наручиоца 

програме грађевинских радова за објекте и уопштено бити одговоран за координисање и 

административне послове који се односе на питања везана за уговор о извођењу радова.  

„Инжењер“ овим путем прихвата однос који се базира на поверењу и поверљивости склопљен 

између „Инжењера“ и Наручиоца у склопу овога споразума, и договоре са Наручиоцем који се 

односе на пружање најбољих професионалних вештина и мишљења. „Инжењер“ се обавезује да 

омогући ефикасну пословну администрацију и надзор као и да ће улагати свој професионални 

труд у свим ситуацијама на ефикасан и економичан начин који је у складу са интересима 

Наручиоца. „Инжењер“ се обавезује да ће омогућити примерке све кореспонденције између 

„Инжењера“ и Руководиоца Одељења за спровођење пројекта. 
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5 ЛОГИСТИКА И ПРОЦЕНА ВРЕМЕНА 

  

5.1. Логистика 
Пружалац услуга ће имати на располагању неопходне ресурсе у смислу кадра, простора, 

стручног знања, контаката и позиције којом располаже Наручилац, а који су неопходни за 

реализацију наведених уговора, посебно истакнуто у делу: 

 Службе надзора (у складу са Законом о планирању и изградњи - Службени гласник РС, 

бр. 72/09,81/09) формирањем надзорног тима од координатора и теренских надзора 

(према специјалностима) које ће именовати Наручилац  

 Тима експерата које ће за потребе спровођење, контроле или консалтинга, неког од три 

уговора именовати Наручилац на предлог Пружаоца услуга  

 Техничког секретара (за комплетну коресподенцију, вођење архиве и друге 

административне послове) на реализацији свих уговора  

 Преводиоца (енглески/српски) са овлашћењем судског тумача  

 

5.2. Очекивани датум почетка и Период спровођења услуга 
Очекивани датум почетка спровођења услуга је  децембар 2014 а период ангажавања ће трајати 

упоредо са периодом извођења радова, периодом пробног рада и у току гарантног периода. 

Ефективно време ангажована (време на основу ког ће се вршити обрачун ангажовања Пружаоца 

услуга) пратиће се достављеном и одобреном Листом Временског ангажовања (Тиме Схеет) коју 

оверава Наручилац.  

  

6.  ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

Уговор ће се пратити путем извештаја о напретку и постигнутих резултата у односу на програм 

рада. 

Независне екстерне финансијске и техничке ревизије се могу спроводити уколико је то 

потребно. Пружалац услуге ће омогућити ревизорима приступ документацији која се односи на 

спровођење Уговора. 

Примерци ревизије и извештаја Комисије за праћење ће бити достављени Пружаоцу услуга и 

Једници за имплементацију. 

 

7. АНЕКС  

(Све у складу са ГЦ и СЦ тендера. У случају међусобне супротности, нејасноће, неслагања и сл. 

приоритет документа је на страни тендерски дефинисаних поставки (ГЦ и СЦ) у односу на овај 

документ) 

7.1 Предвиђене активности 

7.1.1, Активности током извођења грађевинских радова 

 

Активности током извођења грађевинских радова се односе на обавезу „Инжењера“ да обавља 

услуге надзора у име Наручиоца и извођење грађевинских радова у складу са Уговором који се 

заснива на FIDIC правилима која се односе на грађевинске и инжињерске радове пројектоване 

од стране послодавца. 
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Пружалац услуга ће пружити услуге надзора током реализације три претходно споменута 

уговора. 

Ова фаза траје до коначног завршетка неких од општих активности док ће неке активности бити 

окончане или замењене специфичним активностима које се односе на Завршну фазу. Кратак 

преглед кључних активности које треба да изведе „Инжењер“ су наведене у наставку: 

-Свакодневно надзирати, укључујући и активности везане за вођење, планирање пројекта, 

контролу трошкова и квалитета, извештавање и праћење физичког и финансијског напретка 

у реализацији уговора о извођењу радова и повезаних активности  

-Прегледати главни пројекат са освртом на елементе где радови укључују елементе 

грађевинских, механичких, електричних и/или грађевинских детаља пројектованих од 

стране Извођача радова 

-Припремити координисане радне планове за посете градилишту од стране инспекције који се 

односе на механичке и електричне радове укључујући и планирање редовних састанака на 

градилишту  

-Водити спискове изведених радова са свим релевантним информацијама 

-Проверавати објекте на градилишту 

-Детаљно пратити напредак и квалитет изведених радова за свако градилиште у односу на 

програм радова и спецификације 

-Разматрати / саветовати се са Наручиоцем о тренутним питањима као што су Извештаји о 

напретку, посете градилишту, административне наредбе које се односе на измене уговора и 

друга питања за која је потребно добити одобрење од Наручиоца или која би могла да утичу 

на уговорену цену или предвиђено време за завршетак уговора 

 -Вршити улогу председавајућег током редовних састанака на градилишту у складу са 

потребама 

-Саставити Записник о посетама градилишту 

-Проверавати да ли Извођач радова прослеђује радне програме 

-Проверавати да ли Извођач радова прослеђује Дијаграме протока новца 

-Планирати и омогућити сопствене инспекције и тестове, планирати и пратити неопходне 

инспекције и тестове у складу са Планом надзора и техничким условима укључујући 

одобравање или одбијање радова 

-Успоставити везе са локалним властима које утичу на извођење радова 

-Проверити и цертификовати месечна тренутна стања и Извештај о напретку 

-Уз помоћ асистената саставити месечне Извештаје о напретку и доставити их у складу са 

договором са Наручиоцем 

-Проверити усаглашеност Извођача радова са Програмом извођења радова (Уколико Програм 

наводи Извођача радова да предузме кораке који би требало да убрзају извођење радова) 

-Осигурати да Извођач радова не прими исплату на коју нема право; битно је да у сваком 

тренутку постоји детаљан преглед економских услова Уговора 

-Саставити Административне наредбе које се односе на измењивање уговора, (након 

консултација са Наручиоцем и коначног одобрења Наручиоца) 

-Утврдити потраживања (након консултација са Наручиоцем и коначним одобрењем Наручиоца) 

-Координисати и организовати састанке на месечном нивоу са Извођачем радова на којима би се 

резимирале активности, напредак итд. установљен током редовних састанака на 

градилишту и припремити записник. Представници Наручиоца и Корисника као и 

делегације Европске Комисије могу присуствовати овим састанцима 
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-Надгледати пројектантске цртеже, означавање димензије и извођење радова како би се 

обезбедила стриктна усаглашеност са захтевима Наручиоца, техничке спецификације и сва 

остала документа у склопу уговора која се односе на извођача радова  

-Прегледати, тестирати и цертификовати  да сви материјали и опрема која је достављена на 

градилиште како би чиниле саставни део Сталних радова, буду стриктно усаглашени са 

захтевима Наручиоца, техничким спецификацијама и одредбама уговора о извођењу 

радова  и међународно прихваћеним стандардима 

-Издати упуства Извођачу радова која су неопходна за извођење радова  

-Проверити и одобрити у сарадњи са Наручиоцем и Корисником кредита, пројектантске цртеже 

за потребе извођења радова састављене од стране Извођача радова и сву осталу техничку 

документацију која се налази у оквиру документације Извођача радова, укључујући 

документе Изведеног стања и Приручнике који се односе на управљање и одржавање 

објеката у складу са одредбама услова који се односе на Уговор о извођењу радова 

-Прегледати и ревидирати, уколико је потребно, систем контроле квалитета који је успостављен 

од стране Извођача радова како би се приказала усклађеност са Уговором прописаним 

захтевима 

-Надгледати и цертификовати Тестирање по завршетку радова и Тестирање после завршетка 

радова који се захтевају у складу са одредбама Уговора 

-Пратити најновије Смернице ЕУ за видљивост које се односе на признавање финансирања 

пројекта од стране Европске Комисије 

 

7.1.2 Активности након завршетка грађевинских радова и периода обавештења о 

недостацима 

Активности након завршетка грађевинских радова и Периода за обавештења о недостацима 

(Преузимање радова, Потврда о коначном стању итд.)  

