
  1/61    

             
 
 

ОПШТИНА НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК 

Трг Стевана Мокрањца бр.1 
Неготин 

                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за набавку радова на наставку реконструкције улице Милинкове, Даничићеве, 
Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од 

Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, 
Радета Недељковића у Неготину   ЈНВВ - 4042-4/2017-II/04 радови 

 
отворени поступак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕГОТИН, мај 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2/61    

 
 
 

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 
1.1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ/ назив, адреса, интернет страна и врста наручиоца / 

 
  Општина Неготин 
              Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин 
              ПИБ 100566475 
              МБ 07233345 
              Подаци о рн. у банци 
              Назив банке: ТРЕЗОР (буџет РС) 
              Интернет страница www.negotin.rs 
 
                  1.2. ВРСТА НАРУЧИОЦА 
 
Корисник буџетских средстава( у даљем тексту : Наручиоц) на основу  члана 32. и 60.став 1., тачка 
1. Закона о јавним набакама ("Сл. гласник РС ", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) и Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова ( „ Сл. Гласник РС „ број 29/2013, 104/2013 и 86/2015) и Прилога 
3Б позива све заитересоване понуђаче да припреме и поднесу  понуду  у складу са законом, 
позивом и  конкурсном документацијом. 
 Понуђачи морају да испуњавају све законске услове за учешће у поступку јавне набавке. 
  

1.3 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Поступак јавне набавке велике вредности спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама  
 ( „ Сл. Гласник РС“ бр.124/2012,  14/2015 и 68/2015)  и Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( 
„ Сл. Гласник РС „ број 29/2013, 104/2013 и 86/2015) и Прилога 3Б .  
На ову набавку ће се примењивати и други прописи :Закон о буџету РС за 2017 годину, Закон о 
општем управном поступку; Закон о облигационим односима; Закон о планирању и изградњи, 
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „ Сл. Гласник РС“ 
бр.119/2012 и 68/2015 ) и Нормативи за радове и материјал који се уграђује. 
    
                     1.4  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
           Предмет јавне набавке је набавка радова на наставку реконструкције улице Милинкове, 
Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка 
Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића у 
Неготину, шифра из општег речника 45000000 -  грађевински радови. 
  Додела  Уговора о јавној набавци радова на наставку реконструкције улице Милинкове, 
Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка 
Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића у 
Неготину, ознака из општег речника набавки 45000000 -  грађевински радови. 
Процењена вредност јавне набавке је 41.666.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
                          1.5.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 

 
 Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена  уз испуњење свих 
административних и техничких захтева у конкурсној документацији.  
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће избор најповољније понуде 

извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. 
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                         1.6.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
                               ИНТЕРНЕТ СТРАНА ГДЕ ЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА 
 
Сви заинтересовани понуђачи могу преузети оригинал  конкурсну документацију са Портала јавних набавки, 
интернет стране наручиоца или адресе Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин. На 
тој адреси могу се добити и остали подаци. 
 
              
 
                                         1.7.  НАЧИН  ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И РОК 
 
 Понуда се сматра благовременом ако је примљена код  наручиоца 30-ог дана до 10.00 
часова од дана објављивања на Порталу управе за јавне набавке. 
 Понуђачи подносе понуду препорученом пошиљком или лично на адресу Наручиоца: 
Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин  
Понуду завести код наручиоца. Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти  овереној 
печатом, на којој је на предњој страни  текст : 
- „Понуда - не отварај“- 

                „набавка радова на наставку реконструкције улице Милинкове, Даничићеве, Јована 
Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере 
Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића у Неготину„ 
/  залепити ОБРАЗАЦ 10 на предњој страни коверте и уписати назив понуђача/ 
На полеђини коверте обавезно назначити тачан назив, број телефона и факс понуђача, адресу понуђача и 
име и презиме  овлашћеног лица за  контакт. 
             Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Наручилац ће , по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и 
понуђачу ће , на његов захтев, издати потврду о пријему.  

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 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 
који се мења односно која документа накнадно доставља. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а 
уколико то учини или уколико не потпише уговор о јавној набавци када је његова понуда изабрана 
као најповољнија, наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду. 
 
 
 

1.8.   МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН  ОТВАРАЊА ПОНУДА  
            Јавно отварање понуда ће се обавити 30 –ог дана од дана објављивања на Порталу управе 
за јавне набавке, у 10,15 сати, у просторијама  општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 
Неготин, Мала сала општине Неготин. 
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                                       1.9.   УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
  
          Присутни представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су 
да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у 
поступку јавног отварања. 
 
 
 
 
                                           2.0. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

 
 Одлука о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати податке из 
извештаја о стручној оцени понуда, наручилац ће донети у оквирном року који не може бити дужи 
од двадесетпет дана од дана од дана  отварања понуда. 
 

2.1.  ОСОБА ЗА КОНТАКТ 
Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде, понуђачи могу добити сваког 
радног дана од особе за контакт : Драгана Банковић Тел. 019 – 542-329 и Раде Младеновић  

069 - 84 82 735  мејл nabavke@badnjevo.rs,  
 

 
I 

                                                           ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ                              

 
                                         
 

                                                   1.1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
                            / назив, адреса, интернет страна и врста наручиоца / 

 
                                                  Председник општине Неготин 
                                             Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин 
 
 

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Предмет јавне набавке велике вредности су набавка радова на наставку реконструкције улице 
Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића 
од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета 
Недељковића у Неготину, спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама  ( „ Сл. Гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 )  и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „ Сл. Гласник РС „ број 29/2013, 
104/2013 и 86/2015) и Прилога 3Б .  

 
                                1.3.  ОСОБА ЗА КОНТАКТ 
 
Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде, понуђачи могу добити сваког 

радног дана од особе за контакт : Драгана Банковић Тел. 019 – 542-329 и Раде Младеновић  

069 - 84 82 735,  мејл nabavke@badnjevo.rs 
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                                                                       II 

 
 
 
 
                            ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
                                                        2.1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

           Предмет јавне набавке је набавка радова на наставку реконструкције улице Милинкове, 
Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка 
Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића у 
Неготину. 
  Циљ спровођења јавне набавке је додела  Уговора о јавној набавци радова на наставку реконструкције 
улице Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка 
Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета 
Недељковића у Неготину, ознака из општег речника набавки 45000000 – грађевински радови. 
 
 
2.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

           Дате су кроз предмер и предрачун радова на наставку реконструкције улице Милинкове, 
Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка 
Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића у 
Неготину                                                                

                                                          
2.3 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
Пројекат израдила СР „Ваша кућа“ Радојчић Иван из Неготина, Насеље Градиште бб,  
број пројекта 69-ГП/11 од децембра 2011.године. 
 

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
 

2.4. Испуњеност услова из члана 75. став 1. закона понуђач доказује достављањем следећих 
доказа одређени чл. 77. Закона : 
 
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре  
2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова 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   
3. Брисана је. 
4. Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање да је 

измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине ( Пореске управе Министарства 

финансија Републике Србије и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода)  

    5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе     из важећих прписа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл.75 ст.2. Закона). 
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       Понуђачи који су уписани у регистар понуђача, достављају изјаву под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да је наведени привредни субјекат регистрован у Регистру понуђача 
Агенције за привредне регистре и да поседује решење (наводи се број решења и датум). 
 
Доказ под тачком 2.4. од 2) до 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а ако је понуђач 
доставио изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, наручилац је дужан да  пре доношења одлуке о додели 
уговора, захтева 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. Наручилац доказе може да тражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од 
понуђача затражи достављање свих или појеиних доказа уколико за истог понуђача поседује 
одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца. 
Понуђачи ниси дужни да доставе доказе који су јавно доступни на интернет стрaницама надлежних 
органа .Понуђач може да наведе интернет страну на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 
 

2.5. Испуњеност услова из члана 76 . Закона понуђач доказује достављањем следећих 
доказа одређени чл.77. Закона – додатни услови : 
 

 - у погледу пословног капацитета,  
                        - потврда о пријему исправног финансијског извештаја и Биланс стања и успеха 

за претходну обрачунску годину-(доставља се у оквиру понуде ), а ако се исти не може поднети 
обзиром на временски период за доставу, доставља се за 2015.годину 

Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по 
систему простог књиговодства, доставља: 

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 
грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на 
чијој територији је регистровао обављање делатности за претходну пословну годину,  

- потврду пословне банке о оставерном укупном промету на пословном – текућем рачуну 
за претходну обрачунску годину.  

                               -Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања,      
(паушалац), доставља: 

-потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну за 
претходну обрачунску годину 

        Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално 
или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно. 

Ако се ради о оваквом привредном субјекту, у колони 5, обрасца 3, додаје се шта се доставља и заокружује се 
потребно. 

- у погледу кадровског капацитета 

 - изјава о кључном техничком особљу и други експерти који раде за понуђача , који ће бити 
одговорни за извршење уговора, као и о лицима одговорним за контролу квалитета - 
кадровског капацитета    
- (Минималан број радника тј. радне снаге која ће учествовати у реализацији наведене јавне 
набавке – 40 радника минимум) 
Понуђач је у обавези да одреди једног одговорног извођача радова ,лице које поседује  једну 
од личних лиценци 410 или 412 и  413 или 414 са потврдама ИКС -   

   Минималан број радника тј. радне снаге која ће учествовати у реализацији наведене јавне 
набавке – 20 радника минимум 
- испуњеност овог услова понуђач доказује прилагањем обрасца ППОД за месец април. Како је 
дошло до промене у начину доставе података, треба доставити Пореску пријаву ППП-ПД која 
се доставља у електронском облику, те штампати ту пријаву за месец април 2017.године и 
обавештење о прихватању исте пријаве, а на основу Правилника о пореској пријави за порез 
по одбитку („Сл. гласник РС“ бр.74/13,118/139    (доставља се у оквиру понуде) 
 

      /доказ за одговорног извођача радова (  фотокопија лиценца 410 или 412 и 413 или 414, 
фотокопија потврде ИКС, копија уговора о раду или уговора о делу или уговора о пословно-
техничкој сарадњи)                  ( доставља се у оквиру понуде )  
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             - 1 финишер 
- 2 камиона кипера 
- 2 ваљка 
- 1 багер – ровокопач или комбинирка 
- 1 грејдер 
 
Као доказ о испуњености овог услова, понуђач је у обавези да достави пописну листу 
основних средстава на дан 31.12.2016.године, где су наведена средства обележена 
маркером и са доказом о регистрација возила која подлежу регистрацији (фотокопије 
саобраћајних дозвола). Наведена средства могу бити у власништву или узета у закуп или 
лизинг, где се онда као доказ доставља уговор о закупу или лизингу. 

 
- Референце –  ПОТВРДЕ и списак најважнијих  изведених сличних радова  са износима за период од 
претходне три године, са датумима и листама  наручилаца у укупној вредности од 150.000.000,00 динара . 

      Да су понуђачи радове изводили самостално или у заједничкој понуди.  

 
      - у погледу финансијског капацитета 
- Банкарске гаранције   - за озбиљност понуде доставља се приликом подношења понуде, а код 
потписивања уговора доставља се банк.гаранција за добро извршење посла и за отклањање 
грешака у гарантном рокуПРИЛОГ БР. 7. 
- образац ОП где се види оригиналан потпис лица овлашћеног за заступање понуђача и 

подизвођача ако понуђач наступа са подизвођачем 

                                                                    III 

 
 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

3.1.   Ј Е З И К 

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

 
3.2.   ИЗРАДА ПОНУДЕ 

 
 Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 
део конкурсне документације. 
 Сви обрасци морају бити попуњени, потписани, оверени, а где је предвиђено и парафирани. 
 
Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни  текст : 
„Понуда - не отварај“- „Набавка радова на наставку реконструкције улице Милинкове, Даничићеве, 
Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића 
до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића у Неготину“  
/ за Комисију за ЈНВВ  бр: 4/2017 / 
/ залепити ОБРАЗАЦ 10 на предњој страни коверте и уписати назив понуђача/ 
 
На полеђини коверте  назначити назив, број телефона и адресу понуђача и име контакт особе.  
 Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити 
да ли је затворена онако како је предата.  
 Понуђачи могу да поднесу само једну понуду,  

         - у погледу техничке опремљености 
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У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, пре 
истека рока за доставу понуде, на начин како се доставља понуда.  
 Погађање између наручиоца и понуђача око елемената понуде није допуштено. 
  
             Биће разматране само исправне понуде, понуде које су благовремено поднете и које у 
потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације. 
 Понуда коју је наручилац одбио због битних недостатака  неће се разматрати. 
Разматрају се благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде. 
 
 

 
3.3  ВАРИЈАНТА ПОНУДА 

 
 Понуда са варијантама се неће прихватити.  
 
                                                        3.4. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди као подизвођач 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач. У понуди ( обрасцу понуде ), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
                                                       3.5. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става. 
 
                                                      3.6. ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да у складу са чланом 80 Закона о 
јавним набавкама ( „ Сл. Гласник РС „ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, ) наведе у својој 
понуди : 
-  проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи 
од 50%; 
 као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача ; 
 - у Обрасцу понуде   назив и седиште подизвођача; 
-  попуни ,печатом овери и потпише Образац „ подаци о подизвођачу „ ; 
- за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75.став 1. тач.до 4) Закона на 
начин предвиђен конкурсном документацијом, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 
1. тачка 5. овог закона достави за део набавке који ће  извршити преко подизвођача. 
 
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 у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 
подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се изршава преко 
тог подизвођача. Понуђач није ослобођен одговорности зато што је плаћање извршено 
подизвођачу. 
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
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. 
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                                                   3.7.   ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група понуђача. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1-4 
ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не 
одреди другачије. 
Услов из члана 75.ст.1. тачка 5 ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
                                                
 
                                                            3.8.     СПОРАЗУМ 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се  понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 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. 
- Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

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

понуду у име задругара ( члан 81. Закона о јавним набавкама „ Сл. Гласник РС „ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

                                                   

   
                                                   3.8.а   НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Научилац може одбити понуде уколико поседује доказе да је понуђач у претходне три године 
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
-Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона  
-учинио повреду конкуренције : 
-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен 
- Одбио да  достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе 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 пре објављивања 
позива за подношење понуда . 

                                                                       Доказ 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;  
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5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 
подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по 
раније закљученим уговорима о јавним набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи 
на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 
набавке истоврстан.  

 
3.9. ЦЕНА 

 
 Износ понуђене цене у понуди  изражава се у апсолутном износу у динарима, без пореза 
на додату вредност, износ ПДВ-а и цене са обрачунатим ПДВ-ом. 
 У цену улазе и  сви обрачунати пратећи трошкови. 
 
НАПОМЕНА:Подаци о државном органу где се могу добити потребни подаци: Служба за 
запошљавање Неготин www.nsz.gov.rs, Пореска управа Неготин www.poreskauprava.gov.rs, Управа 
за јавне набавке www.ujn.gov.rs, Републичка агенција за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs 
 
 

4.0  УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

            
          Аванс није дозвољен. 

    Рок плаћања за изведене и завршене радове је до 45 дана од службеног пријема 
привремених и окончане ситуације оверене од стране надзорног органа инвеститора. Плаћање ће 
се извршити на текући рачун, који понуђач  достави наручиоцу. Понуђач у потпуности одговара 
наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Наручилац може на 
захтев подизвођача и где природа набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно 
подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 

 
 

                                                            
4.1.  РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА , РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНТНИ РОК 

  
            4.1.А Рок за завршетак услуга је до краја децембра 2017.године. 
            4.1.Б Гарантни рок за извршене радове је 2  године ; 
            4.1.Ц  Грешке у квалитету извршења радова (рекламација). 
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање извршених радова на наставку 
реконструкције улице Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике 
Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, 
Доситејеве, Радета Недељковића у Неготину. У случају записнички утврђених недостатака у 
квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити у року од 7 дана од дана 
рекламације. 
                     У зависности од потребе Извођача радова, а по налогу наручиоца, могуће је 

поједине количине радова повећати, а поједине смањити тако да не дође до измене укупне 
вредности уговора и наравно без измене у предмету набавке. 
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4.2.  Кључни стручњак 

 
Кључни стручњак – одговорна особа за реализацију предмета јавне набавке, одговорни извођач услуга 
одржавања путева са  лиценцама 410 или 412 и 413 или 414. 

 

          4.3. Преглед градилишта 

 Понуђач је у обавези да прегледа локацију где ће се изводити грађевински радови као и његову 
околину,  и да за себе прибави, на личну одговорност и уз сопствени трошак, све информације које 
му могу бити неопходне за припремање понуде и закључење уговора за извођење радова. 
Посете градилишту се могу договорити  са Радетом Младеновић 069 - 84 82 735  .   
 
Понуђач је у обавези да достави оверену потврду од стране инвеститора да је извршио обилазак 
локације на којој ће се изводити радови. 
Обилазак локације је могућ све до 5 (пет) дана до отварање понуда. 
 
 

 

 
4.4.  ВАЖЕЊЕ ПОНУДА 

 
 Понуда мора да важи најмање 30  дана од дана отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија. 
 

     4.5.  Средства финансијског обезбеђење 
 

а) банкарску гаранцију за озбиљност понуде; 
-    сваки понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал гаранцију пословне банке за 

учешће у поступку уступања предметне јавне набавке. 
- гаранција  треба да буде у износу од 3% од вредности коју понуђач понуди са ПДВ-ом. 
- рок гаранције за учешће у поступку уступања предметне јавне набавке  је 90 дана од дана 

њеног издавања  односно до дана закључивања уговора и иста ће бити враћена понуђачима у року 
од 5 дана од дана потписивања уговора. 

- понуда  достављена без гаранције за учешће у поступку уступања предметне јавне 
набавке,  сматраће се некомплетном и неће се узимати у даље разматрање. 

Наручилац  ће наплатити суму у износу наведеном у банкарској гаранцији у следећим 
случајевима: 

 
Уколико понуђач након истека рока за подношење понуда  повуче или мења своју понуду; 
Ако понуђач пошто је обавештен о прихватању понуде од страен наручиоца у току периода 

вежења понуде не потпише  или одбије да потпише уговор  у назначеном року; 
Не обезбеди или одбије  да достави гаранцију за добро извршење посла  у складу са 

захтевима из конкурсне документације. 
                 
а) оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за 

добро извршење посла , која ће бити  са клаузулом неопозива, безусловна, "наплатива на први 
позив" и без права на приговор, у висини од 10 % од вредности изведених радова, увећане за 
вредност обрачунатог ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од  рока датог за извршење 
радова. 
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б) Оригинално писмо о намерама  пословне банке  да ће издати банкарску гаранцију  за 
отклањање недостатака у гараном року  која ће бити  са клаузулом неопизива, безусловна 
„наплатива на први позив“ и без права на приговор у висини од 5% од вредности изведених 
радова, увећане за вредност обрачунтог ПДВа- и са роком  важности који је  30 дана дужи од  
гарантног рока. 

 
2. У случају потписивања уговора  понуђач је дужан да достави: 
а) Банкарску гаранцију за добро извршење посла  у оригиналу при закључењу уговора 
- издаје се у висини од 10% од вредности уговорене вредности увећене за вредност  

обрачунатог ПДВ-а,  
- важи најмање 30 дана дуже од рока  за завршетак извођења свих радова. 
Наручилац ће наплатити суму у износу наведеном у банкарској гаранцији уколико изабрани 

понуђач не изврши своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
б) Банкарска  гаранција за отклањање грешака у гарантном року: 

- изабрани понуђач доставља је  наручиоцу у оригиналу приликом примопредаје свих 
радова  који су предмет уговора 

-  издаје се у висини од 5% од вредности изведених радова  увећане за вредност  
обрачунатог ПДВ-а 

-  Важи најмање 30 дана дуже од гарантног рока за изведене радове  или коришћене 
материјале  и уграђену опрему, који је дат у понуди. 
 
 
 
 
 

4.6.  ТАЈНОСТ ПОДАТАКА 

 
 
 Подаци које понуђач означи као пословну тајну биће коришћени само за намене јавног 
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. 
Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или 
касније. 
 Као пословну тајну 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 или интерним актима понуђача означени као пословна тајна. 
 Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају написано "ПОСЛОВНА ТАЈНА", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. 
Ако се пословном тајном сматра само поједини део  документа, тај део мора бити подвучен 
црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "ПОСЛОВНА ТАЈНА". 
 Наручилац не одговара за тајност података који нису означени на горе наведен начин. 
 Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку пословне тајне. Понуђач ће то учинити тако што 
ће његов представник изнад ознаке поверљиво написати "ОПОЗИВ" уписати датум и време и 
потписати се.  
 Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове тајност документа, наручилац ће 
одбити понуду у целини. 
 

4.7. 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 ( пет ) дана пре истека рока за подношење 
понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено доставити свим 
другим лицима која су примила конкурсну документацију. 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца са напоменом „ Захтев за додатним 
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информацијама или појашњењима конкурсне документације- јавна набавка број 4/2017, и навести 
предмет јавне набавке. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено. 
                   4.7.а. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења после отварања понуда 
и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача 

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

5.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 

 
 Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена уз испуњење свих 
административних и техничких захтева у конкурсној документацији. Уколико понуђач у својој 
понуди  не наведе све јединичне цене, понуда ће бити одбијене  као некомплетна 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће избор најповољније 

понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за 

извођење радова. 

 

 
6. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а 
место начињене грешке парафира и овери печатом. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по 
пређеном километру.  
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на 
следећи начин: 

1. Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима 
сматраће се тачним; 

2. Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати 
тачном, осим у износима који су дати паушално. 

3. Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији 
укључена у вредност других радова.  

 
7. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.  

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 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале 
вредности и квалификационом поступку, рок је три дана. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим само ако је подносилац захтева 
подносилац захтева у складу са чл.63 став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио. 

Рокови за подношење захева за заштиту права после доношења одлуке којом се окончава 
поступак рачунају се од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
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Последице поднетог захтева за заштиту права и привремене мере  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, 
односно нема аутоматско суспензивно дејство. Наиме, наручилац иако је поднет захтев за заштиту 
права, може  наставити поступак, све до доношења одлуке којом се окончава поступак, с тим да 
ову одлуку не може донети нити може закључити уговор о јавној набавци, пре доношења одлуке о 
поднетом захтеву за заштиту, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3 
овог закона. 

  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун- евиденциони рачун број 
840-30678845-06, изврши уплату таксе - сврха плаћања  Републичка административна такса у 
складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права  , донето од стране 
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки . Упутство понуђачи могу  

преузети са   сајта www.kjn.gov.rs, Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на 
одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од у износу од:  

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда;  

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 
процењена вредност већа од 120.000.000 динара;  

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир 
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је 
набавка обликована по партијама;  

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000.000 динара;  

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене 
цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.” 

 Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.  

 Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту 
права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.  

 Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.  

 Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће 
свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном 
захтеву за заштиту права.  

  

    Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.  

 Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке 
комисије о поднетом захтеву за заштиту права.  

 О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни 
наслов.  
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Рок за закључење уговора  

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1., понуђач није дужан да 
потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било 
какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може 
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

Ако је у случају из става 3. овог члана због методологије доделе пондера потребно утврдити првог 
следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети 
одлуку о додели уговора.  

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
       
   ________________________    
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ОБРАЗАЦ 1. 

 
                                              

За ЈНВВ- радови бр. 4/2017 

                                                                                                                                    

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Општи подаци о понуђачу 

Назив понуђача: 
 

 
Адреса понуђача: 
 

 
                     Матични број понуђача: 
                     _____________________________________________________________ 
 
                     Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
                      _____________________________________________________________ 

 

                      Име особе за контакт: 
                      ____________________________________________________________ 
 
                      Електронска адреса понуђача (е-маил): 
                      _____________________________________________________________ 
  
                      Телефон: 
                      _____________________________________________________________ 
 
                      Телефакс: 
                      _____________________________________________________________ 
       
                      Број рачуна понуђача и назив банке: 
                      _____________________________________________________________ 
 
                      Лице одговорно за потписивање уговора: 
                     _____________________________________________________________  
                   2) Понуду дајем:  

              заокружити и податке уписати за а), б) или в) 
              а) самостално 

              б) са подизвођачем и проценат извођења радова (који су радови у питању): 

              1. _________________________________________________________ 
 

  2. _________________________________________________________             
 
              3. _________________________________________________________ 
                     (навести назив и седиште свих подизвођача као и ПИБ, МБ и тел.) 
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              в) као заједничку понуду: 

              1. _________________________________________________________ 
  2. _________________________________________________________             

              3. _________________________________________________________ 
                     (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 
 
              3) Укупна цена услуга  

Вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

ПДВ:  

Вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом  

Словима: 

 

              4) Рок за извођење ______ износи _____________(31.12.2017.год.) 
                  
              5) Аванс није дозвољен 

                
              6) Рок важења понуде (најмање 30 дана од дана отварања понуда) износи 
               ____ дана од дана отварања понуда.                
 
               
 
Место _____________                           М.П.                 потпис овлашћеног лица 

 

Датум ____________ 

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

 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУДЕ  
ФИНАНСИЈСКА ПОНУДА – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
За ЈНВВ 4/2017          

 
 
 

  

 

  

А) Реконструкција улице Драгољуба Стефановића Милинка и Даничићеве 

        

ПРЕДМЕТ ЈНВВ 

једи

ница 

мере 

Количин

а 

Јединичн

а цена без 

ПДВ-а 

Јединич

на цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

А )  Припремни радови         

А.1 Обележавање саобраћајних 

површина 

        

    
  Позиција обухвата обнову 

извршеног снимања и сва 
обележавања саобраћајних 
површина на основу елемената 
из пројекта пре почетка 
грађења као и за време 
грађења. Радове извести у 
свему према техничким 
условима. Обрачун и плаћање 
по м2 саобраћајних површина.  

      

   
  * површина коловозног 

застора од АБ-11 
м2 3.640,77      

  * површина тротоара м2 2.699,23      

  * зелена површина м2 435,28      

А.2 Рушење постојеће коловозне 

конструкције 

      

   
  Позиција обухвата скидање 

асфалтног застора и доњих 
слојева постојеће коловозне 
конструкције до пројектованих 
кота ( просечно до 40 цм ) у 
широком откопу машинским 
путем са постојеће улице која 
се реконструише. Ископани 
материјал утоварити у возило 
и одвести на даљину до 5 км 
по налогу надзорног органа. 
Обрачун по м3 скинуте 
коловозне конструкције. 

     

   
    м3 1.238,28      
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А.3 Транспорт материјала из 

позиције А.2. 

      

   
  Позиција обухвата утовар у 

камионе и транспорт 
материјала на даљину до 5 км 
на депонију коју одреди 
инвеститор. Радове извести у 
свему према Т.У.  Обрачун и 
плаћање по м3 
транспортованог материјала. 

     

   
    м3 1.238,28      

А.4 Рушење постојећих 

бетонских тротоара 

        

    
  Позиција обухвата рушење 

бетонских тротоара просечне 
дебљине 10-15 цм са подлогом 
од шљунка.Радове извести у 
свему према Т.У.  Обрачун и 
плаћање по м3 порушених 
тротоара. 

      

    
    м3 363,50      

А.5 Транспорт материјала из 

позиције А.4. 

        

    
  Позиција обухвата утовар у 

камионе и транспорт 
материјала на даљину до 5 км 
на депонију коју одреди 
инвеститор. Радове извести у 
свему према Т.У.  Обрачун и 
плаћање по м3 
транспортованог материјала. 

     

   
    м3 363,50      

А.6 Рушење постојећих 

ивичњака на бетонској 

подлози 

      

   
  Позиција обухвата рушење 

бетонских ивичњака на 
бетонској подлози и ивичњака 
од бетона димензија 24x18 цм 
( или слични ). Обрачун по м` 
порушеног ивичњака. 

     

   
    м` 135,00      

А.7 Транспорт материјала из 

позиције А.6. 

      

   
  Позиција обухвата утовар у 

камионе и транспорт 
материјала на даљину до 5 км 
на депонију коју одреди 
инвеститор. Радове извести у 
свему према Т.У.  Обрачун и 
плаћање по м3 
транспортованог материјала. 

     

   
    м3 5,77      

 
 
 
 

  

 УКУПНО А    
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Б )  Земљани радови             

Б.1
. 

Машински ископ земљаног 

материјала 

        

    
  Позиција обухвата ископ 

земљаног материјала у 
широком откопу машински са 
гурањем до 30 м. Радове 
извести у свему према 
Т.У.Обрачун и плаћање по м3  
ископаног  материјала. 

     

   
    м3 913,94      

Б.2
. 

Транспорт материјала из 

позиције Б.1. 

      

   
  Позиција обухвата утовар у 

камионе и транспорт 
материјала на даљину до 5 км 
на депонију коју одреди 
инвеститор. Радове извести у 
свему према Т.У.  Обрачун и 
плаћање по м3 
транспортованог материјала. 

     

   
    м3 913,94      

Б.3
. 

Планирање подтла         

    
  Позиција обухвата планирање 

и збијање површине подтла на 
делу саобрацајнице и 
тритоара, евентуално 
разривање ради сушења или 
квашења природног тла у 
потребној дебљини 
(приближно 30 цм). Радове 
извести у свему према Т.У.  
Обрачун и плаћање по м2 
обрађеног подтла. 

     

   
    м2 6.752,27      

Б.4
. 

Израда насипа - замена 

материјала у подтлу 

      

   
  Позиција обухвата набавку 

материјала (дробљени камен 
или други), транспорт, 
насипање, разастирање, грубо 
односно фино планирање, 
сушење или квашење и 
збијање материјала у насипу 
према димензијама одређеним 
у пројекту. Радове извести у 
свему према Т.У.  Обрачун и 
плаћање по м3 изведеног 
насипа. 

     

   
    м3 120,00      

Б.5
. 

Фино планирање постељице       
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  Позиција обухвата фино 
планирање и ваљање 
постељице по целој ширини 
планума, према пројектованим 
профилима и захтеваној 
збијености од Мс=30 МН/м2. 
Радове извести у свему према 
Т.У.  Обрачун и плаћање по м2  
обрађене и збијене постељице. 

      

    
    м2 3.967,70      

    УКУПНО Б    

Ц )  Коловозна конструкција         

Ц.1 Доњи носећи слој - механички 

стабилизован природни речни 

шљунак (песковито-

шљунковити материјал) д=20 

цм 

      

    
  Позиција обухвата набавку, 

транспорт, уграђивање, 
разастирање и збијање 
материјала у пуној ширини 
профила до збијености од 
Мс=50 МН/м2. Радове извести у 
свему према Т.У.  Обрачун и 
плаћање по м3 изведеног слоја.  

     

   
    м3 1.250,36      

Ц.2 Слој од дробљеног каменог 

материјала,  д=15цм 

        

    
  Позиција обухвата набавку и 

уградњу материјала са 
потребним збијањем до Мс=70 
МН/м2. Радове извести у свему 
према Т.У.  Обрачун и плаћање 
по м3 изведеног слоја. 

     

   
    м3 625,99      

Ц.3 Горњи носећи слој од 

битоагрегата БНС22, д=6цм 

      

   
  Позиција обухвата набавку 

материјала, справљање 
мешавине и уграђивање у горњи 
носећи слој битоагрегата. 
Радове извести према Т.У. 
Обрачун и плаћање по м2 
изграђеног горњег носећег 
слоја. 

     

   
    м2 3.323,54      

Ц.4 Израда хабајућег слоја од 

асфалт бетона АБ11 , д=4цм  

      

   
  Позиција обухвата набавку 

материјала, справљање 
мешавине и уграђивање 
машинским путем у хабајући  
слој.  Радове извести према Т.У. 
Обрачун и плаћање по м2 
изграђеног хабајућег слоја. 

     

   
    м2 3.323,54      
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  Коловозна конструкција 
тротоара 

       
  

Ц.5 Доњи носећи слој - механички 

стабилизован природни речни 

шљунак (песковито-

шљунковити материјал) д=25 

цм 

        

    
  Позиција обухвата набавку, 

транспорт, уграђивање, 
разастирање и збијање 
материјала у пуној ширини 
профила до збијености од 
Мс=40 МН/м2. Радове извести у 
свему према Т.У.  Обрачун и 
плаћање по м3 изведеног слоја.  

     

   
    м3 710,83      

Ц.6 Израда тротоара          
  Позиција обухвата набавку и 

израду тротоара од неармираног 
бетона МБ-30 д=12цм са 
дилатационим спојницама на 
сваких 1,50 -2,00м', спојнице су 
притиснуте. Површину бетона 
обрадити на свеж бетон без 
додавања малтера.горњи слој 
тротоара 
Обрачун и плаћање по 1м2 
готовог тротоара. 

     

   
    м2 1.699,23      

     УКУПНО Ц      

Д )  Оивичење         

Д.1 Сиви бетонски ивичњаци             
  Позиција обухвата набавку 

сивих бетонских ивичњака и 
монтажу на слоју бетона по 
детаљу. Радове извести у 
свему према Т.У.  Обрачун и 
плаћање по м` постављених 
ивичњака. 

     

   
  * бетонски ивичњак 18x24x80 

цм 
m` 1.036,84    

  

Д.2 Одводне сиве бетонске 

сегментне риголе 

       
  

  Позиција обухвата набавку 
сиве бетонске сегментне 
риголе за одвод површинске 
воде са коловоза (саобраћајне 
површине), монтажа на слоју 
бетона по детаљу. Радове 
извести у свему према Т.У. 
Обрачун и плаћање по м' 
постављених сегментних 
ригола. 

      

  
  -сегментна ригола 40x40x12цм  

  (3цм увале) m' 42,00      

    УКУПНО Д    
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Е )  Саобраћајна сигнализација и опрема         

Е.1 Хоризонтална сигнализација             
  Позиција обухвата чишћење и 

одмашћивање коловоза, 
размеравање и бојење. Радове 
извести у свему према Т.У. 
Обрачун и плаћање по 
јединици мере. 

