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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: ЗЈН), 
члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број VII-52/2016 од 21.06.2016. године и Решења о образовању 
комисије за  јавну набавку број VII-54/2016 од 21.06.2016. године припремљена 
је следећа Конкурсна документација за јавну набавку: 

 
I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
„Регионална депонија“ ДОО Суботица 
Трг Лазара Нешића бр. 1, 24000 Суботица   
ПИБ: 105425742, матични број: 20354194,  
Текући рачун: 840 – 499743 – 34 која се води код Управе за трезор 
Интернет страница: www.deponija.rs 

 
ВРСТА ПОСТУПКА 
 
 Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, ради 

закључења уговора о јавној набавци. 
 

 
КОНТАКТ 
Име и презиме: Атила Жолдош 
е-маил: atila.zoldos@deponija.rs 
Радно време наручиоца радним данима од 7,00 до 15,00 часова 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке је услуга – Извођење детаљних хидрогеолошких 

истраживања за потребе израде Елабората и израда Елабората о резервама 
подземних вода на локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног дворишта 
у Новом Кнежевцу. 

 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 
 
Основна обележја: услуга истраживања, 
ОРН: 73000000 – Услуге истраживања и развоја и пратеће саветодавне 

услуге. 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА  

 
A.  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА:  
 

  Право учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане у члану 75. ЗЈН и то: 
 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;  
 
 2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 3.  Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште у страној 
држави; 

 4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   
 

 
Б.   ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Право учешћа има понуђач ако располаже следедећим неопходним 

финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом: 
 

1. Да Понуђач располаже неопходним пословним капацитететом  
 
Довољним пословним капацитетом се сматра ако је понуђач: 
 

 на пословима услуге која је предмет јавне набавке у последњих 5 (пет) 
година (2010.-2015. године) израдио минимум 10 Елабората о резервама 
подземних вода, 

 на пословима услуге која је предмет јавне набавке у последњих 5 (пет) 
година (2010.-2015. године) израдио минимум 1 Пројекат хидрогеолошких 
истраживања за претоварну станицу (трансфер станица) за комунални 
отпад, 

 на пословима услуге која је предмет јавне набавке у последњих 5 (пет) 
година (2010.-2015. године) израдио минимум 1 Пројекат хидрогеолошких 
истраживања за сабирни центар за посебне токове отпада (рециклажно 
двориште). 
 

2.  Да Понуђач располаже довољним техничким  капацитетом: 
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Довољним техничким капацитетом се сматра, ако понуђач:  
 

 поседује следеће сертификате или одговарајуће (који треба да буду у вези 
са предметном набавком – геолошким истраживањима): 

 
- Сертификат SRPS ISO 9001 
- Сертификат SRPS ISO 14001 
- Сертификат SRPS ОHSAS 18001, и 
 

 поседује следећу опрему: 
 

- Софтвер за 3 Д моделирање струјања подземне воде (ground water vistas, или 
сличан) 

 

3. Да Понуђач располаже довољним кадровским капацитететом:  

Довољним кадровским капацитетом се сматра да понуђач има у радном 
односу: 

 

 најмање два инжењера геолошке струке, смер хидрогеологија, са 
лиценцама 392 и 492,  

 најмање једног дипломираног економисту за израду поглавља техничко 
економске анализе. 

 
4. Да је посетио локације за које се изводи истраживање и израда 

елабората које су предмет јавне набавке 
 

Посета локација бунара за чију изградњу се спроводи набавка је потребна да 
би понуђачи стекли све информације које су неопходне за припрему понуде, 
такође да се упознају са свим условима локација и да они, видљиви не могу бити 
основ за било какве накнадне промене у цени.  

Посета локација ће бити организована дана 27.06.2016., са поласком у 10,00 
часова. Место окупљања је мала сала на првом спрату Градске куће у Кањижи, 
Кањижа, Главни трг 1. Пријаву за организовану посету локације слати на следећу 
емаил адресу: atila.zoldos@deponija.rs. и то најкасније до 24.06.2016. године, до 
14,00 часова. Представник потенцијалног понуђача мора предати Наручиоцу 
оригинал овлашћење за обилазак локације. 
 
Посета локација ће бити евидентирана овером Обрасца бр. 5.  

 

mailto:atila.zoldos@deponija.rs
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IV УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ 

 
На основу члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник 

РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/15) Понуђач треба да докаже да испуњава 
обавезне услове прописане чланом 75. и 76. ЗЈН  и достави доле наведене доказе 
из члана 77. ЗЈН. 
 

A. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача.) којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке 
из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном  документацијом, осим услова из 
члана 75. став 1. тачка 5) Закона.  

Изјава мора  да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом,  

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 

  
Б.   ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Право учешћа има понуђач ако располаже следедећим неопходним  

пословним, техничким и кадровским капацитетом: 
 

1. Да Понуђач располаже неопходним пословним капацитететом   
 
Довољним пословним капацитетом се сматра ако је Понуђач у претходном 

периоду израдио следеће елаборате и пројекте: 
 

 на пословима услуге која је предмет јавне набавке у последњих 5 (пет) 
година (2010.-2015. године) израдио минимум 10 Елабората о резервама 
подземних вода, 

 на пословима услуге која је предмет јавне набавке у последњих 5 (пет) 
година (2010.-2015. године) израдио минимум 1 Пројекат хидрогеолошких 
истраживања за претоварну станицу (трансфер станица) за комунални 
отпад, 

 на пословима услуге која је предмет јавне набавке у последњих 5 (пет) 
година (2010.-2015. године) израдио минимум 1 Пројекат хидрогеолошких 
истраживања за сабирни центар за посебне токове отпада (рециклажно 
двориште). 
 