Ова фаза се односи на посебне активности везане за Преузимање радова (за радове или делове 

радова), и трајање Периода за обавештавање о недостацима укључујући пријем радова и 

Потврде перформанси. Главни задаци „Инжењера“ су: 

-Саставити документацију након реализације уговора (Ова активност укључује али није 

ограничена на одобравање фактура достављених од стране извођача радова, којим се 

потврђује да су износи остварени у складу са захтевима прописаним уговором, издавање 

потврда о уплати, захтева за додатним радовима, потврда о преузимању радова, потврде о 

исплатама, потврде о перформансама итд. Обавештење о пријему за потребе Преузимања 

најраније / најмање 15 дана пре спремности за прихватање/пријем) 

-Проверити и потврдити последњу потврду о тренутном стању 

-Проверити правовремено отклањање недостатака од стране Извођача радова уз информисање 

Наручиоца  

-Издати Обавештење о верификацији и спровести проверу изведених радова заједно са свим 

захтеваним и неопходним инспекцијама на градилишту  

-Пратити Тим за преузимање радова (за радове или делове изведених радова) по завршетку 

временског периода за завршетак радова и састављање Потврде о преузимању радова / 

Потврде о перформансама које треба да одобри Наручилац 

-Проверити да ли је сва достављена документација укључујући и приручнике за одржавање у 

складу са захтевима 

-У року од 28 дана по пријему пријаве Извођача радова за Преузимање радова, потребно је 

издати Потврду о преузимању радова или одбити пријаву наводећи разлоге, након 
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консултације и одобрења од Наручиоца  

-Издати упуства Извођачу радова која су потребна за спровођење исправки било каквих 

неправилности 

-Пратити Тим за потврду перформанси и издати Потврду о перформансама у року од 28 дана од 

истека Периода за обавештавање о недостацима 

-Проверити Нацрт Завршне изјаве Извођача радова која треба да буде достављена Надзорном 

органу (Инжењеру) не касније од 56 дана након пријема Потврде о перформансама 

-У року од 28 дана од пријема Завршне изјаве и писменог распуштања Извођача радова 

потребно је издати Потврду о кончаној ситуацији 

-Саветовати Наручиоца о враћању гарантног депозита по одобравању Завршне изјаве од стране 

Наручиоца 

 

7.2 ИЗВЕШТАЈИ 

7.2.1 Критеријуми везани за извештавање  

7.2.1.1 Кратак преглед везан за Извештавање о Уговору/Критеријуми везани за предмете 

испоруке  

Извештаји и предмети испоруке састављени од стране „Инжењера“ у оквиру овог Уговора о 

пружању услуга су резимирани у Табели 6.1: 

 

Табела 6.1: Генерални резиме везан за Извештавање о Уговору/Критеријуми везани за 

предмет испоруке  

 

Врста извештаја Опис извештаја Званични језик и број 

примерака 

Административни 

извештаји везани за 

реализацију уговора  

 Почетни извештај о Уговору (у 

року од месец дана од почетка примене 

Уговора) 

 Шестомесечни привремени 

извештаји о Уговору (сваки уз 

приложену привремену ситуацију, 

финансијски извештај и извештај о 

верификацији трошкова)  

 Нацрт коначног извештаја о 

реализацији уговора, који треба да се 

достави месец дана пре завршетка 

услуга. 

 Коначни извештај о реализацији 

уговора (пропраћен коначном 

ситуацијом, коначним финансијским 

извештајем и извештајем који се 

односи на потврду расхода) који треба 

доставити по завршетку услуга 

Извештаји ће бити достављани 

само на енглеском језику (4 

примерка у писменом облику 

плус један примерак у 

електронском облику ће се 

доставити Наручиоцу, један 

примерак у писменој форми и 

један примерак у електронском 

облику ће се доставити 

Руководиоцу Одељења за 

спровођење  пројекта). 

Извештаји о надзору 

(треба да се сачине за 
 Општи извештаји о надзору: Извештаји ће бити достављени 

на енглеском и на српском 
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сваки уговор о 

извођењу радова) 
 Почетни извештај 

 Месечни извештај 

 Извештај по кварталима 

 Извештај о завршетку радова 

 Досије који се односи на Гаранцију 

квалитета 

 Коначни извештај 

 Остали специфични извештаји о 

надзору 

 Извештај о еколошким и 

безбодоносним инцидентима 

 Извештаји о перформансама / 

тестирању 

 (Делимични) Извештаји о 

преузимању / пријему радова 

 Захтев / налог за додатним / 

допунским радовима 

Извештаји о потраживањима и 

несугласицама 

језику  

(4 примерка у писненом облику 

плус један примерак у 

електронском облику ће се 

доставити Наручиоцу, један 

примерак у писменој форми и 

један примерак у електронском 

облику ће се доставити 

Руководиоцу Одељења за 

реализацију пројекта). 

 

 

7.2.1.2 Административни извештаји везани за реализацију Уговора  

Почетни извештај:  
Почетни Извештај мора бити достављен у року од пррвих месец дана од почетка реализације 

Уговора. 

Шестомесећни Привремени Извештаји  
Привремени Извештаји морају бити састављени сваких 6 месеци током периода спровођења 

Уговора и достављени заједно са привременом ситуацијом, финансијским извештајем и 

извештајем о верификацији трошкова. 

Нацрт Коначног Извештаја:  
Нацрт Коначног Извештаја мора бити достављен у року од најмање месец дана пре краја 

периода предвиђеног за спровођење Уговора. 

Коначни Извештај:  
Коначни Извештај мора бити достављен на крају периода предвиђеног за спровођење Уговора, 

заједно са коначном ситуацијом, финансијским извештајем и извештајем о верификацији 

трошкова.  

Сваки извештај ће се састојати од наративног дела и дела везаног за финансије. Финансијски 

део извештаја мора садржати детаље везане за ангажовање експерата, непредвиђене трошкове и 

верификацију трошкова.  

 

7.2.1.3 Извештаји надзора (за сваки од Уговора о извођењу радова) 

7.2.1.3.1 Општи извештаји о надзору  

 

Почетни извештај 
У року од месец дана од отпочињања Уговора о извођењу радова, Надзорни инжењер ће 

доставити Почетни Извештај, укључујући и главна питања која се тичу плана извођења радова, 
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расположивих ресурса и руковођења надзором радова.  

 

Месечни извештај 
Надзорни инжењер ће достављати прецизне извештаје Наручиоцу на месечном нивоу, у облику 

који ће бити договорен заједно са Наручиоцем и Руководиоцем Одељења за спровођење 

пројекта. Месечни извештаји ће бити достављани не касније од седмога дана у месецу током 

периода извештавања. 

Главна питања која ће бити обрађена у месечном извештају се односе на безбедност, квалитет, 

напредак, програм извођења радова, расположиве ресурсе, контролу административних 

активности везаних за уговор и трошкове. Извештај ће садржати али не и бити ограничен на 

следеће области: 

Безбедност на раду: Информисање о несрећама на раду, процена безбедности радних пракси 

Извођача радова и проналажење начина на који би могли да се исправе нерегуларности везане 

за област безбедности на раду. 

Квалитет: Резиме квалитета извођења радова од стране Извођача радова као и употребљеног 

материјала и потенцијалних проблема везаних за исте укључујући и препоруке за унапређења 

квалитета. Кратак преглед свих узорака и тестирања која су извршена на материјалу, објекту и 

током извођења радова. 

Напредак: Кратак преглед напретка у извођењу радова са посебним освртом на главне 

активности и оне које су део критичнога пута за завршетак радова. Извештај ће детаљно 

описивати кашњења и потешкоће које су искрсле током реализације уговора као и предложити 

мере за отклањање потешкоћа. 

Примерак програма Извођача радова обележен на начин који показује стварни напредак до 

датума састављања извештаја и који ће бити укључен у извештај. 

Специфични детаљи који се односе на напредак у реализацији кључних активности и оних које 

су део критичнога пута за реализацију уговора ће бити представљени на начин који ће 

илустровати поређење између стварнога и предвиђенога напретка у реализацији уговора.  

Ресурси: Распоред ресурса који су на располагању Извођачу радова а који се односе на радну 

снагу, особље и опрему укључујући и ажурирану процену да ли су расположиви ресурси 

довољни за завршетак уговора у предвиђеном року. 

Трошкови везани за реализацију уговора: Ревидирана пројекција коначних трошкова радова, 

узимајући у обзир али не обавезно ограничено и на следеће ставке: 

-      вредност привремене ситуације 

-     предвиђено смањење или повећање Уговорне цене 

-    процењивање Захтева/налога за додатне/допунске радове  

-    потврђивање и процењивање било каквих потраживања од стране Извођача радова  

-   било какви трошкови повезани са прекорачењем предвиђенога рока за реализацију са или без 

одобрених  продужења рока за реализацију уговора  

Вредност завршених радова ће бити представљена у графичком облику илуструјући поређење 

између стварних и предвиђених вредности од почетка извођења радова. 

(Напомена: Поред критеријума који се односе на месечно извештавање, као облик додатне 

активност уз идентификовање потенцијалних уштеда, Надзорни инжењер ће обавестити 

Наручиоца, уколико по његовом/њеном мишљењу постоји могућност да Уговор о извођењу 

радова прекорачи расположиви буџет.) 

Прилози уз Месечне извештаје ће укључивати: 

1. Табеларни прегледи: 
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- Документи предати од стране Извођача радова и одобрења Инжењера задуженог за надзор. 

-  Упуства на градилишту издата до данашњега датума 

-  Захтеви/налози за додатне/допунске радове издати до данашњега датума 

-  Потраживања од стране Извођача радова 

- Потврде о привременом стању одобрене од стране Инжењера задуженог за надзор укључујући 

табеле које приказују датум на који је Извођач радова исплаћен, неизмирени износ који 

треба да се исплати помоћу депозита, и износ задржанога депозита  

-  Додатна средсва или средства за непредвиђене ситуације која су коришћена  

-  Одобрени „радови по дану“ 

-  Остала уговорна питања нпр. потраживања на основу полисе осигурања / гаранција / 

обвезница 

2. Примерци Записника са састанка: 

Месечне посете градилишту 

Остали уговорни састанци 

(Напомена: Надзорни орган ће састављати записнике о месечним и свим осталим уговором 

прописаних састанака.Без обзира на услове који се односе на укључивање записника као 

саставног дела Месечних Извештаја, записници са месечних састанака који се одржавају на 

градилишту и свих осталих уговором прописаних задатака ће бити доступни за дистрибуцјиу 

у року од 24 сата од одржавања састанка.) 