     

   
  * пуна површина м2 12,00      
  * пуна линија м` 54,00      
  * испрекидана линија м` 477,00      
  * једнострана стрелица ком 2,00      
  * двострана стрелица ком 1,00      
  * трокрака стрелица ком 1,00      

Е.2 Вертикална сигнализација          
  Позиција обухвата набавку и 

монтажу вертикалног 
металног стуба Ø2", висине 3,2 
м и одговарајућег саобраћајног 
знака. Радове извести у свему 
према Т.У. Обрачун и плаћање 
по комаду комплет 
монтираног знака. 

     

   
  * троугаони знак 60x60 цм ком 4      
  * квадратни знак 60x60 цм ком 1      
  * кружни знак Ø 60 цм ком 2      

  * правоугаони знак 90x60 цм ком 2      

    УКУПНО Е    

        

Ф )  Разни непредвиђени радови         

Ф.
1 

Сечење стабла на делу 

тротоара која се морају посећи 

због проширења 

саобраћајнице 

        

    
  Позиција обухвата сечење 

стабла, кресање грана, вађење 
пања, утовар и одвоз на 
депонију до 5км ком 10      

Ф.
2 

Набавка листопадних садница 

(липа, кисело дрво и сл.) 

старости 5÷6 година и сађење 

на делу тротоара где су 

извађена постојећа стабла.  

      

   
  Обрачун по комаду набављене, 

посађене и одржаване саднице ком 10      

Ф.
3 

Испитивање збијености тла       

   
  * испитивање подтла ком 6      
  * испитивање постељице ком 6      
  * испитивање тампона ком 6      

Ф.
4 

Подизање или спуштање 

уличних поклопаца 
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  Позиција обухвата подизање 
или спуштање уличних 
поклопаца од канализације или 
друге подземне инсталације 
ради уклапања у нивелету 
улице. Обрачун по комаду 
подигнутог или спуштеног шахт 
поклопца. 

     

   
    ком 14      

Ф.
5 

Набавка хумуса и хумузирање 

зелених површина 

      

   
  Позиција обухвата набавку 

хумуса и хумузирање зелених 
површина. Хумус се наноси на 
предвиђеним површинама зса 
зеленило у слоју од 20÷25 цм са 
припремом за засејавање траве. 
Обрачун по м2 припремљене 
површине. 

     

   
    м2 435,00      

Ф.
6 

Набавка парковске траве и 

засејавање површине 

травњака 

       

  
  Позиција обухвата набавку 

парковске траве и засејавање 
површина травњака са 200÷250 
гр. траве по м2. Травнате 
површине заливати и одржавати 
све до клијања. Обрачун по м2 . 

      

  
    м2 435,00      

Ф.
7 

Непредвиђени радови       

   
  паушално          

Ф.
8 

Геодтско снимање           
  

  

Геодетско снимање изведених 
радова на улици. Снимање мора 
да обухвати комплетну улицу са 
свим елементима и објектима 
(коловоз, ивичне траке, 
тротоаре, пропусте, колске 
улазе, улазе  и остало). Објекте 
евидентирати на катастарском 
плану и у катастарском операту, 
код Републичког геодетског 
Завода односно код службе за 
катастар непокретности на 
територији где се објекат 
налази. 

        

  
    m2 7.187,54      

    УКУПНО Ф    

        

 

  

     

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
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Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

А )  Припремни радови ………………………………………………   

Б )  Земљани 

радови…………………………………………………….   

Ц )  Коловозна конструкција      

……………………………………...         

Д )  

Оивичење…………………………………………………………..   

Е )  Саобраћајна сигнализација и опрема…………………………   

Ф )  Разни непредвиђени 

радови………………………………………    

 
СВЕГА  :        

        

        

 

Б) Реконструкција водоводне мреже у улици Драгољуба Стефановића - Милинка и 

Даничићеве 

        

ПРЕДМЕТ ЈНВВ 

јед

ин

ица 

мер

е 

Количин

а 

Јединичн

а цена без 

 ПДВ-а 

Једини

чна 

 цена 

 са  

ПДВ-ом 

Укупна 

цена 

 без ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1   Припремни  радови             

1.1. Геодетско обележавање трасе 
водовода. Све карактеристичне 
тачке на мрежи треба посебно 
обележити. 

  

       
  Обрачун по м` водовода. м` 522,76      

1.2. Геодетско обележавање сваког 
кућног прикључка на водоводу. 

  

       
  Обрачун по комаду сваког 

прикључка. 
ком 107,00      

  СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ :    

 2   Земљани  радови             
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2.1
. 

Комбиновани - машински 60% 
ручни 40% ископ рова дубине до 
2,0 м за постављање водоводне 
цеви Ø110. Ров се копа у земљи 
III категорије у ширини од 0,80 
м на делу саобраћајница и 
тротоара. Бочне стране рова 
морају бити вертикално 
одсечене, а дно фино 
испланирано. Приликом ископа 
земљу треба одбацивати на 
најмање на 1 м од ивице рова, 
евентуално разупирање рова 
врши се дрвеном подградом 
континуално или делимично у 
зависности од услова на терену. 
Конструкција саобраћајнице од 
д=30÷40 цм не улази у кубатуру 
ископа (ископ и разбијање 
саобраћајница обухваћено је код 
саобраћајница или позицијом 
2.2.).        

  Обрачун по м3 ископаног 
самониклог тла. м3 585,50     

2.2
. 

Машинско раскопавање - 
рушење коловозне конструкције  
и конструкције тротоара пре 
ископа рова на местима на 
којима траса водовода пролази 
преко саобраћајних површина, а 
тај део саобраћајница није 
обухваћен реконструкцијом 
саобраћајнице. Рушење коловоза 
се врши у ширини рова за 
полагање цеви ширине 1,0м 
д=25÷35 цм, а ископани 
материјал се односи на депонију 
удаљену до 3 км.       

  Обрачун по м2 раскопане 
површине. м2 85,00     

2.3
. 

Ручни ископ на делу шахти за 
проширење рова и продубљење 
у земљи III категорије дубине до 
2 м са одбацивањем на 1 м од 
ивице рова.       

  Обрачун по м3 ископаног 
самониклог тла. м3 7,08     

2.4
. 

Ручно разбијање коловозног 
застора од асвалта и макадама 
дебљине до 20 цм и ширине 0.6 
м, бетонских тротоара и 
бетонских површина у дворишту 
дебљине до 10 цм са 
одбацивањем ископаног 
материјала на 1 м од рова за 
постављање кућних водоводних 
прикључака.  
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  Обрачун по м2 разбијене и 
одбачене површине. м2 181,20     

2.5
. 

Ручни ископ земље III 
категорије ширине рова 0,60м 
дубине до 2,0 м за кућне 
прикључке са правилним 
одсецањем бочних страна , а дно 
фино испланирано. Дебљина 
коловозне конструкције и 
тротоара не улазе у кубатуру.       

  Обрачун по м3 ископане земље у 
самониклом стању. м3 698,40     

2.6
. 

Набавка, допрема, монтажа, 
демонтажа и отпрема дрвене 
подграде од четинарске грађе за 
разупирање рова дубине до 2,0 
м. Подупирање се врши 
делимично (уз сагласност 
надзорног органа и у зависности 
од услова на терену).       

  Обрачун се врши по м2 обе 
вертикалне површине рова од 
50%.  м2 18,00     

2.7
. 

Набавка, транспорт и 
уграђивање песка за постељицу, 
око и изнад водоводних цеви код 
главног вода и код прикључака. 
По завршеном планирању дна 
рова, а пре полагања цеви 
поставља се подлога од песка 
дебљине 10 цм, а након монтаже 
цеви, њиховог пријема и 
испитивања на вододржљивост, 
цевовод се затрпава слојем песка 
10 цм до изнад темена цеви, уз 
пажљиво збијање да не би дошло 
до оштећења монтираног 
цевовода. Највећа дозвољена 
крупноћа зрна песка не сме да 
буде већа од 3÷4 мм. Овом 
позицијом обухваћени су и 
кућни прикључци.        

  Обрачун по м3 уграђеног песка. 
м3 181,79     

2.8
. 

Затрпавање рова земљиштем из 
ископа на делу трасе водовода и 
кућних прикључака. Затрпавање 
се врши ручно после 
постављања слоја песка, у 
слојевима од 25 цм уз уз 
истовремено збијање земље и 
вађење евентуалне оплате на 
местима на којима је вршено 
разупирање. Збијеност земље 
треба да задовољи модул 
стишљивости од 25 кN/цм2. 
Затрпавање се врши до висине 
подтла тротоара, а на делу  
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дворишта до висине почетка 
шљуначне подлоге(тампона). 

  Обрачун по м3 затрпаног рова м3 224,80     

2.9
. 

Затрпавање рова шљунком на 
местима пролаза водовода и 
кућних прикључака испод 
асвалтних саобраћајница и 
тротоара (тамо где се не врши 
реконструкција саобраћајнице). 
Овај слој од 30 цм служи као 
носећа коловозна конструкција 
преко које се поставља асвалтни 
застор и тротоарске површине 
одређене дебљине. Слој од 
шљунка мора да задовољи 
збијеност од 50 кN/цм2 за асфалт 
и 30кN/цм2 за тротоаре.       

  Обрачун по м3 уграђеног 
шљунка. м3 661,20     

2.1
0. 

Замена тла и затрпавање рова 
природним шљунком, на 
местима где је тло изразито 
слабе носивости или је 
неопходно цео ров затрпати 
природним шљунком због већих 
носивости тла.       

  Обрачун по м3 уграђеног 
природног шљунка. м3 16,80     

2.1
1. 

Контролно испитивање 
збијености затрпаног рова 
земљом из ископа у слојевима 
д=25 цм. Контролно испитивање 
збијености мора да задовољи 25 
кN/цм2 и исто се врши на 
местима где одреди надзорни 
орган. 

  

       
  Обрачун по комаду извршеног 

испитивања. 
ком 3,00    

  

2.1
2. 

Контролно испитивање 
збијености затрпаног рова 
природним шљунком на местима 
пролаза испод асвалтних 
саобраћајница где слој од 30 цм 
служи као носећа коловозна 
конструкција.Контролно 
испитивање збијености (модул 
стишљивости) мора да задовољи 
50 кN/цм2 и исто се врши на 
местима где одреди надзорни 
орган. 

  

       
  Обрачун по комаду извршеног 

испитивања. ком 2,00     
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2.1
3. 

Одвоз вишка материјала 
преосталог из ископа и 
разбијања коловозних и 
бетонских конструкција. Земља 
и шут се одвози на депонију по 
надзорног органа на удаљености 
до 3 км. У цену је урачунат 
утовар, превоз, истовар и грубо 
разастирање материјала на 
депонији.       

  Обрачун по м3 одвезеног 
материјала. м3 1125,60     

  СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ :    

 3   Бетонски и армиранобетонски  радови          

3.1
. 

Набавка, допрема и уградња 
бетона МБ10 за изравнајући слој 
д=10 цм као подлоге испод доње 
плоче водоводне шахте. 

  

          
  Обрачун по м3 уграђеног бетона. м3 0,96     

3.2
. 