Доказ:  
1/ За Пројекте Хидрогеолошких инстраживања Потврде Наручиоца (потврда 

треба да садржи назив, седиште, матични број наручиоца, назив послова, 
вредност изведених послова без ПДВ-а, време извођења послова и потпис 
овлашћеног лица и печат наручиоца) и  

  2/ За Елаборате о резервама подземних вода Потврда о резервама издата 
од стране надлежног Министарства РС/Покрајинског секретаријата  
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2.  Да Понуђач располаже довољним техничким  капацитетом: 

 
Довољним техничким капацитетом се сматра, ако понуђач:  
 

 поседује следеће сертификате или одговарајуће (који треба да буду у вези 
са редметном набавком – геолошким истраживањима): 

 
- Сертификат SRPS ISO 9001 
- Сертификат SRPS ISO 14001 
- Сертификат SRPS ОHSAS 18001, и 
 

 поседује следећу опрему: 
 

- Софтвер за 3 Д моделирање струјања подземне воде (ground water vistas, или 
сличан) 

 
Доказ: 
1/ Фотокопије тражених сертификата,  
2/ Пописна листа основне опреме са датумом 31.12.2015. године или рачун 

да је Софтвер у власништву Понуђача 
 

3. Да Понуђач располаже довољним кадровским капацитететом:  

Довољним кадровским капацитетом се сматра да понуђач има у радном 
односу: 

 

 најмање два инжењера геолошке струке, смер хидрогеологија, са 
лиценцама 392 и 492,  

 најмање једног дипломираног економисту за израду поглавља техничко 
економске анализе. 

 
Доказ:  
1/ Фотокопија  М-3А или М обрасце Фонда ПИО (пријаве на осигурање) 
2/ Фотокопије дипломе за лица која ће радити на пословима 
3/ Фотокопије лиценце и одговарајући доказ о року важења лиценце 

(потврда о року важења лиценце издата од Инжењерске коморе Србије из које се 
види да је лиценца важећа на дан подношења понуде). 

  
      4. Да је посетио локације за које се врши хидрогеолошко истраживање 
 

Посета локација бунара за које се врши хидрогеолошко истраживање, а која је 
неопходна да би понуђачи стекли све информације за припрему понуде, такође да 
се упознају са свим условима локација и да они, видљиви не могу бити основ за 
било какве накнадне промене у цени.  
 

Посета локација ће бити организована дана 27.06.2016., са поласком у 10,00 
часова. Место окупљања је мала сала на првом спрату Градске куће у Кањижи, 
Кањижа, Главни трг 1. Пријаву за организовану посету локације слати на следећу 
емаил адресу: atila.zoldos@deponija.rs и то најкасније до 24.06.2016. године, до 

mailto:atila.zoldos@deponija.rs
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14,00 часова. Представник потенцијалног понуђача мора предати Наручиоцу 
оригинал овлашћење за обилазак локације. Посета локација ће бити евидентирана 
овером Обрасца бр. 5.  
 
 

V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Сагласно члану 61. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач треба да 

сачини понуду према упутству Наручиоца. 
  
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи који се прилажу 

треба да су издати на српском језику. Уколико је неки од доказа издат на страном 
језику, обавезно је приложити превод на спрски језик оверен од стране судског 
тумача. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и 
контакт телефон.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ,,Регионална депонија,, ДОО Суботица, 
Трг Лазара Нешића бр. 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге –  
Извођење детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе израде 
Елабората и израда Елабората о резервама подземних вода на локацији 
трансфер станице у Кањижи и рециклажног дворишта у Новом Кнежевцу 
ЈНМВ  3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се може и лично предати у 
просторијама наручиоца у Суботици, Трг Лазара Нешића бр. 1, канцеларија 
бр. 107, на 9. спрату.  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 30.06.2016. године  године најкасније до 14,00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у 
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 
понуда, односно која је примљена по истеку времена до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремене понуде се неће 
отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком 
да је понудаподнета неблаговремено. 
    Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном 
документацијом. 
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Сви документи у понуди треба да буду повезани јемствеником, тако да 
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 
листови, а да се видно не оштете листови. 

Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у 
име подносиоца понуде.  

Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико 
постоје исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.  

 3. ПАРТИЈЕ 
 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  

 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град 

Суботица, Градоначелник, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: ,,Измена понуде 
за јавну набавку услуге – Извођење детаљних хидрогеолошких истраживања за 
потребе израде Елабората и израда Елабората о резервама подземних вода на 
локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног дворишта у Новом Кнежевцу,  
ЈНМВ 3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ  или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге – – Извођење детаљних 
хидрогеолошких истраживања за потребе израде Елабората и израда Елабората о 
резервама подземних вода на локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног 
дворишта у Новом Кнежевцу,  ЈНМВ 3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ  или 

“Опозив понуде за јавну набавку услуге –  – Извођење детаљних 
хидрогеолошких истраживања за потребе израде Елабората и израда Елабората о 
резервама подземних вода на локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног 
дворишта у Новом Кнежевцу,  ЈНМВ 3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ  или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – – Извођење 
детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе израде Елабората и израда 
Елабората о резервама подземних вода на локацији трансфер станице у Кањижи и 
рециклажног дворишта у Новом Кнежевцу,  ЈНМВ 3/2016 - НЕ ОТВАРАТИ  . 
  По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 
учествовати у више заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 
%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико 
ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и 
у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 
који су у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.  

Понуђач је дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, достављањем изјаве подизвођача (Образац 
бр. 2), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, 
дефинисане овом конкурсном  документацијом, осим услова из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде 

мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 
податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

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

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који 
су наведени, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са 
законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 

одговарају задругари. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши у року од најмање 15 и највише 45 дана од дана пријема 

рачуна понуђача испоставњених након завршетка сваке поједине фазе посла. 
 