3. Примерак најновијег цертификата привремене ситуације, 

4. Детаљан кратак преглед активности "Инжењера" који укључује: 

- Процену професионалног односа Инжењера са Наручиоцем, Одељењем за спровођење 

пројекта и Извођача радова, у оквиру које ће се детаљно наводити административни, 

надзорни и инспекцијски проблеми укључујући препоруке везане за начин на који ће се 

решавати ови проблеми 

- Кратак преглед активности које су спроведене од стране Надзорног тима; нпр. одобравање 

цртежа/детаља везаних за извођење радова, омогућавање посета градилишту од стране 

Наручиоца, одржавање састанака итд 

 

Квартални Извештај 
Пружалац услуга ће достављати Кварталне Извештаје сваке три месеца, најкасније недељу дана 

након окончања трећег, шестог, деветог и дванаестог месеца све до окончања спровођења 

Уговора о извођењу радова. 

Главна питања која ће се обрађивати у кварталним извештајима су безбедност на раду, квалитет, 

напредак, расположиви ресурси и контрола административних активности везаних за уговор и 

трошкове: нпр. квартални извештаји ће садржати све информације које су садржане у претходна 

3 месечна извештаја, али ће такође саржати и извршни резиме у оквиру којег ће нагласак бити 

стављен на: тренутно стање; главна административна, уговорна, техничка и финансијска 

питања и проблеме који морају бити отклоњени; као и одлуке које су донете од стране кључних 

актера како би се отклонили актуелни проблеми и унапредило спровођење Пројекта. Квартални 

извештаји ће бити састављани и достављани од стране чланова Одељења за спровођење 

пројекта пре одржавања кварталних састанака Одељења за спровођење пројекта који ће се 

одржавати свака 3 месеца и на којима ће председавајућу улогу имати Руководилац Одељења за 

спровођење пројекта. 

 

Извештај о завршетку радова 
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Надзорни инжењер ће по окончању Уговора о извођењу радова и по издавању потврде о 

преузимању радова, у року од 15 дана доставити Извештај о завршетку радова Наручиоцу и 

Руководиоцу Одељења за спровођење пројекта. Извештај ће садржати: 

-      Примерке Потврде/а о преузимању радова. 

-      Одобрене цртеже “изведенога стања” којима се показују све измене на дизајну Радова. 

-      Потпуна анализа завршнихи трошкова Радова. 

-      Кратак преглед стварнога напредка у извођењу радова којим се детаљно наводе разлози 

због којих је дошло до одлагања извођења радова и/или продужења рока за извођење 

радова. 

-      Издавање извештаја везаних за разне механичке и електричне компоненте Радова (уколико 

постоје). 

-      Детаљи везани за све дозволе које су потребне за извођење радова. 

-      Кратак преглед процедура везаних за безбедност на градилишту, проблема везаних за ову 

област и препорука везаних за унапређење безбедности на градилишту. 

-      Кратак преглед радних пракси Извођача радова и расположивих ресурса. 

-      Процењивање квалитета материјала и изведених радова,проблема повезаних са овим 

ставкама и препорука везаних за унапређење. 

-      Детаљи везани за техничке тешкоће настале током спровођења уговора и начини за 

отклањање ових тешкоћа. 

-      Детаљи везани за административне тешкоће током спровођења уговора и начини за 

отклањање ових тешкоћа. 

-      Процењивање снага и слабости у склопу уговорне документације и дизајна Радова 

(укључујући али не и ограничено на Специјалне услове Уговора о извођењу радова, 

техничке спецификације, ценовника, детаље везане за дизајн и цртеже) укључујући 

препоруке везане за побољшања која би могла бити остварена у будућим уговорима. 

 

Досије који се односи на Гаранцију квалитета 
Поред Извештаја о завршетку радова Надзорни инжењер ће доставити и детаљни досије који се 

односи на Гаранцију квалитета који ће садржати оригиналне захтеве за инспекцијом, 

одобрења,образце тестова и цертификате који се односе на извршење радова као и на 

материјале и Постројење који чине саставни део Радова. Документација у оквиру Досијеа 

Гаранције квалитета ће садржати али неће бити и ограничено на: 

-      Све произођачеве сертификате о тестирању материјала, уколико постоје 

-      Сертификате о тестирању перформанси и гарантних споразума који су примењиви на 

механичким и електричним постројењима  

-      Захтеве за инспекцију (уколико постоје), одобрења и резултати тестирања за: 

-      геотехнику / земљане радове (равнање, индикатори, збијање итд.) 

-      структурне и грађевинске радове (агрегати, изглед мешавине, јачина, оплата, ојачања 

итд) 

-      архитектонске радове 

Досије Гаранције квалитета ће бити састављен током извођења радова и биће доступан за 

преглед од стране Наручиоца или Руководиоца Одељења за спровођење пројекта када год за то 

постоји потреба. 

Завршни извештај 
Пружалац услуга ће по издавању Потврде о преузимању радова доставити Завршни извештај 
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Наручиоцу и Руководиоцу Одељења за спровођење пројекта. Завршни извештај ће садржати 

детаље везане за све додатне радове спроведене од стране Извођача радова са циљем 

исправљања било каквих неправилности које су откривене током Периода за обавештавање о 

недостацима. Завршни извештај ће садржати коментаре и препоруке које се односе на радне 

праксе и одржавање спроведене од стране Извођача радова. Завршни извештај ће такође 

саддржати кратаг преглед Завршне изајве за све радове спроведене у складу са уговором. 

7.2.1.3.  Остали Специјални извештаји везани за надзор  

Остали Специјални извештаји везани за надзор између осталога могу укључивати: 

-      Извештаје о еколошким инцидентима и инцидентима везаним за безбедност на раду 

-      Извештаје о перформансама/тестирању 

-      (Делимично) Извештаје о Преузимању/Пријему радова 

-      Извештаје о Захтеву/налогу за додатним/допунским радовима 

-      Извештаје о потраживањима и споровима 

 

7.2.2      Достављање и одобравање Извештаја 

Сви извештаји ће бити доставјени Наручиоцу како би били одобрени. 

Надзорни инжењер ће саставити све извештаје у А4 формату штампаном на обе стране папира 

уз одговорајућа заглавља и подножја. Цртежи и распореди ће бити смањени на максималну 

величину А3 како би се уклопили у формат извештаја. Извештаји се могу спирално коричити.  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- 

   

                                            

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

1.- Пун назив понуђача:          

 

2.- Седиште:     адреса:    пошт.бр.  

  

3.- Матични број :     

 

4.- Порески број :     

 

5.- Шифра делатности:     

 

6.- Бројеви телефона:           

 

7.- Пословна банка:      бр.рачуна:      

 

8.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:       

 

             

Уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код 

Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави 

овлашћење за заступање, односно потписивање уговора. 

     

9.- Особа за контакт:           

 

10.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 

 

                                           а.- самостално,                                            

                                           б.- као носилац посла из групе понуђача 

в. – са подизвођачем   

    

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

  

 

Датум:     

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

  

                                                                 М.П. 

Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са 

подизвођачем, као и Носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду. 
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                                                                                                ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

 

 

 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

5.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

6- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

8.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

Датум:     

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава Носилац посла као члан групе понуђача која 

подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача. 
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                                                                                                     ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- Б 

                                            

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

 

1.- Пун назив подизвођача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

5.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

6- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

8.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

Датум:     

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Страница 40 од 62 
 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.26/14-С отворени поступак  

 

                                                                              ОБРАЗАЦ БРОЈ  2.- 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо 

следећу 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 
 

У ________________ дана ________2014.г. 

 

 

 

 

М.П.              

