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Извођење радова на санацији клизишта на путу брана-локација нове цркве  
између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног 

вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“ 
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Јавно отварање понуда: 02.07. 2020. године у 1130 сати 
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке бр. 20-1/2020 од 01.06.2020.год.  и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку бр. 20-2/2020 од 01.06.2020.год., Јавно предузеће за управљање и коришћење 
регионалног вишенаменскогхидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ Ваљево (у даљем 
тексту: Наручилац), позива Вас да поднесете понуду у складу са конкурсном 
документацијом за јавну набавку радова у отвореном поступку: 
 

Извођење радова на санацији клизишта на путу брана-локација нове цркве  
између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног 

вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“ 
 

Број јавне набавке: 20/2020 
 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив 
поглавља 

Страница 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III 
Врста и опис радова, начин спровођења 
контроле, рок извршења и технички услови 

4 

 
IV 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 5 

          

          IV 

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

 

         17 
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1. OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1. Подаци о Наручиоцу   
НАРУЧИЛАЦ је Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног 
вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ Ваљево, ул. Поп Лукина бр.6А. 

Интернет адреса Наручиоца: www.stubo-rovni.rs 
 
1.2. Подаци о врсти јавне набавке 
Јавна набавка број 20/2020 - Извођење радова на санацији клизишта на путу брана-
локација нове цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру 
регионалног вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“спроводи се у отвореном 
поступку. 
 
1.3. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци. 
 
 
1.4. Информације у вези са јавном набавком 
Информације у вези са јавном набавком 20/2020 могу се добити сваког радног дана у 
периоду од 800 – 1200 часова на телефон 014/226-567 или преко e-mail адресе: 
javnenabavke@jpkolubara.rs 

Контакт особа је Саша Рашевић 
 
 
 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 
Јавна набавка број 20/2020 - Извођење радова на санацији клизишта на путу брана-
локација нове цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру 
регионалног вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“ према техничкој 
спецификацији и предмеру и по позицијама радова наведеним у приложеном предмеру 
радова у даљем тексту конкурсне документације. 
 
 
Ознака из општег речника набавке: 
45000000 - грађевински радови 
 
 
2.2. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stubo-rovni.rs/
mailto:rovni@ptt.rs
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7//45200000-9//45240000-1//45247000-0//45247210-5')
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2.3. ВРСТА И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

Понуђач је у обавези да изврши радове на санацији клизишта на путу брана-локација 
нове цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру 
регионалног вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“, у складу са техничком 
документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део овог 
поглавља Конкурсне документације. 

Понуђени рок за завршетак комплетних радова не може бити краћи од 75 календарских 
дана нити дужи од 90 календарских дана од дана увођења у посао. Рок за извођење 
предметних радова Понуђач уноси у Образац понуде. 

Понуђач је дужан да достави понуду за извођење радова по систему "кључ у 
руке", тј. готов објекат преда инвеститору за уговорену суму. 

Сматраће се да је Понуђач који достави понуду обишао локацију и да је упознат 
са свим условима на терену неопходним за састављање прихватљиве понуде. 

 

СПEЦИФИКAЦИJE ВРСТА И ОПИС РАДОВА 

У склопу водопривредног система Ровни изведен је локални пут који обилази крак 
акумулације у долини реке Сушице и повезује круну бране Стубо . Ровни са новом 
локацијом цркве.Овај локални пут састоји се из два дела: 

- први полази са десне обале крнуне бране Стубо-Ровни и пролази кроз село Стубо до 
магацина 

- други полази од магацина према селу Стубо и даље се спушта дуж падине на десној 
обали акумулације до моста на реци Сушици, затим по преласку реке. пут се пење 
стрмом падином до састава са локалним путем Брезовице - Поћута. 

На другом локалном путу село Стубо - нова локација цркве, на делу трасе од моста на 
Сушици према саставу са локалним путем Брезовице - Поћута, на средино леве 
падине Сушице (стационажа км. 5+100) дошло је до откидања и клизања дела трупа 
пута и делувијалног покривача на дужини од око 20м пута. 

Техничко решење санације пута на локацији клизишта је изградња лаког моста дужине 
20,6м и заштита терена у зони клизишта од даље ерозије применом габионских 
мадраца, заштитом од површинских вода и затравњивањем уз коришћење геомрежа. 