9.2. Захтев у погледу рока извршења послова 
Рок за реализацију уговора односно окончања свих послова је:  
Израда Пројектa детаљних хидрогеолошких истраживања: 30 дана од дана 

захтева наручиоца 
Исходовање Решења за извођење хидрогеолошких истраживања од стране 

надлежног Министарства / Покрајинског секретаријата: 90 дана од дана 
подношења захтева 

Израда Елабората о резервама подземних вода: 12 месеци од завршетка 
радова на изради бунара 
 Израда Књига евиденције: 30 дана од дана захтева наручиоца 

Место извршења уговорених послова је на територији општине Кањижа и 
општине Нови Кнежевац. 

 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 

мењати понуду. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 

са урачунатим свим трошковима (радне снаге, материјала, припадајуће зависне 
трошкове, транспорта, механизације и слично) које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 

у складу са чланом 92. ЗЈН. 
Понуда са варијантама није дозвољена.  
Попуст на понуђену цену није дозвољен. 
 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 
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ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, 
Министарство финансије. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите  животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  

 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

12.1. Средство обезбеђења за озбиљност понуде - Понуђач се 
обавезује да у тренутку подношења понуде, преда наручиоцу безусловну, 
бланко соло меницу за озбиљност понуде, менично овлашћење и копију депо 
картона, која ће бити са клаузулама: неопозива, без приговора и платива на први 
позив, без права на приговор. Меница за озбиљност понуде издаје се у висини од 
10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 
(шесдесет) дана дужи од дана отварања понуда.  

Наручилац ће активирати меницу за озбиљност понуде: 
- ако је понуђач изменио, или опозвао понуду за време трајања важности 

понуде без сагласности наручиоца, иако је понуђач био упознат са чињеницом да 
је његова понуда прихваћена од Наручиоца као најповољнија, 

- ако је понуђач коме је додељен уговор, одбио да потпише уговор сходно 
условима из понуде, 

- ако понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора, не 
достави тражену меницу за добро извршење посла. 

Меница ће се сматрати неисправном ако не садржи све наведене елементе. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 
оних које је наручилац одредио и мањи износ од оног који је наручилац одредио.  

 
12.2. Средство обезбеђења за добро извршење посла – Изабрани понуђач 

се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу безусловну, 
бланко соло меницу за добро извршење посла, менично овлашћење и копију депо 
картона, која ће бити са клаузулама: неопозива, без приговора и платива на први 
позив, без права на приговор, у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ, са 
роком важења 30 дана (тридесет) дуже од истека рока за коначно извршење 
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће поднети на наплату меницу за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором и у случају кад се стекну услови за једнострани раскид 
уговора од стране наручиоца. Поднета меница не може да садржи додатне услове 
за исплату, краће рокове и мањи износ. 
 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - 
Извођење детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе израде 
Елабората и израда Елабората о резервама подземних вода на локацији 
трансфер станице у Кањижи и рециклажног дворишта у Новом Кнежевцу 
ЈНМВ  3/2016. 

Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације радним данима е-маилом на адресу 
atila.zoldos@deponija.rs у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 до 15,00 
часова, примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је примљен. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације е-маилом на адресу 
atila.zoldos@deponija.rs радним данима након истека радног времена наручиоца, тј. 
након 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег 
радног дана. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације е-маилом на адресу 
atila.zodos@deponija.rs данима када наручилац не ради (викендом или у данима 
државног празника) примљени зaхтев ће се  евидентирати првог следећег радног 
дана. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  

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

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда 
да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
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наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 

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

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума најнижа 
понуђена цена. 

 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА ИСТИМ НАЈВЕЋИМ БРОЈЕМ БОДОВА 

 
У случају да пристигну две или више прихватљиве и одговорајуће  понуде 

са истом ценом за извођење послова, наручилац ће доделити уговор оном 
понуђачу  који понуди дужи рок исплате фактуре. 

  
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и немају забрану обављања делатности која 
је наснази у време подношења понуде (Образац изјаве 9). 
  

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би 
могао претрпети штету због поступања наручиоца.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току 
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
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објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у 
року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.    

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 60.000,00 динара.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 

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

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 
156. ЗЈН која садржи следеће: 

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

    (2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе што значи да потврда 
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога; 

     (3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

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

(5)  шифру плаћања: 153 или 253; 

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

     (7)  сврха: такса за ЗЗП;  назив наручиоца; број или ознака јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

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

     (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде 
о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата републичке административне таксе;  

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

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 
другим прописом. 

Упутство се налази и на сајту Комисије за заштиту права, www.kjn.gov.rs.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
  

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ СЕ УГОВОР ДОСТАВИТИ ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ 
 

Уговор о јавној набавци ће се доставити понуђачу којем је додељен уговор, 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 
22. ПРАВО УЧЕШЋА 

 
Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 

76. Закона о јавним набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност 
услова доказује достављањем доказа према члану 77. Закона о јавним набавкама, 
а у складу са конкурсном документацијом где су услови ближе дефинисани. 

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 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 складу са чланом 79. став 7. ЗЈН 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 
ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из 
претходног става. 

 
23. ПОВЕРЉИВОСТ 

 
 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача 
треба да у горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих 
података из понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена 
и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. 
  

24. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде 
Наручилац може тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби 
понуде. Захтеви за појашњење биће прослеђени у писаној форми. Понуђач је 
обавезан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за појашњење понуде, 
достави Комисији свој одговор у писаној форми. 
 

25. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси 
искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију 
на следеће начине:  

- на Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs 
- на Порталу наручиоца: www.deponija.rs 

 
26. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно 

члану 63. Закона о јавним набавкама. 
 
27. ПРИМЕНА ЗАКОНА 

 
Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, 

прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији. 

http://www.deponija.rs/
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Реализација уговора ће се вршити у складу са Законом о рударству и 
геолошким истраживањима, прописима, стандардима, правилима струке и Закона 
о облигационим односима. 

Подношењем понуда понуђачи потврђују да су потпуно упознати са 
важећим законима, подзаконским актима, уредбама и правилима која на било који 
начин могу утицати, или се примењивати на поступак уступања, уговарања и 
извођења предметне услуге. 

 
 28. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Рок за подношење понуде је  30.06.2016. године до 14,00 часова. 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније до 30.06.2016. године до 14,00 часова без обзира на начин 
достављања. 
 

29. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Јавно отварање понуда отпочеће исти дан, дана 30.06.2016. године у 
просторијама Наручиоца, у Суботици, Трг Лазара Нешића бр. 1, 9. спрат, соба 
бр. 106, са почетком у 14,15 часова. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују 

отварању понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за 
заступање понуђача,да би могли активно учествовати у поступку отварања понуда. 

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и 
овлашћени представници понуђача. 

  
30. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку 

о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда 
или уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и 
који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 
престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено 
образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и објавити на Порталу 
јавних набавки у року од три дана од дана доношења одлуке. 

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о 
трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама. 

 
31. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 
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Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из 
позива и конкурсне документације и ако уз тражене доказе из Упутства како се 
доказује испуњеност услова поднесе и следеће обрасце, попуњене, оверене и од 
стране овлашћеног лица потписане: 

 Образац 1 – Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. ЗНЈ; 

 Образац 2 - Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. 
ЗНЈ; 

 Образац 3 - Понуда; 

 Образац 4 - Изјава да понуђач прихвата све услове из позива и 
конкурсне документације; 

 Образац 5 – Изјава о обиласку локација;   

 Образац 6 – Потврде о референцама за услуге 

 Образац 7 - Трошкови припреме понуде (није обавезно) 

 Образац 8 -  Изјава о независној понуди   

 Образац 9 -  Изјава о поштовању обавеза  

 Образац 10– Структура цене 

 Образац 11 – Модел уговора 

 Ако је подносилац понуде група понуђача дужан је да, поред горе 
наведених докумената доставе споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – 
на начин предвиђен у конкурсној документацији 

 Понуђач је дужан да приликом подношења понуде приложи меницу, 
менично овлашћење и копију картона депонованих потписа, као  
средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде; 

Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом. 
Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити 

попуњени, потписани од стране овлашћеног лица Понуђача и оверени печатом 
Понуђача. За лакше попуњавање образаца, дозвољено је копирање истих, са 
истим садржајем. 

Ако понуду подноси група понуђача овлашћени представник групе понуђача 
потписује и оверава печатом обрасце, осим за које је у конкурсној документацији 
одређено да мора сваки члан групе понуђача да попуњава, потпише и овери. (у 
ком случају се обрасци фотокопирају у потребном броју). 
 Докази о испуњености услова могу се достављати  у неовереним читким 
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 оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа.  
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа с тим да је дужан да наведе који су то докази као и 
навести у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, а 
додатне услове испуњавају заједно.   

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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ЈНМВ 3/2016 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1 
 

 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛ 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

 
ИЗЈАВУ 

 
Понуђач _____________________________________________________ (навести 
назив понуђача) у поступку јавне набавке услуге Извођење детаљних 
хидрогеолошких истраживања за потребе израде Елабората и израда Елабората о 
резервама подземних вода на локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног 
дворишта у Новом Кнежевцу, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у регистар 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да нема забрану обављања делтности која је на снази у време 
подношења понуде; 

 
 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 
Напомена:  уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
њиховим почеатом. 
 
Поред ове изјаве понуђач мора да приложи и доказе о испуњавању 
додатних услова наведених у конкурсној документацији. 
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ЈНМВ 3/2016 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  2 
 

 
 
 
 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

 
ИЗЈАВУ 

 
Подизвођач 

________________________________________________(навести назив 
подизвођача)у поступку јавне набавке услуге Извођење детаљних хидрогеолошких 
истраживања за потребе израде Елабората и израда Елабората о резервама 
подземних вода на локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног дворишта 
у Новом Кнежевцу, испуњава све услове из чл 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у регистар 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да нема забрану обављања делтности која је на снази у време 
подношења понуде; 

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 
Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверена печатом. 
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ЈНМВ 3/2016 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  3 
 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ: ЈНMV 3/2016 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив и седиште 
понуђача: 

 
 

Адреса понуђача: 
 
 

Контакт особа: 
 
 

Овлашћено лице: 
 
 

Телефон: 
 
 

Адреса 
електронске 

поште: 
 

Датум 
подношења 

понуде: 
 

  

ПИБ понуђача: 
 
 

Матични број 
понуђача: 

 
 

Број рачуна 
понуђача И банка:  

 

Назив 
делатности: 

 
 

Шифра 
делатности: 

 
 

 
Понуду подносим  

 
 

 
а) самостално 
б) заједничка понуда  
ц) понуда са подизвођачем 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Назив и седиште 
понуђача: 

 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса 
електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 
понуђача: 

 

Број рачуна 
понуђача И банка:  

 

Назив 
делатности: 

 

Шифра 
делатности: 

 

  

  

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

  

Назив и седиште 
понуђача: 

 

Адреса понуђача:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса 
електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број 
понуђача: 

 

Број рачуна 
понуђача И банка:  