                                                                                             Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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            ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

Набавка услуга надзора од стране надзорног органа односно Главног надзорног инжењера 

(CE) и Заменика Главног надзорног инжењера (DCE) у складу са FIDIC Жуте књиге,  

FIDIC Црвене књиге и PRAG правилима 

БР. ЈН 26/14-С 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- шифра делатности_______________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- овлашћена особа (потписник понуде) :_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

- особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме 

- тел/факс______________е-маил_______________  

- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                              (име, презиме и функција)  

 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                            (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________  

                                                             (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________ 
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На основу позива за подношење понуда за јавну набавку велике вредности –  услуга  надзора на 

извођењу радова за:  Изградњу и реконструкцију примарне канализационе мреже од 

улице Руменачке до ГЦ 2 и реконструкцију постројења за прераду воде за пиће Штранд 
од стране надзорног органа односно Главног надзорног инжењера (CE) и Заменика Главног 

надзорног инжењера (DCE) у складу са FIDIC Жуте књиге, FIDIC Црвене књиге и PRAG 

правилима, објављеног дана _____________. године на Порталу јавних набавки, дајемо понуду 

како следи: 

 

- Понуђена цена износи ___________________ динара (словима 

___________________________)  без пдв-а 

- Рок плаћања:____________ дана (не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 

дана) рачунајући од дана пријема фактуре – рачуна која фактура ће се испоставити 

након оверавања достављене Листе временског ангажовања (Time Sheet) коју 

оверава Наручилац односно овером извршених активности на примопредаји групе 

радова 

 

- Начин плаћања: налог за пренос 

 

- Период извршења услуга: оквирно 27 месеци, а исти почиње да тече даном 

потписвања уговора 

 

- Рок важења понуде: _________________(минимум 90 дана) од дана отварања 

понуда  

 
- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен 

подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко 

подизвођача: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

        

                                               

Понуду дајем (заокружити): а) самостално 

 б) заједничка понуда 

в) са подизвођачем 

 

                               

Место и датум  ___________________         

 

 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

                                                        М.П.                        ___________________________ 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Страница 43 од 62 

 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.26/14-С отворени поступак 

  

 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ  4.- 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 

 

 

Ред.бр. Опис предмета набавке 
Јединица 

мере 

Кол.у 

данима 

Јединична 

цена 

(без ПДВ) 

 

Укупно 

(без ПДВ) 

 

1 
Ангажовање Главног инжењера 

надзорног тима 

инжењер 

дан(8 сати) 
325   

2 
Ангажовање заменика Главног 

инжењера надзорног тима 

инжењер дан 

(8 сати) 
325   

3. 
Издавање Final Acceptance 

(уговор за испоруку цеви) 
паушал   

4. 

Издавање Provisional 

Acceptance (уговор за изградњу 

колектора) 

паушал   

Укупно у динарима без ПДВ  

Износ ПДВ  

Укупно у динарима са ПДВ  

 

Упутство за попуњавање овог обрасца: Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако да 

укупна цена без пдв-а  искаже понуђену цену дату у Обрасцу број 3.- Дата структура цене 

доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач имати у реализацији набавке.     

 

 

Датум:     

 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

                                                        М.П.                        ___________________________ 

 

 

 

Напомена: Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца         
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       ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 .-    

                                                                                                                   

                                                                                                                           

 

На основу  Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12) и члана 12.- Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и  начину 

доказивања испуњености услова за учешће (Сл.гласник РС бр. 29/13 и 104/13) даје се следећа 

 

 

И З Ј А В А   

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 

 

 

У  вези са јавном набавком велике вредности  услуга  надзора на извођењу радова за:  

Изградњу и реконструкцију примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ 

2 и реконструкцију постројења за прераду воде за пиће Штранд од стране надзорног 

органа односно Главног надзорног инжењера (CE) и Заменика Главног надзорног инжењера 

(DCE) у складу са FIDIC Жуте књиге, FIDIC Црвене књиге и PRAG правилима, у поступку 

јавне набавке Наручиоца ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад бр. 26/14-С изјављујемо да 

ћемо: 

 

 приликом закључења Уговора доставити две бланко (сопствене) соло менице са 

меничним овлашћењем у висини од 5% од вредности уговора без пдв-а по меници, за 

добро извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дуже периода важења 

Уговора. Менице ће бити у портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних 

обавеза, након чега ће нам бити враћене.  

Истовремено, предајом менице се обавезујемо да ћемо Наручиоцу предати копије 

картона са депонованим потписима овлашћеног лица, као и овлашћења за Наручиоца да 

менице може попунити у складу са Уговором. 

 

Све менице ће бити  регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 

условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. Гласник РС бр. 56/11) 

Народне Банке Србије. 

 

У случају да не испунимо преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је 

овлашћен да реализује наша достављена средства обезбеђења. 

 

 

У _______________________ дана ________2014.г. 

 

 

 
 

М.П.                              Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                  ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 .- 

                                                                                                                           

Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити закључен са 

најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном Понудом и у 

том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се регулисати тражени 

услови из позива за подношење понуде и Конкурсне документације. Овај модел уговора који је 

саставни део конкурсне документације, Понуђач попуњава у складу са својом понудом, оверава 

печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе из модела уговора.  

 

 

М О Д Е Л 

У  Г  О  В  О  Р  А 

 

 

   

Закључен између: 1.- ЈКП,,Водовод и канализација,, Нови Сад  ул. Масарикова  бр.17 а кога 

заступа в.д. Директор Милош Станисављевић као                              

Наручилац/ прималац услуге (у даљем тексту Прималац  услуге) и 

 

                                2.- __________________________________________________ 

                                     __________________________________________________  

                                     __________________________________________________ 

                                     као Понуђач/ давалац услуге (у даљем тексту Пружалац услуге) 

 

 

 

Опште одредбе 
Члан 1.- 

 

Уговорне стране сагласно констатују да је прималац услуге  у својству Наручиоца, а на основу 

одредаба Закона о јавним набавкама Р.Србије, покренуо  отворени поступак јавне набавке 

услуге надзора над извођењем радова за:  Изградњу и реконструкцију примарне 

канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ 2 и реконструкцију постројења за 

прераду воде за пиће Штранд а и испоруци добара од стране надзорног органа односно  

Главног надзорног инжењера (CE) и Заменика Главног надзорног инжењера (DCE) 

бр.__________ који поступак се окончао правоснажношћу Одлуке о додели уговора Пружаоцу 

услуге  јер је његова понуда  била благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

На предметну јавну набавку ће се примењивати одредбе: 

 Закон о јавним набавкама; 

 Правила FIDIC ( Међунардни савез инжењера консултаната ) црвене и жуте књиге  

 Одредбе практичног водича за поступке закључивања уговора за екстерне активности 

Европске уније, 

 Закон о облигационим односима;  

 Закон о планирању и изградњи објеката; 

 Закон о заштити животне средине 

 Закон о безбедности и здрављу на раду; 

 Закон о заштити од пожара;   

 Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама; 
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 Описа посла за потребе пружања услуге дат у Одељку Техничке спецификације 

Конкурсне документације. 

 

Пружалац услуге, дефинисане обавезе и Послодавац 
 

Члан  2.- 

 

Пружалац услуга надзора ће надзирати у својству FIDIC Инжењера, односно  Главног надзорног 

инжењера (CE) и Заменика Главног надзорног инжењера (DCE)  

спровођење три уговора и то: 

 1.- два уговора о извођењу радова и то уговора  о Изградњи и реконструкција примарне 

канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ2”, уговорен у складу са правилима  

FIDIC Црвене књиге  и уговора на реконструкцији постројења за прераду воде за пиће 

Штранд”, уговорен у складу са правилима FIDIC  Жуте књиге и  

 2.- једног уговора о испоруци добара за изградњу и реконструкцију примарне 

канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ2, Испорука цеви од нодуларнога лива и 

фазонских комада”, уговорен у складу са   ПРАГ-ом  ( која ознака значи Европска 

комисија – Практични водич за поступке закључивања уговора за екстерне активности 

Европске уније )  

 

      Члан 3.- 

 

Пружалац услуге ће вршити надзор над спровођењем три напред наведена Уговора. Један од 

уговора је о испоруци добара а друга два су о извођењу радова који су додељени у складу са 

FIDIC правилима. Пружалац услуга врши функцију „Инжењера“ у складу са FIDIC правилима и 

преузима том функцијом прописане обавезе и овлашћења Инжењера која су измењена у склопу 

ова два Уговора о извођењу радова у складу са посебним условима уговора који су наведени у 

сваком Уговору о извођењу радова и које су наведене у доле наведеним напоменама, док ће у 

складу са FIDIC правилима Прималац услуге посебним актом именовати одговорно лице које ће 

се сматрати Послодавцем . 

Дужности и овлашћења „Инжењера“ у склопу Уговора о извођењу радова из члана 2.- тачка 1.- 

овог уговора су одређене у складу са посебним условима уговора на следећи начин: 

„Инжењер“ ће добити посебно одобрење у писаној форми од Послодавца које се односи на 

извршавање његових дужности пре него што предузме следеће активности: 

 

а) Договарање или одређивање било каквих услова који би изменили уговором договорену цену; 

б) Давање одобрења извођачу радова да промени подизвођача који је претходно наведен у 

склопу Уговора о извођењу радова; 

ц)Договарање или одређивање продужења Временског рока за реализацију уговора; 

д) Издавање административне наредбе којом се мења уговором договорена цена или у било ком 

смислу обим радова, карактер или  квалитета радова. Ниједна административна наредба неће 

бити издата од стране „Инжењера“ без претходне сагласности Наручиоца без обзира да ли би 

иста довела до промене у цени (укључујући промене које се односе на измену материјала и 

дизајна); 

е)Издавање административне наредбе која се односи на употребу алтернативних средстава  

/средстава за непредвиђене ситуације; 

ф)Наложити / наредити обуставу радова. 