Набавка, допрема и уградња 
бетона МБ20 за израду 
водоводне шахте димензија у 
основи 1,60x1,60 м висине ≈1,60 
м, дебљине доње плоче д=20 цм 
армирано конструктивном 
мрежастом арматуром Q188, 
дебљине зидова д=15 цм 
армираним обострано 
мрежастом арматуром Q188, и 
горње плоче д=20 цм армиране 
мрежастом арматуром Q524. У 
цену је урачуната и потребна 
оплата за зидове шахти и горње 
плоче.       

  Обрачун по комаду израђене 
водоводне шахте. ком 2     

3.3
. 

Набавка, допрема и уградња 
бетона МБ20 у анкер блокове 
код прелома трасе водовода. 
Анкер блок има 0,12 м3 бетона 
по комаду. У цену је урачуната и 
потребна оплата.       

  Обрачун по комаду израђеног 
блока. ком 3     

3.4
. 

Набавка, допрема и уградња 
бетона МБ20 д=10 цм на 
шљуначној подлози на делу 
разбијања тротоара и дворишта.       

  Обрачун по м2 поправљених 
површина тротоара и дворишта. м2 225,00     

 
 
 
 
 
  

 СВЕГА БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ :  
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 4   Монтажни   радови             

4.1
. 

Набавка, транспорт, разношење 
дуж рова и монтажа цеви за воду 
од полуетилена високе густоће 
ПХДЕ ПЕ-100 СДР 17 (С-8) ПХ-
10 . Цеви треба полагати 
пажљиво у ров на слој песка 
(претходно припремљену 
постељицу) а по правцу и 
нивелети како је дато на 
подужном профилу. Монтажу 
вршити према упутству 
произвођача цеви и упутствима 
надзорног органа. после 
монтаже цеви извршити 
испитивање цеви на притисак од 
10 бари према приложеном 
упутству (испитивање се 
посебно плаћа). У цену је 
урачуната монтажа цеви са 
заптивним материјалом, 
прикључење на постојеће шахте, 
преглед исправности сваке цеви 
као и сви радови на постизању 
вододрживости водоводне цеви . 

  

          
  Обрачун по м` постављене 

водоводне цеви. 
      

  
  * Ø90 мм м` 133,00     
  * Ø110 мм м` 390,00     

4.2
. 

Набавка, допрема и монтажа 
водоводног црева од 
полуетилена Ø3/4" за радни 
притисак од 10 бари. Црево 
треба полагати пажљиво у ров на 
слој песка, а по правцу и 
нивелети како је ров ископан. 
Монтажу треба вршити по 
упутству произвођача црева и 
упутству надзорног органа. У 
цену је урачуната монтажа црева 
са потребним фитингом до 
прикључка на огрлици (амбург 
шелна на цев Ø90 и Ø110, 
полуспојка, дупли нипли, колено 
и дупли нипли од 3/4").       

  Обрачун по комаду постављеног 
кућног прикључка са фитингом.       

  *кућни прикључак са дужином 
црева до 10 м ком 46     

  * кућни прикључак са дужином 
црева од 15 до 20м ком 60     

4.3
. 

Набавка, допремање и монтажа 
ливеногвоздене гусане огрлице 
Ø110 на 3/4" и на 2" са 
потребним заптивним 
материјалом или специјална 
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спојка за ПХДЕ цеви, за 
електрично заваривање. 

  
Обрачун по комаду постављене 
огрлице.       

  * огрлица са Ø90 на 3/4" ком 36     

  * огрлица са Ø110 на 3/4" ком 70     

4.4
. 

Набавка, допремање и монтажа 
ливеногвоздених фазонских 
комада Ø100 и Ø150са 
потребним спојним материјалом 
(шрафовима и дихтунг гумом)       

  Обрачун по кг уграђених 
фазонских комада. кг 486,00     

4.5
. 

Набавка, допремање и уградња 
ливеногвоздених овалних 
затварача за радни притисак до 
10 бари са уградбеном 
арматуром. 

  

       
  Обрачун по комаду монтираног 

овалног затварача. 
       

  
  * Ø50 ком 1     
  * Ø80 ком 2     
  * Ø100 ком 5     

4.6
. 

Набавка, допрема и уградња 
ливеногвоздених поклопаца са 
рамом за водоводне шахте које 
се налазе у тротоару за 
оптерећење 45 кN. Поклопци су 
пречника 600 мм и уграђују се у 
армиранобетонску плочу 
водоводне шахте.       

  Обрачун по комаду уграђеног 
поклопца. ком 2     

4.7
. 

Набавка, транспорт и уградња 
ливеногвоздених пењалица 
облика и димензија према ЈУС 
М.56.285 у зидове шахти. Као 
алтернатива за пењалице може 
се кориснику испоручити лаке 
алуминијумске мердевине 
дужине 1,40 м ширине 0,40 м.       

  Обрачун по комаду испоручених 
мердевина. ком 1     

4.8
. 

Набавка, транспорт и уградња 
надземних противпожарних 
хидраната Ø80. Фазонски 
комади и спојни материјал се 
посебно обрачунавају код 
позиције ливеногвоздених 
фазонских комада.       

  Обрачун по комаду хидраната. ком 3     

   СВЕГА МОНТАЖНИ РАДОВИ :    
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 5   Остали  радови             

5.1
. 

Локално црпљење подземне воде 
приликом извођења радова на 
водоводној мрежи. Црпљење се 
врши мобилним пумпама на 
најнижем делу деонице, како би 
се омогућио рад у сувом  при 
постављању и монтажи цеви и 
бетонирању водоводних шахти. 
Црпљење се врши по налогу 
надзорног органа. 

  

       
  Обрачун по час рада пумпи. час 8,00     

5.2
. 

Враћање коловозне конструкције 
у првобитно стање. Радови се 
састоје у изради 
битуминизираног носећег слоја 
од асвалта д=6цм који се ради 
преко раније припремљене 
подлоге од шљунка, на делу 
главног вода и на делу 
прикључака       

  Обрачун по м2 постављеног 
коловоза. м2 82,80     

5.3
. 

Испитивање водоводне мреже на 
пробни притисак од 10 бари 
према упутствима и прилозима у 
пројекту. Вод се испитује без 
кућних прикључака (пре 
постављања кућних прикључака) 
и фазонских комада и вентила. 
За време испитивања спојнице 
морају бити слободне како би се 
могло уочити евентуално 
процуривање.       

  Обрачун по м` испитаног вода 
без обзира на пречник цеви. м` 523,00      

5.4
. 

Геодетско снимање трасе и 
висинских кота по завршеном 
пријему водоводне трасе. 
Снимање треба да обухвати 
положај водоводних шахти, 
њихово растојање, пречник цеви 
по деоницама, коте дна шахти, 
коте дна и пречник кућних 
прикључака и њихов положај на 
траси. 

  

       

  Обрачун по м` снимљене мреже. м` 523,00      

5.5
. 

Пробијање отвора у бетонском 
зиду од МБ20 д=15 цм на 
постојећем водоводном шахту 
ради прикључка водоводне цеви 
Ø110. 

  

       
  Обрачун по комаду пробијеног 

отвора. ком 1     
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5.6
. 

Оправка електро мреже 
оштећене при ископу рова за 
водоводну мрежу и њено 
враћање у првобитно стање. 
Признаје се сам рад и материјал 
на местима оштећења мреже са 
чијим положајем извођач радова 
није претходно упознат.       

  Обрачун по ком оправке. ком 2     

5.7
. 

Оправка канализационе мреже 
оштећене при ископу рова за 
водоводну мрежу и 
канализационих прикључака и 
њено враћање у првобитно 
стање,ако дође до оштећења при 
извођењу радова на 
реконструкцији водовода.        

  Обрачун по ком оправке. ком 9     

5.8
. 

Испирање и дезинфекција 
водоводне мреже. Након 
хидрауличког испитивања 
водовода на притисак треба 
трасу испрати и дезинфиковати 
додавањем хлора у воду који не 
сме прећи 300 гр на 1 м3 воде .        

  
Обрачун по м` испране и 
дезинфиковане мреже. м` 523,00      

   СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ :    

        
        

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А : 

   

   

Укупна цена 
 без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

 1   Припремни  радови ...........................................................................   
 2   Земљани  радови   
...................................................................................   

 3   Бетонски и армиранобетонски  радови   .........................................   

 4   Монтажни   радови  .............................................................................   

 5   Остали  радови .......................................................................................    

   СВЕГА :      
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Ц) Реконструкција атмосферске канализације улице Драгољуба Стефановића-

Милинка и Даничићеве 

  

ПРЕДМЕТ ЈНВВ 

једи

ниц

а 

мер

е 

Количин

а 

Јединичн

а цена 

без 

 ПДВ-а 

Јединич

на цена 

 са  

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ              
1.
1. 

Обележавање  трасе  
атмосферске  канализације .             

  Обраčун  по  м`. м` 384,08      
1.
2. 

Обележавање сливника 
атмосферске канализације.          

  Обрачун по комаду. ком 15,00      

  укупно припремни радови:    

2 ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ             
2,
1 

Машинско раскопавање-рушење 
коловозне конструкције  пре 
ископа рова на местима на 
којима траса к.канализације 
пролази преко асфалта ранијих 
саобраћајница, а тај део 
саобраћајнице није обухваћен 
реконструкцијом саобраћајнице. 
Рушење коловоза се врши у 
ширини рова за полагање цеви 
ширине 1,5 м д=25-35цм, а 
ископани материјал се односи на 
депонију удаљену до 3км.  
Обрачун по м2 раскопане 
површине м2  127,80      

2,
2 

Комбиновани  ископ  (60 % 
машински  и  40%  ручни)  рова 
за  постављање  канализационе  
цеви Ø 600 профилен - 
профилисане ХДПЕ Ø315мм . 
Ров  се  копа  у земљи III 
категорије , ширина 1,50 м , у 
трупу саобраћајнице, тротоара и 
зелене површине. Бочне стране 
рова морају бити вертикално 
одсечене, а дно фино 
испланирано.Приликом ископа 
земљу треба одбацивати на 1 м 
од ивице рова. Евентуално 
разупирање рова врши се 
дрвеном подградом континуално 
или делимично , у зависности од 
услова на терену .  Горњи строј 
коловозне конструкције од д= 25          
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- 30 цм и тротоара не улази у 
кубатуру ископа.  
Обрачун по м3 ископаног 
самониклог тла .  

  дубина до 2 м м3 810,07      
2,
3 

Ручни ископ земље III категорије 
за сливнике , прикључне цеви 
Ø200 мм и проширења и  
продубљења за шахте , са 
одбацивањем земље на 1 м од 
ивице рова , са правилном 
одсецањем бочних ивица и 
планирањем дна . Горњи строј 
коловозне конструкције од д = 20 
- 25цм не улази у кубатуру 
ископа . 
Обрачун по м3 ископаног 
самониклог тла .             