 

Назив 
делатности: 

 

Шифра 
делатности: 

 

  

 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
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Назив и седиште:  

Адреса:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса 
електронске 

поште: 
 

ПИБ понуђача:  

Матични број:  

Број рачуна И 
банка:  

 

Назив 
делатности: 

 

Шифра 
делатности: 

 

Послови које ће 
обављати 

 

 

 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив и седиште:  

Адреса:  

Контакт особа:  

Овлашћено лице:  

Телефон:  

Адреса 
електронске 

поште: 
 

ПИБ:  

Матични број:  

Број рачуна И 
банка:  

 

Назив 
делатности: 

 

Шифра 
делатности: 

 

Послови које ће 
обављати: 

 

 

 

ПОНУДА JNMV 3/2016 
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 Износ у динарима: : 

Укупна цена без ПДВ-а 
 

  

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

  

 
Обрачунати  ПДВ  

  

 

Опис посла, рок и место 
извршења послова 

Израда Пројектa детаљних хидрогеолошких 
истраживања: 30 дана од дана захтева 
наручиоца 
Исходовање Решења за извођење 
хидрогеолошких истраживања од стране 
надлежног Министарства / Покрајинског 
секретаријата: 90 дана од дана подношења 
захтева 
Израда Елабората о резервама подземних вода: 
12 месеци од завршетка радова на изради 
бунара 
Израда Књига евиденције: 30 дана од дана 
захтева наручиоца 
Место извршења уговорених послова је на 
територији општине Кањижа и општине Нови 
Кнежевац 

Рок важења понуде:  ___ дана, од дана отварања понуда (не може да 
износи краће од 60 дана) 

Рок и услови плаћања: Плаћање се врши у  року од __ дана од дана 
пријема фактуре понуђача (рок исплате не може 
бити краће од 15 дана или дуже од 45 дана); 
понуђач може испоставити фактуру за сваку 
фазу урађеног посла, након преузимања 
појединих фаза посла од стране наручиоца 

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
Напомена:  
 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду као група понуђача, овлашћени члан групе понуђача ће 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ЈНМВ 3/2016 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  4 
 

 
 
 

ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА СВЕ УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА И  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

Под пуном материјалном и моралном одговорношћу изјављујемо, да 
прихватамо све услове утврђене у Конкурсној документацији и  позиву за 
подношење понуда за јавну набавку услуге – Извођење детаљних хидрогеолошких 
истраживања за потребе израде Елабората и израда Елабората о резервама 
подземних вода на локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног дворишта 
у Новом Кнежевцу ЈНМВ  3/2016. 
  При састављању понуде поштовали смо услове из  Конкурсне 
документације.  

 Изјављујемо да смо извршили увид у комплетну конкурсну документацију, 
да на исту немамо примедбе, и да према истој можемо извести услугу у понуђеном 
року и за понуђену цену. 

  Понуду смо саставили по свим условима Конкурсне документације и са 
њима се у целини слажемо. 

 
 
      

 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 
 
 
Напомена: Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки 

члан групе понуђача попуњава, потписује, оверава  и прилаже засебно. 
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ЈНМВ 3/2016 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  5 
 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА 

 

 Дана ___.___.2016. године, од стране заинтересованог лица /потенцијалног 
понуђача ____________________________________ из _______________ улица 
___________________________ бр. ___, извршен је обилазак локација, ради 
учествовања у поступку јавне набавке услуге – Извођење детаљних 
хидрогеолошких истраживања за потребе израде Елабората и израда Елабората о 
резервама подземних вода на локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног 
дворишта у Новом Кнежевцу, који се води под бројем ЈНМВ 3/2016, од стране 
Наручиоца ,,Регионална депонија,, ДОО Суботица, по позиву за достављање 
понуда објављеним на Порталу јавних набавки УЈН. 

Обилазак локације су извршили овлашћени представници заинтересованог 
лица/потенцијалног понуђача: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

                                                                        Овлашћено лице наручиоца: 

       ________________________ 

                                                                                          

 

Напомена: Овај образац се обавезно прилаже уз понуду. 
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ЈНМВ  3/2016 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6   
 

На основу члана  77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама(„Службени 
гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац/инвеститор 
____________________________________ из ________________________ улица 
____________________________ бр.  ___, матични бр. _________________  издаје  

 

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА ЗА ИЗРАЂЕНЕ ПРОЈЕКТЕ И ЕЛАБОРАТЕ 

 

Којом  потврђујемо да је понуђач ______________________________ из 
_________________ улица _________________________ бр. ___, у последњих пет  
календарских година (2010., 2011., 2012., 2013., 2014. и 2015. године) израдио 
следећи Пројекат хидрогеолошких истраживања: 

Назив Пројекта: ____________________________________________  

___________________________________________________________.  

Година израде Пројекта: ________________. 

Вредност Пројекта: цена без ПДВ: ___________ динара 
 
 Потврда се издаје на захтев извршиоца/понуђача 
_______________________________________, ради учешћа у поступку јавне 
набавке мале вредности наручиоца ,,Регионална депонија,, ДОО Суботица који се 
спроводи ради набавка услуге – Извођење детаљних хидрогеолошких 
истраживања за потребе израде Елабората и израда Елабората о резервама 
подземних вода на локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног дворишта 
у Новом Кнежевцу, који се води под бројем ЈНМВ 3/2016 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног 

лица наручиоца 

 М.П.  

Напомена: Образац “Потврда о референцама” понуђач ће копирати и 
доставити уз своју понуду за све наручиоце појединачно. У обзир ће се узети само 
оне референц листе које имају горе наведене доказе и то за сваку референцу 
посебно.  