 

Послодавац ће у року од 21 дана од пријема захтева „Инжењера“ одобрити или одбацити тај 

захтев уз образложење за одбијање. 
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„Инжењер“ ће се постарати да извођачи радова приведу крају радове у оквиру временскога 

периода, квалитета и буџета одобреног од стране Примаоца услгуе а у складу са условима 

прописаним у оквиру уговора о извођењу радова. „Инжењер“ ће пружати услуге за потребе 

Примаоца услгуе у складу са обимом радова предвиђених овим Уговором и саставити уз 

одобрење Примаоца услгуе програме грађевинских радова за објекте и уопштено бити 

одговоран за координисање и административне послове који се односе на питања везана за 

уговор о извођењу радова. „Инжењер“ овим путем прихвата однос који се базира на поверењу и 

поверљивости склопљен између „Инжењера“ и Наручиоца у склопу овога споразума, и 

договоре са Наручиоцем који се односе на пружање најбољих професионалних вештина и 

мишљења. „Инжењер“ се обавезује да омогући ефикасну пословну администрацију и надзор 

као и да ће улагати свој професионални труд у свим ситуацијама на ефикасан и економичан 

начин који је у складу са интересима Примаоца услгуе. „Инжењер“ се обавезује да ће 

омогућити примерке све кореспонденције између „Инжењера“ и Руководиоца Одељења за 

спровођење пројекта.                                                                   

 

Логистика 
                                                               Члан 4.- 

 

Пружалац услуга ће имати на располагању неопходне ресурсе у смислу кадра, простора, 

стручног знања, контаката и позиције којом располаже Прималац услуге, а који су неопходни за 

реализацију наведених уговора, посебно истакнуто у делу: 

 Службе надзора (у складу са Законом о планирању и изградњи – Службени гласник РС, 

бр. 72/09,81/09) формирањем надзорног тима од координатора и теренских надзора 

(према специјалностима) које ће именовати  Прималац услуге 

 Тима експерата које ће за потребе спровођење, контроле или консалтинга над три 

уговора које ће именовати Прималац услуге на предлог Пружаоца услуга 

 Техничког секретара (за комплетну коресподенцију, вођење архиве и друге 

административне послове) на реализацији свих уговора 

 Преводиоца (енглески/српски) са овлашћењем судског тумача. 

 

Рок на који се уговор закључује                                            

Члан 5.- 

 

Овај уговор се закључује и ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране,. Као датум 

закључења уговора, уговора се датум наведене у деловодном печату Примаоца услуге.                                                   

 

Цена и начин плаћања 
Члан 6.- 

 

Укупна уговорена цена за вршење предметне услуге износи______________динара без пдв-а 

односно ____________________динара са обрачунатим пдв-ом. 

Уговорена јединична цена услуге  надзора по једном инжењер дану за: 

* Главног надзорног инжењера  износи ___________________ динара без пдв-а.  

* Заменика  главног надзорног инжењера  износи ___________________ динара без пдв-а. 

Уговорена цена услуге надзора паушално за:  

* Издавање Final Acceptance (уговор за испоруку цеви) износи  ______________ динара 

без пдв-а. 

* Издавање Provisional Acceptance (уговор за изградњу колектора) износи ________динара 

без пдв-а.            

Овако уговорене јединичне цене су фиксне и непромењиве за сво време тарајања овог уговора. 
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Ефективно време ангажована (време на основу ког ће се вршити обрачун ангажовања Пружаоца 

услуга пратиће се достављеном и одобреном Листом Временског ангажовања (Time Sheet) коју 

оверава овлашћено лице Примаоца услуге. Листа ће се достављати до 10-тог у месецу за услуге 

надзора пружене у претходном месецу. 

Прималац услуге се са своје стране обавезује да ће у року од __________ дана извршити   

плаћање на наведени начин  и то рачунајући од дана пријема рачуна а након оверене  Листе 

Временског ангажовања 

Рачун пружаоца услуге  треба да у свему садржи податке предвиђене у члану 42. Закона о 

порезу на додату вредност.    

                                     

Датум почетка и Период спровођења услуга 
 

Члан 7.- 

 

Пружалац услуге је дужан да започне са вршењем надзора најкасније у року од 24 часа 

рачунајући од дана закључења овог уговора а период ангажавања ће трајати упоредо са 

периодом извођења радова и периодом пробног рада. Пружалац услуге је дужан да надзор по 

потреби обавља и суботом и недељом. 

Ако пружалац услуге не започне са вршењем  надзора у наведеном року, прималац услуге ће му 

оставити накнадни примерени рок за извршење уговорне обавезе који не може бити дужи од 

три ( 3 ) дана. Ако пружалац услуге ни у накнадном примереном року не започне са вршењем   

надзора,  прималац услуге има право да раскине уговор и да захтева накнаду штете.  

                                                   

Предвиђене активности  
 

Члан 8.- 

 

Активности пре отпочињања грађевинских радова: 

 

1.- Предграђевинске активности подразумевају обавезу Пружаоца услуга која се односи на 

успостављање функционалне организације надзора која омогућава брзо и ефикасно спровођење 

активности усмерених ка надзору. 

Период покривен овим активностима представља период од потписивања уговора до датума на 

који отпочињу радови и представља период у оквиру кога би требало да се спроведу све 

припремне радње.  

„Инжењер“ ће између осталог: 

* Успоставити систем за праћење пројектних информација / систем квалитетног 

управљања пројектом 

* Оцењивати и проучавати релевантну документацију која се односи на уговоре о 

извођењу радова  

* Саставити идејни План надзора који ће бити ажуриран у складу са радним распоредом 

Извођача радова 

* Обезбедити / проверити да су све активности / формалности, а посебно све Инжењерове 

одговорности изведене или отпочете пре почетка радова као што су: 

* Осигурање објеката у изградњи 

* Детаљни програм радова  

* Обавештење о почетку радова 

* Признавање представника Извођача радова и осталих чланова особља 
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* Признавање подизвођача, добављача (односи се на уговор о извођењу радова) 

* Достављање документације Извођачу радова 

* Подаци потребни за означавање димензија 

* Безбедност на раду 

* Машинска опрема и остала опрема која ће се користити током грађевинских радова 

* Одобравање рачуна и система контроле трошкова 

* Одобравање средстава и облика кореспонденције и састављања извештаја 

* Одржати Иницијални састанак са Извођачем радова и Руководиоцем Одељења за 

спровођење пројекта  

 

Активности током извођења грађевинских радова: 

 

2.- Активности током извођења грађевинских радова се односе на обавезу „Инжењера“ да 

обавља услуге надзора у име Наручиоца и извођење грађевинских радова у складу са Уговором 

који се заснива на FIDIC правилима која се односе на грађевинске и инжињерске радове 

пројектоване од стране послодавца. 

Пружалац услуга ће пружити услуге надзора током реализације три претходно споменута 

уговора. 

Ова фаза отпочиње са датумом отпочињања радова који се односе на одговарајуће Уговоре о 

извођењу радова и траје до коначног завршетка неких од општих активности док ће неке 

активности бити окончане или замењене специфичним активностима које се односе на Завршну 

фазу. Кратак преглед кључних активности које треба да изведе „Инжењер“ су наведене у 

наставку: 

1. Свакодневно надзирати, укључујући и активности везане за вођење, планирање 

пројекта, 

2. контролу трошкова и квалитета, извештавање и праћење физичког и финансијског 

напретка у реализацији уговора о извођењу радова и повезаних активности  

3. Прегледати главни пројекат са освртом на елементе где радови укључују елементе 

грађевинских, механичких, електричних и/или грађевинских детаља пројектованих од 

стране Извођача радова 

4. Припремити координисане радне планове за посете градилишту од стране инспекције 

који се односе на механичке и електричне радове укључујући и планирање редовних 

састанака на градилишту  

5. Водити спискове изведених радова са свим релевантним информацијама 

6. Проверавати објекте на градилишту 

7. Детаљно пратити напредак и квалитет изведених радова за свако градилиште у односу 

на програм радова и спецификације 

8. Разматрати / саветовати се са Примаоцем услуге о тренутним питањима као што су 

Извештаји о напретку, посете градилишту, административне наредбе које се односе на 

измене уговора и друга питања за која је потребно добити одобрење од Наручиоца или 

која би могла да утичу на уговорену цену или предвиђено време за завршетак уговора 

9. Обавестити Извођача радова о Првом састанку на градилишту 

10. Вршити улогу председавајућег током редовних састанака на градилишту у складу са 

потребама 

11. Саставити Записник о посетама градилишту 

12. Проверавати да ли Извођач радова прослеђује радне програме 

13. Проверавати да ли Извођач радова прослеђује Дијаграме протока новца 

14. Планирати и омогућити сопствене инспекције и тестове, планирати и пратити неопходне 

инспекције и тестове у складу са Планом надзора и техничким условима укључујући 

одобравање или одбијање радова 
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15. Успоставити везе са локалним властима које утичу на извођење радова 

16. Проверити и цертификовати месечна тренутна стања и Извештај о напретку 

17. Уз помоћ Заменика   саставити месечне Извештаје о напретку и доставити их у складу 

са договором са  примаоцем услуге 

18. Проверити усаглашеност Извођача радова са Програмом извођења радова (Уколико 

Програм наводи Извођача радова да предузме кораке који би требало да убрзају 

извођење радова) 

19. Осигурати да Извођач радова не прими исплату на коју нема право; битно је да у сваком 

тренутку постоји детаљан преглед економских услова Уговора 

20. Саставити Административне наредбе које се односе на измењивање уговора, (након 