Мост на стационажи км. 5+100 локалног оута село Стубо-нова црква је армирано 
бетонска конструкција ливена на лицу места. Мост је укупне дужине 21,6м. Нивелета 
моста је поставњена у једностраном нагибу од 12%, који прати нагиб пута. 

Конструкција моста ослања се на опорце на крајевима и наглавне греде шипова у 
пољу. 

Ивични опорци су армирано бетонске конструкције ливене на лицу места. Конструкцију 
чине два крилна зида и темељна стопа. 

Наглавне греде шипова су армирано бетонске конструкције ливене на лицу места, 
неправилне основе и променњиве висине у оси и на крајевима.  
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

3.1. Припремање понуда 
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки од 01.06.2020.године, интернет сајту Наручиоца, Порталу 
службених гласила Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном 
документацијом. 
 
Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта 
Наручиоца www.stubo-rovni.rs.  
 
 
3.2. Подаци о начину, месту и року за подношење понуда 
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ: 20/2020 – Извођење радова на санацији клизишта на путу брана-локација 
нове цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру 
регионалног вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“ (НЕ ОТВАРАТИ). 
 
Понуђач је дужан да на коверти назначи број понуде, назив, адресу, телефон и контакт 
особу. 
 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 0800 -1400 часова на 
адресу Наручиоца – Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног 
вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, Ваљево, ул. Поп лукина 6А. 
 
Уколико крајњи рок за достављање понуда падне у нерадни дан, крајњи рок за 
достављање понуда се помера на први наредни радни дан и то до 1100 часова било 
лично или поштом. 
 
Крајњи рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и то 02.07.2020.год. до 1100 часова. 
 
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета 
неблаговремено. 
 
3.3. Место, дан и сат отварања понуда, подношење пуномоћја 
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда 
02.07.2020.год. у 1130 часова у просторијама Јавног предузеће за управљање и 
коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, 
Ваљево, ул. Поп Лукина 6А,  уз присуство овлашћених представника Понуђача. 
 
Уколико дан за јавно отварање падне у нерадни дан, јавно отварање понуда извршиће 
се првог наредног радног дана у 1130 часова. 
 
Представници Понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну 
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда 
 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код Понуђача, оверено 
печатом и потписано од стране овлашћеног лица Понуђача. 
 
 

http://www.stubo-rovni.rs/
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3.4. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања 
понуда. 
 
3.5. Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена 
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 
 
Поступак се води на српском језику. 
 
3.6. Подаци о обавезној садржини понуде 
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани сви обрасци из конкурсне 
документације. 
 
Свака страна конкурсне документације мора бити потписана од стране одговорног лица 
Понуђача. 
 
3.7. Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде и попуњавања  
       образаца 
 
Понуђач је дужан да достави понуду за извођење радова по систему "кључ у руке", тј. 
готов објекат преда инвеститору за уговорену суму. 

Понуђена цена за објекат у целини представља и укупну цену радова која ће бити 
исплаћена. Вишкови, накнадни и додатни радови неће бити прихваћени преко 
уговорене цене. 

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. 
 
Докази могу бити у неовереним фотокопијама. Изабрани Понуђач ће, у року који 
одреди Наручилац, не краћем од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива 
Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о 
испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама: 

• Извод из регистра надлежног органа 
 

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране Понуђача. Уколико 
се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности 
оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 
 
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 
 
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих 
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 
 
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери 
печатом и потпише и то: 

- Уколико понуду подноси Понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити 
оверен и потписан од стране овлашћеног лица Понуђача; 
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- Уколико понуду подноси Понуђач који наступа са Подизвођачем, обрасци који се 
односе на Подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
Понуђача или од стране овлашћеног лица Подизвођача. 

 

- Уколико понуду подноси група Понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу 
бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица овлашћеног члана групе 
Понуђача или овлашћеног лица члана групе Понуђача. 
 
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, Понуђач није у обавези да 
потпише, овери и достави. 
 
3.8. Понуда са варијантама 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
3.9. Измене конкурсне документације 
Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да 
изврши измену конкурсне документације и дужан је да без одлагања измене или 
допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
У случају измене или допуне Конкурсне документације од стране Наручиоца осам или 
мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок 
за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
 
Заинтересована лица могу у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 
информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније десет дана пре 
истека рока за поношење понуде. 
 
Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних 
набавки и сајту : http://www.stubo-rovni.rs на коме је објављена и конкурсна 
документација. 
 
Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама 
Конкурсне документације. 
 
Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној 
форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, 
неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 
 
 
3.10. Измене и повлачење понуде 
Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за 
подношење понуда. 
 
Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде се подноси у засебној 
затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена 
понуде” или “Повлачење понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 20/2020 – Извођење 
радова на санацији клизишта на путу брана-локација нове цркве између Сушице и 
нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног вишенаменског 
хидросистема  „Стубо – Ровни“  (НЕ ОТВАРАТИ). 
 

http://www.direkcija-valjevo.rs/
http://www.direkcija-valjevo.rs/
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Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
 
Измена или повлачење понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 
0800 -1400 часова, на адресу Наручиоца – Јавно предузеће за управљање и коришћење 
регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“,  ул. Поп Лукина 
6А, 14000 Ваљево 
 
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 
 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. 
 
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се изменом 
понуђене основне цене линеарном корекцијом јединичних цена свих позиција, у 
зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде. 
 
3.11 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 јединици мере. 
 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 
исправљати на следећи начин: 
- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 
словима сматраће се тачним; 

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

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

- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те 
позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те 
позиције и количине. 
 
3.12. Обустава поступка јавне набавке 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 
за доделу уговора из члана 109. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015). 
 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 
потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте 
буџетске године односно у наредних шест месеци. 
 
3.13. Самостално подношење понуде 
Понуду може поднети Понуђач који наступа самостално. 
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Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као Подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 
3.14. Заједничка понуда 
Понуду може поднети група Понуђача као заједничку понуду. 
 
Сваки Понуђач из групе Понуђача мора да испуни услове и достави доказе о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама (Сл. 
гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015), а додатне услове испуњавају и доказују заједно. 
 
Дозвола надлежног органа - доставља ПОНУЂАЧ из групе Понуђача коме је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна дозвола. 
 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 
14/2015 и 68/2015) дужан је да испуни Понуђач из групе Понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се се Понуђачи из групе међусобно 
и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 
податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу Понуђача пред наручиоцем; 

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

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

4) Понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезема сваког од Понуђача из групе Понуђача за извршење уговора 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 
 
3.15. Услови за Подизвођаче 
Понуду може поднети Понуђач који наступа са Подизвођачима. 
 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
Подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити Подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % , као и део предмета набавке 
који ће извршити преко Подизвођача. 
 
Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
Подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 
Наручиоца и Понуђача буде закључен, тај Подизвођач ће бити наведен у уговору. 
 
Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова 
из члана 75. став 1. тач 1) до 3) овог Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачка 4) овог Закона за део набавке који ће извршити преко Подизвођача. 
 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 
4) овог Закона Понуђач може доказати испуњеност тог услова преко Подизвођача којем 
је поверио извршење тог дела набавке. 
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Понуђач не може ангажовати као Подизвођача лице које није навео у понуди без 
сагласности Наручиоца, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења 
и раскинути уговор. 
 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност Наручиоца. 

 
3.16. Начин, услови плаћања и гарантни рок 
Начин и услови плаћања су по испостављеним 30 - дневним привременим ситуацијама 
и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора, у 
законском року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.  
 
Окончана ситуација се испоставља након завршетка свих уговорених радова. 
Наручилац ће извршити плаћање ситуација у року до 45 дана од дана пријема 
исправно испостављене ситуације, у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.   
Под исправно испостављеном ситуацијом сматра се ситуација која поседује сва 
обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству 
(„Службени гласник РСˮ, број 62/13) и других прописа који уређују ову област.  
Уколико Понуђач испостави ситуације које не испуњавају услове да буду прихваћене 
као рачуноводствена исправа, исте неће бити прихваћене као основ за плаћање по 
овом уговору и биће враћене Извршиоцу у року од 5 (пет) радних дана од дана њиховог 
пријема. 
Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана 
примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за 
поједине врсте објеката односно радова („Службени гласник РС”, број 27/2015 и 
29/2016), другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.    
 
3.17. Рок за извођење радова 
Рок за извођење радова је: максимално 90 (деведесет) дана од дана потписивања 
Уговора. 
 
3.18. Валута и цена 
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а и мора бити 
фиксна.  
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена 
цена има предност у случају несагласности. 
 