‚- ископ за сливнике и прикључке-
дубина до 2 м, ширина 1,0м м3 24,90      

‚- проширења и продубљења за 
шахте , дубина до 2 м  м3 12,90      

2,
4 

Набавка, допрема, монтажа , 
демонтажа и отпрема дрвене 
подграде од четинарске грађе , за 
разупирање ровова дубине до 2 м 
. Разупирање се врши делимично 
, уз сагласност надзорног органа 
и у зависности од услова на 
терену . 
Обрачун се врши по м2 обе 
вертикалне површине рова од 50 
% . м2 9,00      

2,
5 

Набавка, допрема, монтажа , 
демонтажа и отпрема дрвене 
подграде од четинарске грађе , за 
разупирање ровова дубине од 2 
до 3 м . Разупирање се врши 
потпуно, уз сагласност 
надзорног органа и у зависности 
од услова на терену . 
Обрачун се врши по м2 
монтиране оплате .  м2 0,00      
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2,
6 

Набавка , транспорт и 
уграђивање гранулисаног песка 
за постељицу , око и изнад 
водоводних цеви . По завршеном 
планирању , а пре полагања цеви 
поставља се подлога од песка 
дебљине 20 цм , а након монтаже 
цеви , пријема и испитивања на 
вододрживост , цевовод се 
затрпава слојем песка 20 цм до 
изнад темена цеви , уз пажљиво 
збијање да не би дошло до 
оштећења монтираног цевовода . 
Највећа дозвољена крупноћа 
зрна песка је 3-4 мм . Овом 
позицијом обухваћени су и 
прикључци од сливника до 
шахти . 
Обрачун по м3 уграђеног песка . м3 510,17      

2,
7 

Затрпавање рова природним 
шљунком, после постављања 
песка , у слојевима од по 25 цм , 
са истовременим збијањем 
шљунка и вађењем оплате на 
местима где канализација 
пролази испод саобраћајне 
површине. Збијеност шљунка 
треба да задовољи МС од 30 
кN/цм2 . Затрпавање се врши до 
висине подтла коловозне 
конструкције . Обрачун по м3 
затрпаног рова . м3 188,38      

2,
8 

Затрапавање рова земљом из 
ископа, после постављања песка 
у слојевима од по 25цм са 
истовременим сабијањем земље 
и вађењем оплате на местима где 
канализација не пролази испод 
саобраћајне површине. Збијеност 
земље треба да задовољи  МС од 
20 кN/цм2. Затрпавање се врши 
где ров не прелази испод 
саобраћајне површине. 
Обрачун по м3. м3 225,60      

2.
9. 

Контролно испитивање рова 
затрпаног природним речним 
шљунком на местима проласка 
испод асфалтираних 
саобраћајница у слоју д=30 цм 
.Модул стишљивости мора да 
буде мин кN/цм2 и врши се 
искључиво на местима где то 
одреди надзорни орган . Обрачун 
по комаду извршеног 
испитивања . ком 1,00      

2.
10

. 

Замена тла на местима где је тло 
изразито слабе носивости . 
Замена се врши пробраним м3 13,20      
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шљунковитим материјалом . 
Обрачунава се набавка , довоз и 
уграђивање шљунка на место 
замене тла. 
Обрачун по 1 м3 замењеног 
материјала . 

2.
11

. 

Одвоз материјала из ископа .Сав 
материјал из ископа на делу 
саобраћајница где пролази 
кишна канализација се извози. 
Материјал се одвози на депонију 
по избору надзорног органа , на 
удаљеност до 3км . У цену је 
урацунат утовар , превоз и 
истовар са грубим разастирањем 
на депонији . 
Обрачун по м3 одвеженог 
материјала . м3 840,43      

  укупно земљани радови :    

3 БЕТОНСКИ  И  АБ  РАДОВИ             
3.
1. 

Набавка , допрема и уградња 
прир.шљунка као изравњавајући 
тампонски слој дебљине 10 цм , 
за израду доње плоче ревизионих 
окана и сливника. Обрачун по м3 
уграђеног изравнавајућег слоја . м3 7,26      

3.
2. 

Набавка, справљање, превоз и 
уграђивање бетона у темељне 
плоче окана . Дебљина плоче д = 
20 цм , МБ 20 . Плоча је 
неармирана, ради се преко 
припремљене подлоге од 
бетонског тампонског слоја . 
Урачуната израда кинете . 
Обрачун по м3 уграђеног бетона 
. м3 7,26      

3.
3. 

Израда округлих ревизионих 
окана на траси канализације. 
Окна се раде од готових 
бетонских армираних прстенова 
о 1000 мм , са завршницима од 
1000/600/600 мм . 
Обрачун се врши по м` 
изведеног ревизионог окна . м` 20,00      

3.
4. 

Набавка, справљање, превоз и 
уграђивање бетона МБ 20 у 
горње плоче ревизионих окана 
д=15 цм. У цену је урачуната 
израда, монтажа и демонтажа 
оплате, као и набавка и уградња 
арматуре ГА 240/360 у 
плочу.Димензије плоче 
1,40x1,40x0,12м. 
Обрачун по м3 бетона уграђеног 
у плоче . м3 3,96      
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3.
5. 

Израда сливника од неармиране 
бетонске цеви Ø 400 мм, са 
израдом дна дебљине 15 цм од 
МБ 20 на подлози од шљунка д = 
10 цм . Димензије доње плоче 0,8 
x 0,8 м . Од сливника до 
прикључка на уличну цев 
уградити ПВЦ канализациону 
цев пречника 200 мм , просечне 
дужине 2,0 м . Бетонира се горња 
плоча од МБ 20 , са армираним 
серклажом , димензија 0,8x0,8м, 
у коју се уграђује кишна решетка 
400 x 400 мм . ПВЦ цев  и ЛЗ 
решетка се обрачунавају 
посебно. Сливник дубине 1,5 м. 
Обрачун по комаду изведеног 
сливника . ком 15,00      

3.
6. 

Израда бетонске заштите цеви 
према детаљу , на деоницама где 
је надслој изнад цеви мањи од 80 
цм , од бетона МБ 20 . 
Обрачун по м3 уграђеног бетона 
. м3 9,50      

  укупно бетонски и АБ радови :    

4 МОНТАЖНИ  РАДОВИ             
4.
1. 

Набавка , транспорт , разношење 
дуж рова и монтажа пластичних 
канализационих цеви за уличну 
канализацију од ХДПЕ профилен 
профилисане (ПП двослојне 
коруповане СН8). Цеви полагати 
пажљиво на слој песка 
(претходно припремљену 
постељицу) , а по правцу 
инивелети како је дато на 
подужним профилима . Монтажу 
вршити према упутству 
произвођача цеви и надзоног 
органа . После монтаже 
извршити испитивање цеви на 
вододрживост , према 
приложеном упутству (ово се 
посебно плаћа) . У цену је 
урачуната набавка и уградња 
цеви у ров , заптивни материјал , 
прикључивање на окно , преглед 
исправности сваке цеви , као и 
све радње за постизање 
вододрживости . 
Обрачун по м` комплет 
монтиране цеви .             

  Ø 160 м` 50,00     
  Ø 600 м` 189,60     
  Ø 800 м` 323,72      
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4.
2. 

Набавка , транспорт и уградња 
ливено - гвоздених поклопаца са 
рамом за ревизиона окна . 
Поклопци су пречника 600 мм  за 
оптерећење 400 кN .  
Обрачун по комаду уграђеног 
поклопца .          

  -за оптерећење од 400кН     ком 3,00      
  -за оптерећење од 250кН     ком 13,00      

4.
3. 

Набавка , транспорт и уградња 
ливено - гвоздених кишних 
решетки димензија 400 x 400 мм 
за сливнике. 
Обрачун по комаду уграђене 
решетке . ком 15,00      

4.
4. 

Набавка и испорука специјалних 
преносивих мердевина за 
интервенције у ревизионим 
окнима . Мередевине су од 
алуминијума, са уграђеним 
кукама за закачињање и 
одбојницима.  Висина 1,93 м. 
Обрачун по комаду испоручених 
мердевина . ком 1,00      

  укупно монтажни радови :    

5 ОСТАЛИ  РАДОВИ             
5.
1. 

Разбијање постојећег бетонског 
канала, утовар и одвоз шута на 
депонију до 3км. Бетонски канал 
је од неармираног бетона МБ-20, 
кутијастог профила дебљине 
зидова и пода ~20цм, просечна 
дубина канала је 0,5÷1,0м а 
ширина 50-90цм. 
Обрачун по м3 разбијеног, 
утовареног и одвеженог бетона 
на депонију. м3 187,80      

5.
2. 

Локално црпљење подземне воде 
приликом извођења радова на 
мрежи атмосферске канализације 
. Црпљење се врши мобилним 
пумпама на најнижим деоницама 
у случају појаве воде у рову, 
како би се омогућио рад у сувом 
при монтажи цеви и бетонирању 
ревизионих окана . Црпљење се 
врши искључиво по налогу 
надзорног органа . 
Обрачун по сату рада пумпе . час 6,00      

5.
3. 

Ручно разбијање коловозног 
застора од асфалта , дебљине 6-
10 цм , са утоваром и одвозом 
ископаног материјала на даљину 
до 3 км . 
Обрачун по м2 разбијеног, 
утовареног и одвеженог м2 7,98      



  40/61    

асфалтног застора . 

5.
4. 

Враћање коловозне конструкције 
у првобитно стање . Радови се 
састоје у изради 
битуминизираног носећег слоја д 
- 6 цм у збијеном стању , који се 
ради преко раније припремљене 
подлоге од шљунка д = 30 цм. 
Обрачун по м2 поправљеног 
коловоза . м2 43,20      

5.
5. 

Рушење бетонских површина на 
местима где траса цеви пролази 
испод. Дебљина бетона 10 - 12 
цм. Шут утоварити и одвести на 
даљину до 3 км .  
Обрачун по м3. м3 1,74      

5.
6. 

Испитивање главног цевовода на 
вододрживост на унутрашњи 
хидраулички притисак, према 
упутству приложеном у 
пројекту. За време испитивања 
спојнице морају бити слободне, 
како би се уочила евентуална 
процуривања .  
Обрачун по м` испитаног 
цевовода, без обзира на пречник 
. м` 0,00      

5.
7. 

Геодетско снимање изведене 
мреже по извршеном пријему. 
Снимање треба да обухвати све 
висинске коте, положај 
ревизионих окана, њихово 
растојање, пречнике цеви по 
деоницама, коте дна окана, коте 
дна и пречнке свих цеви које се 
прикључују на окно.Обрачун по 
м` снимљене мреже . м` 383,83      

5.
8. 

Оправка остећених постојећих 
инсталација на које се наиђе 
приликом извођења радова, тј. 
враћање у првобитно стање. 
Признаје се сав рад и материјал 
на местима оштећења, са чијим 
положајем извођач није био 
упознат .  
Обрачун паушално .          

  водоводна мрежа   3,00      
  електромрежа   1,00      

  укупно остали радови :    
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Р Е К А П И ТУ Л А Ц И Ј А     

      

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ …………………...……………………….   

2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ………………………………………………..   

3 БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ  ……………………………………….   

4 МОНТАЖНИ РАДОВИ ……………………………………………..   

5 ОСТАЛИ РАДОВИ  ………………………………………………….   

   УКУПНО      

 

 

        

        

З Б И Р Н А         Р Е К А П И ТУ Л А Ц И Ј А  

        

      

Укупна цена 

 без ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

        

А 

Реконструкција улица Драгољуба Стефановића-Милинка и 

Даничићева…………………………………………………………

… 

  

    

Б 

Реконструкција водоводне мреже у улици  Драгољуба 

Стефановића-Милинка и 

Даничићеве……………………………………….……………….…

.. 

  

    

Ц 

Реконструкција атмосферске канализације улица Драгољуба 

Стефановића-Милинка и 

Даничићеве……………………………………………………..……

.. 