консултација са Примаоцем услуге и коначног одобрења Примаоца услгуе) 

21. Утврдити потраживања (након консултација са Примаоцем услгуе и коначним 

одобрењем Примаоца услуге) 

22. Координисати и организовати састанке на месечном нивоу са Извођачем радова на 

којима би се резимирале активности, напредак итд. Установљен током редовних 

састанака на градилишту и припремити записник. Представници Примаоца услгуе и 

Корисника као и делегације Европске Комисије могу присуствовати овим састанцима 

23. Надгледати пројектантске цртеже, означавање димензије и извођење радова како би се 

обезбедила стриктна усаглашеност са захтевима Примаоца услуге, техничке 

спецификације и сва остала документа у склопу уговора која се односе на извођача 

радова  

24. регледати, тестирати и цертификовати  да сви материјали и опрема која је достављена на 

градилиште како би чиниле саставни део Сталних радова, буду стриктно усаглашени са 

захтевима Примаоца услгуе, техничким спецификацијама и одредбама уговора о 

извођењу радова  и међународно прихваћеним стандардима 

25. Издати упуства Извођачу радова која су неопходна за извођење радова  

26. Проверити и одобрити у сарадњи са Примаоцем услуге и Корисником кредита, 

пројектантске цртеже за потребе извођења радова састављене од стране Извођача радова 

и сву осталу техничку документацију која се налази у оквиру документације Извођача 

радова, укључујући документе Изведеног стања и Приручнике који се односе на 

управљање и одржавање објеката у складу са одредбама услова који се односе на Уговор 

о извођењу радова 

27. Прегледати и ревидирати, уколико је потребно, систем контроле квалитета који је 

успостављен од стране Извођача радова како би се приказала усклађеност са Уговором 

прописаним захтевима 

28. Надгледати и сертификовати Тестирање по завршетку радова и Тестирање после 

завршетка радова који се захтевају у складу са одредбама Уговора 

29. Пратити најновије Смернице ЕУ за видљивост које се односе на признавање 

финансирања пројекта од стране Европске Комисије. 

 

Активности након завршетка грађевинских радова и периода обавештења о недостацима: 

 

3.- Активности након завршетка грађевинских радова и Периода за обавештења о недостацима 

(Преузимање радова, Потврда о коначном стању итд.)  

Ова фаза се односи на посебне активности везане за Преузимање радова (за радове или делове 

радова), и трајање Периода за обавештавање о недостацима укључујући пријем радова и 

Потврде перформанси. Главни задаци „Инжењера“ су: 

- Саставити документацију након реализације уговора (Ова активност укључује али није 

ограничена на одобравање фактура достављених од стране извођача радова, којим се 

потврђује да су износи остварени у складу са захтевима прописаним уговором, издавање 
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потврда о уплати, захтева за додатним радовима, потврда о преузимању радова, потврде 

о исплатама, потврде о перформансама итд. Обавештење о пријему за потребе 

Преузимања најраније / најмање 15 дана пре спремности за прихватање/пријем) 

- Проверити и потврдити последњу потврду о тренутном стању 

- Проверити правовремено отклањање недостатака од стране Извођача радова уз 

информисање Примаоца услгуе 

- Издати Обавештење о верификацији и спровести проверу изведених радова заједно са 

свим захтеваним и неопходним инспекцијама на градилишту  

- Пратити Тим за преузимање радова (за радове или делове изведених радова) по 

завршетку временског периода за завршетак радова и састављање Потврде о 

преузимању радова / Потврде о перформансама које треба да одобри Прималац услгуе 

- Проверити да ли је сва достављена документација укључујући и приручнике за 

одржавање у складу са захтевима 

- У року од 28 дана по пријему пријаве Извођача радова за Преузимање радова, потребно 

је издати Потврду о преузимању радова или одбити пријаву наводећи разлоге, након 

консултације и одобрења од Примаоца услгуе 

- Издати упуства Извођачу радова која су потребна за спровођење исправки било каквих 

неправилности 

- Пратити Тим за потврду перформанси и издати Потврду о перформансама у року од 28 

дана од истека Периода за обавештавање о недостацима 

- Проверити Нацрт Завршне изјаве Извођача радова која треба да буде достављена 

Надзорном органу (Инжењеру) не касније од 56 дана након пријема Потврде о 

перформансама 

- У року од 28 дана од пријема Завршне изјаве и писменог распуштања Извођача радова 

потребно је издати Потврду о кончаној ситуацији 

- Саветовати Примаоца услуге о враћању гарантног депозита по одобравању Завршне 

изјаве од стране Примаоца услуге. 

                

Извештаји 
Члан 9.- 

 

Уговор ће се надгледати путем периодичних извештаја о напретку и постигнутих резултата у 

односу на програм рада. Независне екстерне финансијске и техничке ревизије се могу 

спроводити уколико је то потребно. Пружалац услуге ће омогућити ревизорима приступ 

документацији која се односи на спровођење Уговора.Примерци ревизије и извештаја Комисије 

за процењивање ће бити достављени Пружаоцу услуга и Једници за имплементацију. 

 

Критеријуми везани за извештавање: 

 

Кратак преглед везан за Извештавање о Уговору/Критеријуми везани за предмете испоруке  

Извештаји и предмети испоруке састављени од стране „Инжењера“ у оквиру овог Уговора о 

пружању услуга су резимирани у Табели 6.1: 

 

Табела 6.1: Генерални резиме везан за Извештавање о Уговору/Критеријуми везани за предмет 

испоруке  

 

Врста извештаја Опис извештаја Званични језик и број 

примерака 

Административни  Почетни извештај о Уговору (у року од Извештаји ће бити достављани 
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извештаји везани за 

реализацију уговора  

месец дана од почетка примене 

Уговора) 

 Шестомесечни привремени извештаји 

о Уговору (сваки уз приложену 

привремену ситуацију, финансијски 

извештај и извештај о верификацији 

трошкова)  

 Нацрт коначног извештаја о 

реализацији уговора, који треба да се 

достави месец дана пре завршетка 

услуга. 

 Коначни извештај о реализацији 

уговора (пропраћен коначном 

ситуацијом, коначним финансијским 

извештајем и извештајем који се 

односи на потврду расхода) који треба 

доставити по завршетку услуга 

само на енглеском језику (4 

примерка у писменом облику 

плус један примерак у 

електронском облику ће се 

доставити Наручиоцу, један 

примерак у писменој форми и 

један примерак у електронском 

облику ће се доставити 

Руководиоцу Одељења за 

спровођење  пројекта). 

Извештаји о надзору 

(треба да се сачине за 

сваки уговор о 

извођењу радова) 

 Општи извештаји о надзору: 

 Почетни извештај 

 Месечни извештај 

 Извештај по кварталима 

 Извештај о завршетку радова 

 Досије који се односи на Гаранцију 

квалитета 

 Коначни извештај 

 Остали специфични извештаји о 

надзору 

 Извештај о еколошким и 

безбодоносним инцидентима 

 Извештаји о перформансама / 

тестирању 

 (Делимични) Извештаји о преузимању 

/ пријему радова 

 Захтев/налог за додатним/допунским 

радовима 

Извештаји о потраживањима и 

несугласицама 

Извештаји ће бити достављени 

на енглеском и на српском 

језику  

(4 примерка у писненом облику 

плус један примерак у 

електронском облику ће се 

доставити Наручиоцу, један 

примерак у писменој форми и 

један примерак у електронском 

облику ће се доставити 

Руководиоцу Одељења за 

реализацију пројекта). 

Административни извештаји везани за реализацију Уговора 

  

1.- Почетни извештај: 
 Почетни Извештај мора бити достављен у року од пррвих месец дана од почетка реализације 

Уговора. 

 

 

Шестомесечни Привремени Извештај  

Привремени Извештаји морају бити састављени сваких 6 месеци током периода спровођења  

Уговора и достављени заједно са привременом ситуацијом, финансијским извештајем и 

извештајем о верификацији трошкова. 
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2.- Нацрт Коначног Извештаја: 

Нацрт Коначног Извештаја мора бити достављен у року од најмање месец дана пре краја 

периода предвиђеног за спровођење Уговора. 

 

3.- Коначни Извештај: 

 Коначни Извештај мора бити достављен на крају периода предвиђеног за спровођење Уговора, 

заједно са коначном ситуацијом, финансијским извештајем и извештајем о верификацији 

трошкова.  

Сваки извештај ће се састојати од наративног дела и дела везаног за финансије. Финансијски 

део извештаја мора садржати детаље везане за ангажовање експерата, непредвиђене трошкове и 

верификацију трошкова.  

 

Извештаји надзора (за сваки од Уговора о извођењу радова) 

 

Општи извештаји о надзору 

1.- Почетни извештај 

У року од месец дана од отпочињања Уговора о извођењу радова, Надзорни инжењер ће 

доставити Почетни Извештај, укључујући и главна питања која се тичу плана извођења радова, 

расположивих ресурса и руковођења надзором радова. 

  

2.- Месечни извештај 

Надзорни инжењер ће достављати прецизне извештаје Примаоцу услуге на месечном нивоу, у 

облику који ће бити договорен заједно са Примаоцем услгуе и Руководиоцем Одељења за 

спровођење пројекта. Месечни извештаји ће бити достављани не касније од седмога дана у 

месецу током периода извештавања. 