29 

 

 

ЈНМВ  3/2016 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7 
 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/2012,  14/2015 и 68/2015) понуђач може да у оквиру понуде достави укупан 
износ и структуру трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
Р.бр. Врста трошка Јед. 

мере 
Кол. Јединична 

цена 
Укупна 
цена 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
УКУПНО ТРОШКОВИ: 

 

 
У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, 

тражим накнаду трошкова припреме понуде за јавну набавку број ЈНМВ 3/2016. 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног 

лица понуђача 

   

 М.П.  

 
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 
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ЈНМВ   3/2016 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 8   
 

 
 
 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу дајем следећу 

 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач  

 

(назив и седиште понуђача, ПИБ, матични број) 
 

потврђујем да понуду за услугу – Извођење детаљних хидрогеолошких 
истраживања за потребе израде Елабората и израда Елабората о резервама 
подземних вода на локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног дворишта 
у Новом Кнежевцу, који се води под бројем ЈНМВ 3/2016 подносим без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног 

лица понуђача 

 М.П.  

 
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 

независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку 
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 
82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан 
групе понуђача попуњава, потписује, оверава  и прилаже засебно. 
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ЈННВ   3/2016 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 9  
 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 
 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 
РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу дајем следећу 

 
 

ИЗЈАВУ 
 

 
Понуђач  

_______________________________________________________________ (назив и 
седиште понуђача, ПИБ, матични број) 

 
 

да сам при састављању понуде за јавну набавку за услугу – Извођење детаљних 
хидрогеолошких истраживања за потребе израде Елабората и израда Елабората о 
резервама подземних вода на локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног 
дворишта у Новом Кнежевцу, који се води под бројем ЈНМВ 3/2016, поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  
условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.   
 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног 

лица понуђача 

 М.П.  

 
 

Напомена: Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и 
сваки члан групе понуђача попуњава, потписује, оверава  и прилаже засебно. 
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ЈНМВ   3/2016 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 10  
 

 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 
 

Врста услуге Без ПДВ-а у динарима Са ПДВ у динарима 

Израда Пројекта детаљних 
хидрогеолошких истраживања за 
локацију у Кањижи 

  

Израда Пројекта детаљних 
хидрогеолошких истраживања за 
локацију у Новом Кнежевцу 

  

Исходовање Решења за извођење 
хидрогеолошких истраживања код 
надлежних органа за локацију у 
Кањижи 

  

Исходовање Решења за извођење 
хидрогеолошких истраживања код 
надлежних органа за локацију у 
Новом Кнежеввцу 

  

Израда Елабората о резервама 
подземних вода за локацију у 
Кањижи 

  

Израда Елабората о резервама 
подземних вода за локацију у 
Новом Кнежевцу 

  

Израда Кнјига евиденције за 
локацију у Кањижи 

  

Израда Кнјига евиденције за 
локацију у Новом Кнежевцу 

  

УКУПНО   

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 М.П.  

 
 

У П У Т С Т В О  
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ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 

Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа 
конкурсне документације, код Наручиоца као и упутство за њено попуњавање. 

 Образац Структура цене садржи: 
 1. Цену по ставкама без ПДВ-а и са ПДВ-ом, као и укупну цену без ПДВ-а и 
са ПДВ-ом. 

2. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део 
конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством. 

3. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима. 
4. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним 

словима (али не графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом 
техничком средству сличних карактеристика. 
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ЈНМВ 3/2016 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 11 
 

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 

о јавној набавци услуге – Извођење детаљних хидрогеолошких истраживања 
за потребе израде Елабората и израда Елабората о резервама подземних 
вода на локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног дворишта у 

Новом Кнежевцу ЈНМВ  3/2016 

 
Закључен у Суботици дана __.__.____. године, између: 

 
1. ,,Регионална депонија,, ДОО Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1, ПИБ 

105425742, матични број 20354194, текући рачун бр. 840-499743-34, кога заступа 
директор Кикић Андреа (у даљем тексту: Наручилац), и 

2. ________________________________________, из ___________________, 
ул. ________________________ бр. _____, матични број ____________________, 
ПИБ: ____________________, текући рачун бр: ________________________, код 
______________________ банке, кога заступа  ________________________ (у 
даљем тексту: Извршилац) 
___________________________________         
___________________________________ 
___________________________________         
___________________________________    
___________________________________    
 (остали понуђачи из групе понуђача или назив подизвођача), 
 
према следећим условима: 

 
1/ Предмет овог уговора је набавка услуге  - Извођење детаљних хидрогеолошких 
истраживања за потребе израде Елабората и израда Елабората о резервама 
подземних вода на локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног дворишта 
у Новом Кнежевцу, у свему према Техничкој спецификацији и Понуди извршиоца  
број ___________ од ___.___.____. године,  које се налазе у прилогу овог Уговора и 
чине његов саставни део. 
 
Уговорне стране констатују: 
 
- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке за набавку услуге – Извођење 
детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе израде Елабората и израда 
Елабората о резервама подземних вода на локацији трансфер станице у Кањижи и 
рециклажног дворишта у Новом Кнежевцу под бројем ЈНМВ 3/2016, у складу са 
Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015),  
- да је извршилац доставио понуду број __________ од __.__.____. године, која се 
налази у прилогу уговора и саставни је део овог Уговора, 
- да понуда извођача одговара техничким захтевима из конкурсне документације. 

 



35 

 

2/ Укупна вредност услуге из тачке 1/ овог уговора износи ___________________ 
динара /словима: _____________________________________/ без ПДВ, односно 
_________________ динара / словима: ____________________________________/ 
са ПДВ. 
 