  

                

        

   СВЕГА :      

        

        

        

 Сагласан са понудом:     Понуђач :  
 

 

Датум: _______________                             ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
Место:________________                                   ____________________________ 
                                            М.П. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

      Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1. Тако што  уписује јединичне цене у  за сваку позицију радова,  без ПДВ-а у групи радова; 
2. јединичне цене се множе са количинама дате за сваку позицију и уписује укупу цену   без 

ПДВ за сваку позицију у оквиру групе радова;  
3. Испод сваке групе радова уписати укупну цену за ту групу радова  без ПДВ-а; 
4. Рекапитулацију радова попунити тако да се у колони поред назива  групе радова упише 

укупан износ радова за ту групу   без ПДВ-а; 
5. Испод табела рекапитулација уписати: 
6.  Укупну вредност свих група радова  без ПДВ-а  
7.  Посебно исказати износ обрачунатог ПДВ-а; 
8. Укупну вредност свих радова са обрачунатим ПДВ-ом . 
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ОБРАЗАЦ 3. 
 

За ЈНВВ- радови  бр. 4/2017 
 

                                    

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН* 

 

РБ Понуђач у поступку јавне набавке 

мора доказати да је: 

Испуњеност услова понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

Прилог 
уз 
понуду 

 

1. Понуђач регистрован код 
надлежног органа, односно уписан 
у одговарајући регистар. 

-Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извода из регистра 
надлежног  Привредног суда (Понуђач није 

дужан да достави овај доказ, јер је исти 
доступан на интернет страници АПР-а). 

Да  не 

  2. 

 

Потврда надлежног суда  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, односно надлежне 
полицијске управе. 

 

Доказ: правна лица достављају: 
1) извод из казнене евиденције 

основног суда на чијем је подручју 
седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица; 

2) извод из казнене евиденције 
Посебног одељења (за организовани 

криминал) Вишег суда у Београду; 
        3)  уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског 
заступника – захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту 
рођења али и према месту пребивалишта 

             Предузетник као понуђач и физичко 
лице као понуђач доставља: 

- 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. 

 

Да 
 
 
 
 
 
 
Да 
 
 
 
 
 
 
Да 
 
 
 
 
 
 
 
да 

Не 
 
 
 
 
 
 
Не 
 
 
 
 
 
 
Не 
 
 
 
 
 
 
 
не 

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

-  Потврде привредног  и 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 
друштву изречена мера забране обављања 
делатности. (за правна лица) 

- Потврде прекршајног суда да му 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

не 

 

 

 

 

 

НЕ 
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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. (за предузетника) 

- потврде прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених 
послова.  (за физичко лице као понуђача) 

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

- Уверења Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и  

- Уверења надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прохода. 

Или 

 Потврде надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације  

 

Да 

 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

Да 

Не 

 

 

Не 

 

 

 

Не 

 

Не 

5. - Понуђач уредно испуњава обавезе 
према запосленима и према 
подизвођачима  -Понуђач део 
набавке обезбеђује уз помоћ 
подизвођача. 

- изјава понуђача да не наступа са 
подизвођачем 

- изјава понуђача о учешћу подизвођача, 

- изјава групе извођача, 

- општи подаци о понуђачима који учествују у 
заједничкој понуди, 

Да 

 

Да 

Да 

да 

Не 

 

Не 

Не 

не 

 

6. 

 Кадровски  капацитет : 

 Одговорни извођач радова са 
лиценцом за грађевинске и грађевинско 
занатске радове. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кадровска опремљеност : 
лиценцу број 410 или 412 и 413 или 414 . 

Копија личне лиценце 410 или 412 и 413 или 414  са 

потврдом Инжењерске коморе Србије , 

доказ о радном статусу: за наведеног носиоца 

лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија 

радне књижице , односно за носиоца лиценце који 

није запослен код понуђача: уговор - фотокопија 

уговора о делу / уговора о обављању привремених и 

повремених послова или други уговор о радном 

ангажовању на извођењу радова који су предмет 

ове јавне набавке)  

уз Изјаву понуђача о одговорном извођачу, који 

ће решењем бити именован за извођење радова у 

предметној јавној набавци. Ако у уговору није 

наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс 

уговора којим ће се наручилац и одговорни извођач 

радова обавезати да ће наведено лице бити на 

располагању  

Минималан број радника (40 радника) и ППОД 

образац за месец април 2017.год. којим се доказује. 

   
   

 
 
 

Да 
 
 
Да 
 
 
Да 
 
Да 
 
 
Да 
 
 
 
 
да 

Не 
 
 
Не 
 
 
Не 
 
Не 
 
 
Не 
 
 
 
 
не 
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Технички капацитет : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пословни капацитет :  

 

 

 

Средства финансијског 
обезбеђења :  

Пописном листом основних средстава закључно 
са 31.12.2016. године – обавезно обележити  
маркером механизацију  а за механизацију 

купљену после 31.12.2016.године  уговор о 
купопродаји механизације , рачун и царинска 
декларација за увезене механизацију који нису 
на пописној листи основних средстава. 

Уговор о закупу или лизингу ( ако је 
механизација узета на лизинг или у закуп ) и 
фотокопија саобраћајне дозволе за возила која 
подлежу регистрацији. 

 
 
- Биланс стања и успеха за 2016. годину  или 
Извештај о бонитету – АПР- а/ БОН – ЈН образац /  
за 2016.годину  , показатељ за оцену позитивног 
пословања за претходну обрачунску годину или 
достава средстава по Закону о рачуноводству за 
остале субјекте, односно за 2015.годину  ако из 
објективних разлога није могуће доставити исте за 
2016.годину. 
- Референце-потврде (150.000.000,00 динара) 
- Потврда о обиласку локације  

 
 
Банкарске гаранције – за озбиљност понуде 
приликом подношења понуде и приликом 
закључења уговора гаранција за добро 
извршење посла и отклањање грешака у 
гарантном року. 

7 Лица овлашћена за заступање 
понуђача и подизвођача су:  

- _______________________ 

- _______________________ 

-  

- образац ОП где се види оригиналан потпис 
лица овлашћеног за заступање понуђача и 
подизвођача ако понуђач наступа са 
подизвођачем. 

да не 

 

* Доказ из тачке 2., 3. и 4. не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са 
Законом. 
Доказ из тачке 3. Овог упутства мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

Докази се могу доставити и у неовереним копијама, а Наручилац може у складу са чланом 79., став 
1. ЗЈН-а 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. 

 
Место и датум:                                                                  
 
                          мп                           Потпис овлашћеног лица: 
 
                                                   _______________________________ 
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ОБРАЗАЦ 3а 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 
ПОДИЗВОЂАЧА 

 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим 

условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних 

услова: 

 

Бр. Прилога Документ Прилог уз понуду  
     

ПРИЛОГ БР.1 

Извод   из Агенције за привредне регистре,    

односно    извод   из    регистра    надлежног да не  

 органа    
     

ПРИЛОГ БР.2 

Потврда надлежног суда  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 (за правно лице 

потврда Основног суда и Посебног одељења 

Вишег суда у БГ, а за физ. лица уверење МУП-а 

према месту рођења и уверење за правно лице 

по седишту фирме) 

да не 

 

  
     

ПРИЛОГ БР.3 

 

да не 

 

Брисан је.  
     

ПРИЛОГ БР. 4 

Потврда надлежног пореског органа и 

организације за обавезно социјално осигурање 

да је измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне даџбине ( Пореске управе 

Министарства финансија Републике Србије и 

Потврда јединице локалне самоуправе – Управе 

јавних прихода по седишту фирме) да не  

     
 

 
Напомена: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА. 

 

 

Датум:    _______________ Потпис овлашћеног лица 
 

М.П 
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ОБРАЗАЦ бр. 4 

 
 
 
 

 
 
За ЈНВВ- радови бр. 4/2017 

 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
ФИРМА ПОНУЂАЧА:                        ________________________________________ 
 
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА:  ________________________________________ 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :                         ________________________________________ 
 
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: _____________________________ 
 
ТЕЛЕФОН: _____________________________________________________________ 
 
ТЕЛЕФАКС: ____________________________________________________________ 
 
ПИБ ПОНУЂАЧА: ______________________________________________________ 
 
МБ ПОНУЂАЧА _____________________________________ 
 
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И БАНКА: ______________________________________ 
 
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: _______________________ 
 
 
 
 
 
Место: _______________________          М.П.                        ПОНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                            потпис овлашћеног лица 
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ОБРАЗАЦ 5. 
 

 
За ЈНВВ- радови  бр. 4/2017 

 
 

                                                           

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив подизвођача 

 

Седиште и адреса подизвођача 
 

 
Одговорна особа 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
Е-маил 

 

Текући рачун подизвођача и банка 
 

Матични број подизвођача 
 

ПИБ  подизвођача  
 

 

Радови и проценат 
 

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Место:    _______________ 
Датум:    _______________            ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
         М.П.             _____________________________  
                                                                                        
                                                                        
                                                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
 

              _________________________ 
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ОБРАЗАЦ 6. 

 
За ЈНВВ- радови бр. 4/2017 

 
 

    
                                                              

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
  

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе понуђача  

Одговорно лице члана групе понуђача 
(потписник уговора) 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-маил  

Текући рачун и банка члана групе 
понуђача 

 

Матични број члана групе понуђача  

 ПИБ члана групе понуђача  

Врста радова и проценат  

 
* Податке попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача. Фотокопирати образац  у 
потребном броју за сваког члана  групе понуђача. 
 
Место:    ________________ 
 
Датум:    _______________                      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
        М.П.   
                                                                             _____________________________ 
                             

            
                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
      _______________________  
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ОБРАЗАЦ 7. 
 
 

За ЈНВВ- радови бр. 4/2017 

 
 

 
 
 

ИЗЈАВА 

О 

КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

 

 

 
 
 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће одговоран за извршење  
уговора и квалитет изведених услуга бити : 

1.  _____________________________________   са лиценцом бр.____________ 

 
 
 
 
 
 
Место: ___________ 

Датум: ___________ 
Понуђач                                                                                                                  

___________________ 

                                                                                                                      потпис 
                                                               (М.П.) 
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ОБРАЗАЦ 8 

 
За ЈНВВ- радови бр. 4/2017 

 
                                     

                                                        МОДЕЛ УГОВОРА 
 

  Модел уговора  мора да потпише одговорно лице понуђача и да парафира 

сваку страну уговора  и овери печатом. 

 
Закључен дана  ____. ___.  2017.године, између: 
 

1. ОПШТИНА НЕГОТИН, Трг Стевана Мокрањца број 1, ПИБ 100566475, МБ 07233345, 
           коју заступа председник општине Владимир Величковић,  
          ( у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) 

 
                                                                   и 
 

2. _____________________, са седиштем ________________ 
          адреса_____________________мат.бр. ____________, ПИБ ____________, које заступа 
          _________________, ( у даљем тексту : ДОБАВЉАЧ) 

 
 
 
                                                               У ГО В О Р 
За јавну набавку радова на наставку реконструкције улице Милинкове, Даничићеве, Јована 

Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до 
Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића у Неготину 

 

 ЈНВВ број  ___/2017 

 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
                                      
 

Члан 1. 
 
             Предмет овог уговора је набавка радова на наставку реконструкције улице Милинкове, 
Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка 
Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића у 
Неготину, a на основу предмера радова из конкурсне документације и спроведеног поступка јавне 
набавке услуга велике вредности  у поступку под редним бројем 4042-___/2017-II/04, понуде 
извођача радова под бројем _______ од  _______. 2017. године, Одлуке наручиоца о избору 
најповољније понуде број: _________од  ______.2017. год. 
 