Главна питања која ће бити обрађена у месечном извештају се односе на безбедност, квалитет, 

напредак, програм извођења радова, расположиве ресурсе, контролу административних 

активности везаних за уговор и трошкове. Извештај ће садржати али не и бити ограничен на 

следеће области: 

1. Безбедност на раду:  
2. Информисање о несрећама на раду, процена безбедности радних пракси  Извођача 

радова и проналажење начина на који би могли да се исправе нерегуларности везане за 

област безбедности на раду. 

3. Квалитет: 
4. Резиме квалитета извођења радова од стране Извођача радова као и употребљеног 

материјала и потенцијалних проблема везаних за исте укључујући и препоруке за 

унапређења квалитета. Кратак преглед свих узорака и тестирања која су извршена на 

материјалу, објекту и током извођења радова. 

5. Напредак: 
6. Кратак преглед напретка у извођењу радова са посебним освртом на главне активности 

и оне које су део критичнога пута за завршетак радова. Извештај ће детаљно описивати 

кашњења и потешкоће које су искрсле током реализације уговора као и предложити мере 

за отклањање потешкоћа. 

7. Примерак програма Извођача радова обележен на начин који показује стварни напредак 

до датума састављања извештаја и који ће бити укључен у извештај. 

Специфични детаљи који се односе на напредак у реализацији кључних активности и 

оних које су део критичнога пута за реализацију уговора ће бити представљени на начин 

који ће илустровати поређење између стварнога и предвиђенога напретка у реализацији 

уговора.  
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8. Ресурси:  
9. Распоред ресурса који су на располагању Извођачу радова а који се односе на радну 

снагу, особље и опрему укључујући и ажурирану процену да ли су расположиви ресурси 

довољни за завршетак уговора у предвиђеном року. 

10. Трошкови везани за реализацију уговора: 
11. Ревидирана пројекција коначних трошкова радова, узимајући у обзир али не обавезно 

ограничено и на следеће ставке: 

12. вредност привремене ситуације 

13. предвиђено смањење или повећање Уговорне цене 

14. процењивање Захтева/налога за додатне/допунске радове  

15. потврђивање и процењивање било каквих потраживања од стране Извођача радова  

16. било какви трошкови повезани са прекорачењем предвиђенога рока за реализацију са 

или без одобрених  продужења рока за реализацију уговора  

Вредност завршених радова ће бити представљена у графичком облику илуструјући поређење 

између стварних и предвиђених вредности од почетка извођења радова. 

Поред критеријума који се односе на месечно извештавање, као облик додатне активност уз 

идентификовање потенцијалних уштеда, Надзорни инжењер ће обавестити Наручиоца, уколико 

по његовом/њеном мишљењу постоји могућност да Уговор о извођењу радова прекорачи 

расположиви буџет.) 

 

Прилози уз Месечне извештаје ће укључивати : 

 1.- Табеларни прегледи: 

 Документи предати од стране Извођача радова и одобрења Инжењера задуженог за 

надзор. 

 Упуства на градилишту издата до данашњега датума 

 Захтеви/налози за додатне/допунске радове издати до данашњега датума 

 Потраживања од стране Извођача радова 

 Потврде о привременом стању одобрене од стране Инжењера задуженог за надзор 

укључујући табеле које приказују датум на који је Извођач радова исплаћен, неизмирени 

износ који треба да се исплати помоћу депозита, и износ задржанога депозита  

 Додатна средсва или средства за непредвиђене ситуације која су коришћена  

 Одобрени „радови по дану“ 

 Остала уговорна питања нпр. Потраживања на основу полисе осигурања / гаранција / 

обвезница  

 

2.-Примерци Записника са састанка: 

 Месечне посете градилишту 

 Остали уговорни састанци 

 

Надзорни орган ће састављати записнике о месечним и свим осталим уговором прописаних 

састанака.Без обзира на услове који се односе на укључивање записника као саставног дела 

Месечних Извештаја, записници са месечних састанака који се одржавају на градилишту и свих 

осталих уговором прописаних задатака ће бити доступни за дистрибуцјиу у року од 24 сата од 

одржавања састанка.) 

3.- Примерак најновијег цертификата привремене ситуације, 

4.- Детаљан кратак преглед активности “Инжењера” који укључује: 

 Процену професионалног односа Инжењера са Наручиоцем, Одељењем за спровођење 

пројекта и Извођача радова, у оквиру које ће се детаљно наводити административни, 

надзорни и инспекцијски проблеми укључујући препоруке везане за начин на који ће се 
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решавати ови проблеми 

 Кратак преглед активности које су спроведене од стране Надзорног тима; нпр. 

Одобравање цртежа/детаља везаних за извођење радова, омогућавање посета 

градилишту од стране Наручиоца, одржавање састанака итд. 

 

3.- Квартални Извештај 
Пружалац услуга ће достављати Кварталне Извештаје сваке три месеца, најкасније недељу дана 

након окончања трећег, шестог, деветог и дванаестог месеца све до окончања спровођења 

Уговора о извођењу радова.Главна питања која ће се обрађивати у кварталним извештајима су 

безбедност на раду, квалитет, напредак, расположиви ресурси и контрола административних 

активности везаних за уговор и трошкове: нпр. Квартални извештаји ће садржати све 

информације које су садржане у претходна 3 месечна извештаја, али ће такође саржати и 

извршни резиме у оквиру којег ће нагласак бити стављен на: тренутно стање; главна 

административна, уговорна, техничка и финансијска питања и проблеме који морају бити 

отклоњени; као и одлуке које су донете од стране кључних актера како би се отклонили 

актуелни проблеми и унапредило спровођење Пројекта. Квартални извештаји ће бити 

састављани и достављани од стране чланова Одељења за спровођење пројекта пре одржавања 

кварталних састанака Одељења за спровођење пројекта који ће се одржавати свака 3 месеца и на 

којима ће председавајућу улогу имати Руководилац Одељења за спровођење пројекта. 

  

4.- Извештај о завршетку радова 
Надзорни инжењер ће по окончању Уговора о извођењу радова и по издавању потврде о 

преузимању радова, у року од 15 дана доставити Извештај о завршетку радова Примаоцу услуге 

и Руководиоцу Одељења за спровођење пројекта. 

Извештај ће садржати: 

1) Примерке Потврде/а о преузимању радова. 

2) Одобрене цртеже “изведенога стања” којима се показују све измене на дизајну Радова. 

3) Потпуна анализа завршнихи трошкова Радова. 

4) Кратак преглед стварнога напредка у извођењу радова којим се детаљно наводе 

разлози због којих је дошло до одлагања извођења радова и/или продужења рока за  

            извођење радова. 

 Издавање извештаја везаних за разне механичке и електричне компоненте Радова 

(уколико постоје). 

 Детаљи везани за све дозволе које су потребне за извођење радова. 

 Кратак преглед процедура везаних за безбедност на градилишту, проблема везаних за 

ову област и препорука везаних за унапређење безбедности на градилишту. 

 Кратак преглед радних пракси Извођача радова и расположивих ресурса. 

 Процењивање квалитета материјала и изведених радова,проблема повезаних са овим 

ставкама и препорука везаних за унапређење. 

 Детаљи везани за техничке тешкоће настале током спровођења уговора и начини за 

отклањање ових тешкоћа. 

 Детаљи везани за административне тешкоће током спровођења уговора и начини за 

отклањање ових тешкоћа. 

 Процењивање снага и слабости у склопу уговорне документације и дизајна Радова 

(укључујући али не и ограничено на Специјалне услове Уговора о извођењу радова, 

техничке спецификације, ценовника, детаље везане за дизајн и цртеже) укључујући 

препоруке везане за побољшања која би могла бити остварена у будућим уговорима. 

 

5.- Досије који се односи на Гаранцију квалитета 
Поред Извештаја о завршетку радова Надзорни инжењер ће доставити и детаљни досије који се 
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односи на Гаранцију квалитета који ће садржати оригиналне захтеве за инспекцијом, 

одобрења,образце тестова и цертификате који се односе на извршење радова као и на 

материјале и Постројење који чине саставни део Радова. Документација у оквиру Досијеа 

Гаранције квалитета ће садржати али неће бити и ограничено на: 

 Све произођачеве сертификате о тестирању материјала, уколико постоје 

 Сертификате о тестирању перформанси и гарантних споразума који су примењиви на 

механичким и електричним постројењима  

 Захтеве за инспекцију (уколико постоје), одобрења и резултати тестирања за: 

 геотехнику / земљане радове (равнање, индикатори, збијање итд.) 

 структурне и грађевинске радове (агрегати, изглед мешавине, јачина, оплата, ојачања 

итд) 

 архитектонске радове 

 

Досије Гаранције квалитета ће бити састављен током извођења радова и биће доступан за 

преглед од стране Наручиоца или Руководиоца Одељења за спровођење пројекта када год за то 

постоји потреба. 