Наручилац је обавезан да уговорену цену из претходног става исплати  на текући 
рачун извршиоца бр. ______________________, у току извршења посла, након 
пријема уредне фактуре извршиоца која се издаје након завршетка сваке фазе 
посла. Исплата се врши у року од најкасније ___ дана рачунајући од дана пријема 
фактуре извршиоца. 
 
Уговорена цена је фиксна и не може се менјати. 
 
Извршилац је дужан да на дан закључења уговора преда Наручиоцу као средство 
обезбеђења за добро извршење посла безусловну, бланко соло меницу, менично 
овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулама: неопозива, без 
приговора и платива на први позив, без права на приговор, у висини од 10 % од 
вредности уговора без ПДВ, са роком важења 30 дана (тридесет) дуже од истека 
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови 
за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи. Наручилац ће поднети на наплату меницу за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима 
и на начин предвиђен уговором и у случају кад се стекну услови за једнострани 
раскид уговора од стране наручиоца. Поднета меница не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове и мањи износ. 
 

3/ Извршилац се обавезује да Пројекте детаљних хидрогеолошких истраживања и 

Елаборате о резервама подземних вода преда наручиоцу у 6 примерака у тврдом 
повезу и 1 примерак у електронској форми на CD-у. Извршилац се обавезује да 
преда наручиоцу Књигу евиденције. 
     
4/ Уговорне стране потписивањем овог уговора потврђују да је Наручилац на дан 
закључења овог уговора предао извршиоцу сву потребну документацију, 
информације и податке са којима располаже за отпочињање истраживања и 
израду пројекaта и елабората, који су предмет уговора. 
 
Уколико у току извршења посла евентуално настане потреба за обезбеђивањем 
додатних података или докумената, извршилац ће писменим путем позвати 
наручиоца да му стави на располагање исте.  
 
Наручилац се обавезује да извршиоцу стави на располагање накнадно и 
оправдано затражене податке или документа и то најкасније у року од 8 дана 
рачунајући од дана пријема писменог позива извршиоца. Уколико се ради о 
подацима или документима које наручилац не може прибавити из објективних 
разлога у року од 8 дана, уговорне стране ће посебно договорити начин и рок 
доставе истих.  
 
5/ Извршилац се обавезује да одмах након закључења овог уговора започне са  
извршењем уговореног посла, као и да исти у целости заврши у роковима из 
конкурсне документације и понуде извршиоца. 
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Извршење посла у уговореном року је битан елемент уговора и извршилац нема 
право на продужење рока израде.  
 
6/ Уколико Извршилац прекорачи рок извршења посла, дужан је наручиоцу платити 
уговорну казну /пенале/ у висини од 0,5 % укупне уговорене накнаде за сваки дан 
закашњења, а највише 10 % од уговорене вредности услуге. 
 
Осим уговорне казне из претходног става, извршилац је дужан да наручиоцу 
надокнади по општим правилима облигационог права сву штету која настане због 
доцње у предаји пројектне документације која је предмет овог уговора. 
 
7/ Наручилац је обавезан да након примопредаје појединих фаза уговореног посла, 
у разумном року прегледа пројекте и елаборате и о уоченим примедбама и 
недостацима без одлагања известити извршиоца у писменој форми. 
 
Извршилац је обавезан да поступи по свим основаним примедбама наручиоца и да 
отклони све евентуалне недостатке, без права да за то захтева додатну накнаду. 
 
Уколико извршилац у датом року не отклони недостатке, наручилац има право на 
снижење цене или на једнострани раскид овог уговора. У оба случаја наручилац 
има право и на накнаду штете према општим правилима облигационог права. 
 

8/ Овај уговор може бити измењен или допуњен из објективних разлога, сагласном 
вољом уговорних страна закључењем писменог анекса уговора, у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама. 
 
9/ За све што није уговорено непосредно се примењују одредбе Закона о 
облигационим односима и других важећих прописа Републике Србије. 
 
10/ За случај спора уговара се надлежност Привредног Суда у Суботици. 
 
11/ Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих се код сваке уговорне 
стране налазе по 2 примерка. 
 
 
Н а р у ч и л а ц :      И з в р ш и л а ц :    

 
Кикић Андреа, директор             ______________, директор 
 
 
Напомена: 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и 
оверен печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе модела 
уговора. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

за извођење детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе израде 
Елабората и израда Елабората о резервама подземних вода 

на локацији трансфер станице у Кањижи и рециклажног дворишта у  Новом 
Кнежевцу 

 
 
УВОД 
 
Водоснабдевање трансфер станице у Кањижи и рециклажног дворишта у Новом 
Кнежевцу потребним количинама подземних вода одговарајућег квалитета 
предвиђено је из бушених бунара на самим локацијам.  
 
За потребе добијања Решења од стране Покрајинског секретаријата за енергетику 
и минералне сировине за извођење истражних радова урађен је Пројекат 
детаљних хидрогеолошких истраживања у 2015.години, по Закону о рударству и 
геолошким истраживањима („Сл.гласник“ бр.88/2011).   
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке је: 

– прилагођавање Пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања 
захтевима дефинисаним новим Законом о рударству и геолошким 
истраживањима („Сл.гласник“бр.101/2015) за трансфер станицу у Кањижи 
(са техничком контролом), 

– прилагођавање Пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања 
захтевима дефинисаним новим Законом о рударству и геолошким 
истраживањима („Сл.гласник“бр.101/2015) за рециклажно двориште у 
Новом Кнежевцу (са техничком контролом), 

– исходовање Решења за извођење истраживања од Покрајинског 
секретаријата за енергетику и минералне сировине - Нови Сад за за 
рециклажно двориште у Новом Кнежевцу, 

– исходовање Решења за извођење истраживања од Покрајинског 
секретаријата за енергетику и минералне сировине - Нови Сад за трансфер 
станицу у Кањижи, 

– израда Елабората о резервама подземних вода изворишта за 
водоснабдевање трансфер станице у Кањижи, 

– израда Елабората о резервама подземних вода изворишта за 
водоснабдевање рециклажног дворишта у Новом Кнежевцу, 

– формирање Књиге евиденције експлоатације минералних сировина за 
рециклажно двориште у Новом Кнежевцу, 

– формирање Књиге евиденције експлоатације минералних сировина за 
трансфер станицу у Кањижи,  

– извођење радова у складу са Законом и Пројектом хидрогеолошких 
истраживања. 