 
                                                                             Члан 2. 
 
             Добављач се обавезује да у циљу реализације  извођења  радова на наставку 
реконструкције улице Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике 
Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, 
Доситејеве, Радета Недељковића у Неготину, из члана 1. овог Уговора,  изведе радове у складу са  
датом понудом, важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе 
за извођење  ове врсте радова. 
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Члан 3. 
 
                    Добављач се обавезује да наручиоцу омогући надзор на извођењу радова назначених 
у  члану 1. овог Уговора,  контролу да ли се радови врше према Потврди о пријави радова, 
контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и 
техничких норматива и контролу уградње  материјала, проверу да ли постоје докази о квалитету 
материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава Добављачу радова; сарадњу 
са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење 
радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова. 
                    Добављач се обавезује да ће за евентуално одступање од  пројекта, односно 
уговорених радова, тражити писмену сагласност наручиоца. 
 
 
 

Члан 4. 
 
                   Наручилац обезбеђује стручни надзорни орган у току грађења објекта односно 
извођења радова за које је издато решење.   
 
 

Члан 5. 
 
                  Добављач се обавезује и да радове из члана 1. овог уговора заврши у року тј. до 
31.12.2017.године од увођења у посао након закључења уговора. 
 
 
 
 

Члан 6. 
 
                  Добављач се обавезује да наручиоцу : 
Добављач се обавезује да Наручиоцу приликом закључења уговора достави: 
-  а) Банкарску гаранцију за добро извршење посла  у оригиналу при закључењу уговора 
- издаје се у висини од 10% од вредности уговорене вредности увећене за вредност  обрачунатог 
ПДВ-а,  
- важи најмање 30 дана дуже од рока  за завршетак извођења свих радова. 
Наручилац ће наплатити суму у износу наведеном у банкарској гаранцији уколико изабрани 
понуђач не изврши своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
б) Банкарска  гаранција за отклањање грешака у гарантном року: 
- изабрани понуђач доставља је  наручиоцу у оригиналу приликом примопредаје свих радова  који 
су предмет уговора 
-  издаје се у висини од 5% од вредности изведених радова  увећане за вредност  обрачунатог 
ПДВ-а 
-  Важи најмање 30 дана дуже од гарантног рока за изведене радове  или коришћене материјале  и 
уграђену опрему, који је дат у понуди. 
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Члан 7. 

 
             
 
             Наручилац се обавезује да извођачу за изведене радове плати надокнаду у износу од                        
_____________________ словима (                                                              ) динара без ПДВ-а,   
 
Односно 
 
_______________________словима (                                                                        ) динара са ПДВ-ом 
 

Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених количина 
уписаних и оверених од стране одговорног извођача радова и надзорног органа у грађевинској 
књизи и једничних цена из усвојене понуде понуђача 
Јединична цена важи и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених 
количина радова, а у складу са  Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77). Цена 
одређена у укупном износу не мења се због насталих вишкова радова. 
                 Рок плаћања за изведене и завршене радове на наставку реконструкције улице 
Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића 
од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета 
Недељковића у Неготину је до 45 дана ( Закон о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама ( „ Сл. Гласник РС“ бр.119/2012  и 68/2015) од службеног пријема 
привремних односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа инвеститора. 
              Плаћање ће се извршити,на текући рачун број ______________________                                           
код          _________________банке у корист  ______________________________ . 
Обавезе из овог Уговора које доспевају у буџетској 2017. години, реализоваће се највише до 
износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 
                  

Члан 8.  
   

             Гарантни рок за изведене услуге износи 24 месеца рачунајући од извршене примопредаје 
радова одржавања путева, ако за  поједине радове није законом предвиђен дужи рок.  Добављач 
радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на израђеном објекту 
који су настали због тога што се Добављач радова није придржавао својих обавеза у погледу 
квалитета изведених радова и уграђеног материјала. 
             Уколико Добављач не поступи по захтевима Наручиоца, у примереном року, Наручилац 
има право да на терет Добављача отклони утврђене недостатке ангажовањем другог добављача.                                              
  
 

Члан  9. 
 
             Пријем радова одржавања путева извршиће када овлашћено лице наручиоца на месту 
извођења радова изврши квалитативан и квантитативан пријем радова одржавања путева, што се 
потврђује записником, који потписују присутна овлашћена лица Наручилац и Добављач 
 

Члан 10. 
 

            Уколико Добављач касни са извођењем радова одржавања путева у односу на уговорену 
динамику преко 5 (пет) дана, односно уколико Наручилац оцени да кашњење у извођењу радова 
може утицати на рок завршетка радова који је фиксан, Наручилац има право да раскине уговор, 
одмах активира  гаранције из члана 6. овог уговора и ангажује другог извођача радова, а 
Добављач се обавезује да без одлагања Наручиоцу омогући да другог добављача уведе у посао. 
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Члан 11. 
 

             Добављач је дужан да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим 
прилозима који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца 
радова, као и да отвори књигу инспекција. 
 
 
 

Члан 12. 
 

             Добављач је обавезан да предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему 
према одредбама прописа о заштити на раду. 
 
  
 
 

Члан 13. 
 

                Уколико Добављач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће Наручиоцу 
уговорену казну у износу од 0,5% укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што 
укупна уговорна казна не може бити већа од 5% укупне цене. 
 
 
 
 
 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 
              Саставни део овог Уговора је: 

- конкурсна документација јавне набавке велике вредности број  4/2017 – ЈНВВ - 
радови 

- понуда понуђача бр. ____/2017.  од _______.2017.године. 
- Записник Комисије о разматрању понуда у поступку јавне набавке број: ___/2017      

од ________.2017.године  
               -    Извештај о  стручној оцени понуда за јавну набавку број ___/2017. од _______.2017. 
године      .                                                 
    
 
 

Члан 15. 
 

                Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених 
лица уговорних страна.  
 
 
 

Члан  16. 
 

                 Свака преписка која се односи на овај уговор између Наручиоца и Добављача мора да 
садржи назив уговора и идентификациони број, и мора бити послата поштом, факсом, е-маил-ом 
или предата лично на адресе . 
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Члан 17. 
 

                  На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе  Закона о 
облигационим односима и других одговарајућих прописа. 
                                                                     
 

            Члан 18. 
 

                  Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, од стране овлашћених лица уговорних 
страна.                                                  
 
 
 
 
                                                                             Члан 19. 
 
                  Било какав спор који настане или се односи на овај уговор а који се не може решити на 

други начин, биће предат под искључиву надлежност Привредног суда у Зајечару. 

Члан 20. 

   Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3(три) примерака  

за  обе уговорне стране.                                                              

                                                                            Члан 21. 

               Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове  стварне воље. 
 
           

 
             НАРУЧИЛАЦ                                                                                      ДОБАВЉАЧ  
   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
   Владимир Величковић 
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ОБРАЗАЦ  9 

 
 
 
За ЈНВВ- радови бр. 4/2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ  

ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 
 
 
Овлашћујем ___________________________________, на радном месту 
__________________________________________ да присуствује отварању понуда по позиву бр. 
4/2017 за набавку радова на наставку реконструкције улице Милинкове, Даничићеве, Јована 
Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере 
Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића у Неготину. Све његове 
изјаве дате током поступка отварања понуда сматрамо својим и у целости прихватамо. 
 

 
 

 
 

Место:_______________________            М.П.                              ПОНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                                 ____________________________ 
                                                                                               овлашћено лице понуђача 
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ОБРАЗАЦ  10 
 

 
За ЈНВВ- радови  бр. 4/2017 

 
 
                                                                                                                         
 
 

 
 

ПОШИЉАЛАЦ : 
 
                                                                                                                                                    

______________________________________ 

______________________________________ 
 
 
 

 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:  Општина Неготин 

 
Адреса за доставу понуда: 

Трг Стевана Мокрањца број 1,  

19300 Неготин, 
Комисија за јавне набавке 

 
                   - НЕ ОТВАРАТИ –  

 
                    ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА 

                                – Набавка  радова на наставку реконструкције улице Милинкове, 
Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од 
Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице Браће Југовића, Доситејеве, Радета 

Недељковића у Неготину- 
 

 
 
 

Број 4042-4/2017-II/04 – ЈНВВ  
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ОБРАЗАЦ 11 

 

 
За ЈНВВ- радови  бр. 4/2017 

 
                                                                                                                      

 

 
 
 

ИЗЈАВА 

О 
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПОНУЂАЧА 

( члан 26. Закона о јавним набавкама „ Сл. Гласник РС „ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

 
 
 
Изјављујем под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносим независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима . 
 
 
 
 
 
Место: ___________ 
Датум: ___________ 

Понуђач                                                                                                                  
___________________ 

                                                                                                                      потпис 
                                                               (М.П.) 
 
 
 
 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико 
понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.  
 
          Образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ 12 
 
 
 
За ЈНВВ- радови  бр. 4/2017 

 
 
 

                                                                                                                       

 
 

 
 
 

ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА 

( члан 75. Закона о јавним набавкама „ Сл. Гласник РС „ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

 
 
 Изјављујем под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу  као понуђач  да смо приликом 
састављања понуде у јавној набавци за доделу уговора о јавној набавци набавку радова на 
наставку реконструкције улице Милинкове, Даничићеве, Јована Чакширановића, Бранка 
Радичевића, Ике Костића, Бранка Перића од Бранка Радичевића до Вере Радосављевић, улице 
Браће Југовића, Доситејеве, Радета Недељковића у Неготину, поштовали обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 
 
 
 
 
 
Место: ___________ 
Датум: ___________ 

Понуђач                                                                                                                  
___________________ 

                                                                                                                      потпис 

                                                               (М.П.) 
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ОБРАЗАЦ 13 

 
 
 
За ЈНВВ- радови бр. 4/2017 

 
 

                                                                                                           

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 

У складу са чланом 19.  Правилником о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова ( „ Сл. гласник РС „ бр. 29/2013, 104/2013 и 86/2015 ) 

 

 

 Образац структуре цене 

____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

УКУПНО : __________________________ динара 

 

 
 

 

Место ______________                             М.П.               Потпис овлашћеног лица 
Датум ______________ 
 
 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
                            
Напомена: Уколико Понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му 
надокнади трошкове припреме понуде. 
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                                                      С А Д Р Ж А Ј : 
 
 

Редни број  Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци и елем. из позива 1 - 4 

2. Подаци о предмету јавне набавке      4 

3. 
 

Врста, техничке карактеристике      5 
 
 

 
 
4. 

Техничка документација и планови, односно 
документација о кредитној способности наручиоца у 
случају јавне набавке финансијске услуге кредита   

 
 
      5 

 
 
5. 

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

 
 
 5-7 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду  7-15 

7. Образац понуде  16-17 
8. Образац структуре ценe   18-42 

9. Образац за оцену испуњености услова  43-45 

10. Образац за оцену испуњености услова подизвођача  46 

11. Подаци о понуђачу  47 

 
12. 

Подаци о подизвођачу  
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13. Општи подаци о члану групе понуђача  49 

14. Изјава о кључно техничком особљу  50 

15. Модел уговора  51-55 

16. Овлашћење за представника понуђача  56 

17. Образац 10.  57 

18. Изјава о независној понуди понуђача  58 

19. Изјава понуђача у смислу члана 75.ст.2 ЗЈН  59 

20. Образац трошкова састављања понуде  60 
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