 

6.- Завршни извештај 
Пружалац услуга ће по издавању Потврде о преузимању радова доставити Завршни извештај 

Наручиоцу и Руководиоцу Одељења за спровођење пројекта. Завршни извештај ће садржати 

детаље везане за све додатне радове спроведене од стране Извођача радова са циљем 

исправљања било каквих неправилности које су откривене током Периода за обавештавање о 

недостацима. Завршни извештај ће садржати коментаре и препоруке које се односе на радне 

праксе и одржавање спроведене од стране Извођача радова. Завршни извештај ће такође 

саддржати кратаг преглед Завршне изајве за све радове спроведене у складу са уговором. 

 

7.- Остали Специјални извештаји везани за надзор  
Остали Специјални извештаји везани за надзор између осталога могу укључивати: 

 Извештаје о еколошким инцидентима и инцидентима везаним за безбедност на раду 

 Извештаје о перформансама/тестирању 

 (Делимично) Извештаје о Преузимању/Пријему радова 

 Извештаје о Захтеву/налогу за додатним/допунским радовима 

 Извештаје о потраживањима и споровима. 

 

8.- Достављање и одобравање Извештаја 

Сви извештаји ће бити достављени Примаоцу услуге како би били одобрени. 

Надзорни инжењер ће саставити све извештаје у А4 формату штампаном на обе стране папира 

уз одговорајућа заглавља и подножја. Цртежи и распореди ће бити смањени на максималну 

величину А3 како би се уклопили у формат извештаја. Извештаји се могу спирално коричити.         

 

Члан 10.- 

 

Пружалац  услуге се  обавезује да ће  у  вршењу  надзора употребити стручност и пажњу доброг 

стручњака која се при томе у струци редовно очекује, узимајући у обзир сврху за коју су 

Уговори наведени у чл.2.- закључени, као и да ће све преузете обавезе пружити са 

професионалном пажњом и по правилима струке . Пружалац услуге  одговара и за лица која су 

по његовом налогу радила на пружању услуге   надзора  као да их је сам пружио. 

Обједињено , пружалац  услуге  је дужан да у извршавању својих  уговорних обавеза из своје 

професионалне делатности,  да поступа са повећаном пажњом, према правилима струке и 

обичајима – пажњом доброг стручњака.                                                                      
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Средства финансијског обезбеђења доброг извршења посла 
 

Члан 11.- 

 

Као средство финансијског обезбеђења  доброг извршење посла, пружалац услуге ће даном 

потписивања овог уговора, примаоцу услуге, доставити две регистроване бланко соло менице са 

пратећим овлашћењем за њихово попуњавање и копијом  картона депонованих потписа на име 

гаранције  доброг извршења посла, у висини од 5% од уговорене вредности предметне услуге 

без пдв-а из члана 6.- став 1.- овог уговора, по меници. Менице ће се држати у портфељу 

примаоца услуге све до испуњења обавеза из овог уговора. Исте ће се вратити  најкасније у року 

од 8 дана од дана истека свих уговорених обавеза на писмени захтев пружаоца услуге.  

Пружалац  услуге овим уговором овлашћује примаоца услуге  да евентуалну штету коју трпи, 

уговорну казну и друге трошкове наплати из менице из овог члана.  

                                                            

Уговорна казна 

 

Члан 12.- 

 

Уколико пружалац услуга својом кривицом  не испуни своју уговорну обавезу пружања услуге   

надзора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати примаоцу услуге  износ од 0,5% од 

укупно уговорене вредности из члана 6.- став 1. Овог уговора, с тим да укупан износ уговорне 

казне не може прећи 10% од уговрене максималне вредности. Право примаоца услуге  на 

наплату уговорне казне не утиче на право примаоца услуге  да захтева накнаду штете.                                                                     

                                                             

Раскид уговора 
 

Члан 13.- 

 

Овај уговор се може раскинути једностраном изјавом  или споразумним путем. 

Прималац услуге има права једностраног раскида уговора  ако: 

 Пружалац услуге својом кривицом касни са пружањем услуге  и не предузима 

одговарајуће  мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења, 

 Пружалац услуге не пружа своју услугу у складу са одредбама овог уговора, 

 Пружалац услуге услугу пружа  неквалитетно и ван уговорених норми, 

 Пружалац услуге не поступа по налозима овлашћеног лица /Послодавца, 

 Пружалац услуге не започне са пружањем услуге  на начин и  у роковима из овог 

уговора  

 Пружалац услуге из неоправданих разлога, прекине са пружањем услуге и исту не 

настави по истеку накнадних рокова или ако одустане од даљегпружања услуге,  

Уколико из напред наведених разлога пружалац услуге  прекине са пружањем услуге  или 

одустане од даљег рада, Прималац услуге има права  да наплати гараницију за добро извршење 

посла у целости, као и да захтева од пружаоца  услуге  накнаду штете.  

Пружалац услуге има права једностраног раскида уговора  ако: 

 прималац услуге ,својом кривицом , не поступи по одредбама  овог уговора које се 

односе на обавезе Примаоца услуге. 

 

Уговор се раскида писменом Изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним 

роком од 8 дана од дана достављања Изјаве која у себи мора да садржи основ за раскид уговора.      
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Завршне одредбе 
 

Члан 14.- 

  

Уколико за време реализације овог уговора код Примаоца услуге, односно Пружаоца услуга, 

дође до статусних и других битних промена, а које имају утицаја на извршење и реализацију 

овог уговора, извршиће се евентуалне допуне и измене овог уговора све у складу са одредбама 

Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 15.- 

  

Евентуалне, законом дозвољене , измене овог уговора, ће се вршити  закључивањем анекса овог 

уговора. На све међусобне односе који настану из реализације овог уговора, а који нису ближе 

одређени истим, имају се непосредно примењивати одредбе Закона о јавним набавкама, Закона 

о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи , Правилника о начину и поступку 

вршења стручног надзора у току грађења објекта и другим позитивним прописима везаним за 

пружање уговорене услуге. 

 

Члан 16.- 

 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 

(три) примерка. Сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно, решаваће 

стварно надлежан суд у Новом Саду. 

 

 

У Новом Саду дана ____________ године 

 

 

 

      за Пружаоца услуге:                           М.П.                                   за Примаоца услуге: 

 

 _______________________      _____________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.-     

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12) дајемо следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједничку) понуду у отвореном поступку број 26/14-С, наручиоца ЈКП „Водовод и 

канализација“ Нови Сад, подноси независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 
 

 У _______________________ дана ________2014.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.-    

         

 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12) дајемо 

следећи: 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 
 
 
 
 
 

 У _______________________ дана ________.2014.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                           _____________________________ 

 

                                                           

 

Напомена:  

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.-    

 

 

 

У складу са тачком 3.18. конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке услуга  

надзора на извођењу радова за:  Изградњу и реконструкцију примарне канализационе 

мреже од улице Руменачке до ГЦ 2 и реконструкцију постројења за прераду воде за 

пиће Штранд од стране надзорног органа односно Главног надзорног инжењера (CE) и 

Заменика Главног надзорног инжењера (DCE) у складу са FIDIC Жуте књиге, FIDIC Црвене 

књиге и PRAG правилима, Наручиоца ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, ЈН бр. 26/14-С, 

издаје се следећа  

 

 

П О Т В Р Д А 

 

 

 

Заинтересовани понуђач _______________________________ (назив, седиште, пиб) је по 

извршеној најави дана __________.2014. године, контакт особи код Наручиоца 

___________________________, извршио дана _________.2014. године у времену од  __ часова 

до __ часова обилазак места извођења радова на локацији _____________________________ за 

потребе вршења услуга надзора на извођењу радова за:  Изградњу и реконструкцију 

примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ 2 и реконструкцију 

постројења за прераду воде за пиће Штранд од стране надзорног органа односно Главног 

надзорног инжењера (CE) и Заменика Главног надзорног инжењера (DCE) у складу са FIDIC 

Жуте књиге, FIDIC Црвене књиге и PRAG правилима. Заинтересовани понуђач је извршио и 

увид у документацију која је везана за реализацију сва три уговора о извођењу радова. 

 

Обиласку су у име заинтересованог понуђача присуствовали ___________________________ 

_________________________________(име и презиме свих представника, функције/радно место 

код понуђача), док је овлашћени представник Наручиоца био ________________ (име и презиме, 

функција/радно место код Наручиоца).  

 

 

У Новом Саду, дана ________2014.г. 

 

 

Особа за контакт: 
Радоица Стефановић на тел: 064/8521030 

 

М.П.             Потпис овлашћеног представника Наручиоца 

 

                                                                                        ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 10.-    

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗВОЂЕЊА НАДЗОРА (ПО СВАКОМ УГОВОРУ ПОЈЕДИНАЧНО) 

НА ПРЕОСТАЛИМ РАДОВИМА/АКТИВНОСТИМА СА НАЗНАКОМ  КРИТИЧНИХ 

ПОЗИЦИЈА И ПРЕДЛОГОМ ЗА ЊИХОВУ РЕАЛИЗАЦИЈУ 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

У _______________________ дана ________.2014.г. 

 

 

 

М.П. 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                           _____________________________ 

 

Напомена: У случају потребе овај обаразац се може копирати уз навођење ,,стр.1,стр.2....,,. 