 
Бушење бунара није предмет јавне набавке. 
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Хидрогеолошких истраживања  је потребно изводити у периоду од најмање годину 
дана. 
 
Концепција хидрогеолошких истраживања, на сваком изворишту посебно потребно 
је да се своди на следеће тачке: 
 

1. прикупљање расположиве документације из области геологије, 
хидрогеологије, геоморфологије, хидрометеорологије и других података за 
истражно подручје који могу бити од значаја за израду Елабората о 
резервама подземних вода; 

2. детаљно хидрогеолошко картирање терена (1:10.000 – 1:5.000); 
3. израда катастра већине хидрогеолошких објеката на подручју насеља Нови 

Кнежевац и Кањижа; 
4. израду катастра већине загађивача, ради анализе зона санитарне заштите 

изворишта; 
5. утврђивање хидродинамичких карактеристика објеката на терену 

извођењем хидродинамичких тестова; 
6. прикупљање података о дневним падавинама у периоду од најмање годину 

дана (12 месеци). Податке о дневним падавинама прикупити са најближе 
метеоролошке станице за оба две локације. 

7. организацију и праћење нивоа подземних вода, као и бележење захваћених 
количина, ради дефинисања резерви; 

8. узорковање и израду 2 хемијске анализе вода, обима ”В”;  
9. узорковање и израду бактериолошке анализе. 

 
На крају периода истраживања, потребно је да се изврши завршна обрада 
података и израда Елабората о резервама подземих вода за категоризацију 
резерви ”Б” категорије. 
 
Потребно је урадити и завршну презентацију добијених резултата као и одбрану 
елабората (уколико је потребно) пред надлежном Комисијом за одбрану резерви 
Секретаријата за енергетику и минералне сировине (сектор геологије) АП 
Војводине у Новом Саду, као и исправке свих примедби и сугестија након састанка 
Комисије, уколико буде потребно да би се добило решење о утврђеним и 
разврстаним резервама од стране надлежног секретаријата. 
 
Извршилац посла је обавезан да обезбеди опрему и радну снагу потребну да се 
сви предвиђени послови извршавају у потпуности према захтевима Наручиоца. 
 
Хидрогеолошка истраживања обухватају: 
 
Праћење нивоа подземних вода 
На подручју изворишта вршиће се праћење нивоа подземних вода на осматрачким 
објектима – бунарима. Праћење и бележење нивоа подземних вода изводити 
једном недељно нивомером, са тачношћу од ± 1сm, за сво време истраживања. 
 
Праћење захваћених количина подземне воде 
На подручју изворишта вршиће се праћење укупно захваћених количина подземне 
воде. Праћење и бележење захваћених количина, тренутни протицај (количина 
воде која протекне кроз мерач у току 1 min) и кумулативни протицај мериће се 
збирним мерачем на изворишту. Мерње изводити једном недељно у току једне 
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календарске године, са тачношћу од ± 0,1m3. Праћење захваћених количина 
подземних вода са бунара изводити једном у 7 дана и то бележењем укупно 
захваћених количина подземних вода, тј. бележењем стања на водомеру на 
бунару у експлоатацији. 
 
Хемијске и бактериолошке анализе 
Хемиске анализе ”В” обима и микробиолошку анализу потребно је урадити два 
пута годишње са бунара у експлоатацији, у размаку од 6 месеци. Узорковање 
подземних вода за потребе израде хемиске анализе ”В” обима изводи овлашћено 
особље акредитованих лабораторија, а у свему према Правилнику о хигијенској 
исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ, 42/98). 
 
Хидродинамички тестови на бунару 
За потребе дефинисања хидродинамичких карактеристика бунара у експлоатацији 
и резерви подземних вода на самом изворишту потребно је извршити тестирање 
објекта. Тестирање бунара извести методом ”степ” теста са три снижења, с'тим да 
последњи капацитет теста буде и максимални капацитет пумпног агрегата. Тест не 
сме бити краћи од 24 сата. Током теста пратити тренутну и кумулативну количину 
захваћених подземних вода и ниво воде у бунару. На крају теста узети узорак воде 
за израду хемијске анализе. 
 
Локације и координате преломних тачака истраних простора: 
 
Нови Кнежевац 
Сам истражни простор обухвата подручје северно од Новог Кнежевца, на око 3 km 
северно од насеља. Простор истраживања је ограничен четвороуглом чије 
координате преломних тачака су дате у табели. 
 

тачка 1 2 3 4 

X 5 103 000 5 103 000 5 104 000 5 104 000 

Y 7 430 400 7 431 400 7 431 400 7 430 400 

 
Кањижа 
 
Сам истражни простор обухвата подручје северно од Кањиже, на око 3 km северно 
од насеља. Простор истраживања је ограничен четвороуглом чије координате 
преломних тачака су дате у табели . 
 

тачка 1 2 3 4 

X 5 104 750 5 104 750 5 105 750 5 105 750 

Y 7 424 000 7 425 000 7 425 000 7 424 000 

  


