
Измене  и допуне конкурсне документације за ЈНМВ радова  ЈН 1.3.2 Page 1 
 

 

НАРУЧИЛАЦ 
           

  

ОПШТИНСКА УПРАВА СВРЉИГ, УЛ. РАДЕТОВА БР.31                                          

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.svrljig.rs 

 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 
 

 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 
 

 

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ИСТРАЖНО-

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА НА ЛОКАЦИЈИ 

„ДРАИНАЦ“ 

 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 

 

БРОЈ НАБАВКЕ- 1.3.2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Сврљиг, децембар 2016. године  

 
 

http://www.svrljig.rs/
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Република Србија 

ОПШТИНА СВРЉИГ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

III Број:404-107-7/2016 

Датум:28.12.2016.године 

С в р љ и г 

 

На основу  члана  63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) Општинска управа општине Сврљиг мења и допуњује конкурсну документацију 

у поступку јавне набавке мале вредности  - Радови на  изради истражно-

експлоатационог бунара на локацији „Драинац“ – ЈН бр. 1.3.2 

 

САДРЖИНА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

1. Мења се образац III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, који се даје у прилогу.  

 

2. У одељку IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА  под 1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ, у тачки 2) мења се текст и гласи: 

„ 2) Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, што значи да 

има: 

Кадровски капацитет:  

-најмање 10 лица одговарајуће струке сагласно предмету јавне набавке, 

ангажованих у складу са Законом о раду,  

-да има ангажовано најмање једно лице са важећом лиценцом ИКС бр. 492,  

(одговорног извођача радова-инжењера геологије са важећом лиценцом). 
 

3. У истом одељку IV под 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА,  у тачки 3. мења се текст и гласи: 

„ – Кадровски капацитет се доказује:  

• попуњавањем Обрасца изјаве о довољном кадровском капацитету са 

списком имена и прилагањем фотокопија образаца пријава запосленог у 

осигурање за 10 тражених радника (Образац XIV конкурсне 

документације);  
• достава фотокопије лиценце ИКС бр. 492 и потврде о важности исте,  копија радне 

књижице, уговора о раду и М-А обрасца,  односно за носиоца лиценце и друге 

извршиоце  који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / 

уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном 

ангажовању и доказ о пријави на здравствено и социјално осигурање у складу са 

законом.“  

Мења се Образац XIV конкурсне документације, који се даје у прилогу.  
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III. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

ПРЕДМЕР СА ТЕХНИЧКИМ ОПИСОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗРАДИ ИСТРАЖНО-

ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА НА ЛОКАЦИЈИ „ДРАИНАЦ“ 

Ред. 

број 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Кол. Јединична 

цена 

Укупно 

1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ    

     

1.1. Транспорт постројења за бушење, прибора и 

алата за израду истражно-експлоатационог 

бунара, припрема и организација радилишта, 

провера исправности и постављање бушаћег 

постројења 

 

пауша

лно 

  

2.  РАДОВИ НА ИЗРАДИ ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ 

2.1. Бушење ѕа уводну колону пречником Ø 290 

мм  
20 м' 

  

2.2. Уградња уводне колоне пречника  

Ø 219 мм и цементација 

20 м' 
  

2.3. Истражно бушење  пречником Ø132 мм до 

160м 
140 м' 

  

2.4. Електро-каротажна мерења са израдом 

протокола мерења до 160м 160 м' 
  

3. РАДОВИ НА ИЗРАДИ БУНАРА 

3.1. Проширење истражне бушотине пречником 

Ø203 мм до 160м 
140 м' 

  

3.2. Набавка, транспорт и уградња комплетне 

ПВЦ бунарске конструкције, пречника  

филтерима Ø140 мм (бунарске цеви са 

навојем за 12.5 бари са ПВЦ ситом густине 

0,3мм до 160м дубине 

 

160 м' 

  

33  

3.3. 

Набавка, транспорт и уградња кварцног 

засипа од 1мм до 3мм 

пауша

лно 

по м3 

  

3.4. Разрада бунара  - аерлифтовање, до потпуног 

избистрења воде и одстрањивања набушених 
12 
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честица из бунара, обрачун по часу час 

3.5. Хидродинамичко тестирање бунара 

дубинском потапајућом пумпом 

одговарајућих карактеристика, обрачун по 

часу 

72 

час 

  

4. ОСТАЛИ РАДОВИ 

4.1. Израда шахте на бунару са поклопцем, 

пречника Ø700мм, димензија 

0,80мх0,70мх0,70м (ДхШхВ) 

1 ком 
  

4.2. Ликвидација радилишта пауша

лно 

  

4.3. Испитивање квалитета воде (израда хемијске, 

бактериолошке и микробиолошке анализе 

воде) 

 

1 

анали

за 

  

4.4. Израда завршног извештаја о изведеним 

радовима 1 ком 
  

 

НАПОМЕНА: Предвиђени начин бушења: класичном методом и ударно-

ротационом методом. 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

I. ИСТРАЖНО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ БУНАР НА ЛОКАЦИЈИ „ДРАИНАЦ“ 

1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ  

2. РАДОВИ НА ИЗРАДИ ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ ПО МЕТРУ  

3. РАДОВИ НА ИЗРАДИ БУНАРА  ПО МЕТРУ  

4. ОСТАЛИ РАДОВИ  

УКУПНО истражно-експлоатациони бунар:  

Напомена: Цене су без ПДВ-а 

     Датум:                                                  м.п.                                          Овлашћено лице: 

______________                                                                                       ________________ 
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XIV. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ И ОБРАЗАЦ 

 

 
Овим под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да 

понуђач (група понуђача),________________________________________ поседује 

довољан кадровски капацитет за извођење радова који су предмет ове јавне набавке, те 

да има најмање 10 лица одговарајуће струке ангажованих у складу са Законом о раду. 

Да има ангажовано најмање једно лице техничке струке са важећом лиценцом ИКС 492 

које је стално запослено код понуђача или ангажовано уговором.  

 

 

Ред. 

бр. 

 

 

Име и презиме 

Запослен код понуђача 

(или навести назив 

чланице заједничке 

понуде) 

 

 

Школска спрема 

 

 

Навести начин ангажовања 

(у прилогу доставити 

тражене доказе) 

1.   са лиценцом ИКС  

492  

(дипломирани 

инжењер и 

лиценца )  

* Лиценца ИКС 492 

* потврда о важењу  

лиценце ИКС  

* фотокопија радне  

књижице или  

* фотокопија уговора о  

ангажовању лица  

техничке струке  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

     

     

     

     

 
Место и датум:  М. П.     Понуђач:   

__________                       _____________  

                     (потпис овлашћеног лица) 

 