3.19. Финансијско обезбеђење 
А. Понуђач који наступа самостално, Понуђач који наступа са Подизвођачима, 
односно група Понуђача је у обавези да уз понуду достави меницу за озбиљност 
понуде, писмо о намерама банке за издавање банкарских гаранција и изјаву о 
прибављању полисe осигурања  и то: 
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1. Меницу за озбиљност понуде – у износу од 200.000,00 динара, са роком важења 90 
дана од дана јавног отварања понуда.  
Меница мора бити печатом оверена, потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке. 
 
Понуђач је дужан да уз меницу достави и Захтев за регистрацију меница у регистру 
меница НБС-а са овереним пријемом исте од стране пословне банке понуђача, 
попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења, као и копију картона 
депонованих потписа. 
 
Меничним овлашћењем Понуђач ће овластити Наручиоца да може меницу безусловно, 
неопозиво, без протеста и трошкова, ван судским путем поднети на наплату. 
Такође, меничним овлашћењем се мора предвидети да је меница важећа и у случају да 
дође до промене лица овлашћених за располагање средствима, статусних промена код 
понуђача, оснивање нових правних субјекјата и слично. 
 
Наручилац ће меницу за озбиљност понуде активирати и у следећим случајевима: 

а) ако Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи 
уговор о јавној набавци; 

б) ако изабрани Понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора не 
достави Наручиоцу меницу за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро 
извршење посла; 

в) ако изабрани Понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора 
Наручиоцу не достави полису осигурања. 
 
2. Писмо о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које мора 
бити неопозиво, без права на приговор, безусловно и плативо на први позив и то: 

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења најмање 
тридесет дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање 
грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења 
десет дана дужим од уговореног гарантног рока. 

 
3. Изјава о прибављању полисe осигурања  за објекат у изградњи и полисe 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих 
лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника 
о примопредаји радова. 

 
Напомена: Износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално 
или процентуално од вредности понуде, при чему узимати у обзир укупну вредност 
понуде изражену у динарима са ПДВ-ом. 
 
Б. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да достави 
Наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора: 
 
 
4. Банкарску гаранцију за добро извршење посла  у износу од 10% од вредности 
Уговора и са роком важења најмање 60 (шездесет) дана дуже од истека рока за 
коначно извршења посла. 
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5. Полису осигурања  за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности 
за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица са важношћу за цео 
период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 
 
 
 
 
Понуђач је у обавези да достави, у име и за потребе Наручиоца, Пројекат за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и План превентивних мера  
као и да преузме све обавезе које произилазе из горе поменутих пројеката  
(сагласности, стручна лица, контроле и сл).  
 
В. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да Банкарску 
гаранција за отклањање грешака у гарантном року преда Наручиоцу у тренутку 
примопредаје радова. 
 
3.20. Поверљиви подаци 
Наручилац је дужан да: 
 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и 
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до 
отварања понуда, односно пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. 
 
3.21. Комуникација 
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних 
набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, 
као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки. 
 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
Понуђача, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да 
на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када 
је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
3.22. Додатне информације и појашњења, увид у техничку документацију и  
         обилазак градилишта 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, 
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Саша 
Рашевић, телефон 014/226-567, сваког радног дана од 0800 – 1200 часова. 
 
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у 
писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.Тражење додатних информација или појашњења 
телефоном није дозвољено. 
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Понуђачи су дужни да се увере у све услове градње, техничку документацију, као и да 
стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 
локацији на којој ће се радови и изводити.  
 
Увид у техничку документацију и обилазак локације заказује се за 10.06.2020.год. и 
17.06.2020.год. 
 
 
 
Састанак заинтересованих је у 1000 часова на адреси Наручиоца, ул. Поп Лукина 6А у 
Ваљеву. 
 
Уколико дан за увид у документацију и обилазак падне у нерадни дан исти се помера 
за први радни дан. 
 
Особа за контакт је Саша Рашевић, телефон 014/226-567, у периоду од 0800 – 1200 
часова.  
 
3.23. Рок важења понуде 
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 
 
3.24. Додатна објашњења од Понуђача после отварања понуда, контрола код  
         Понуђача и Подизвођача 
Наручилац може писаним путем да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће 
му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
контролу (увид) код Понуђача, односно његових Подизвођача. 
 
Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку оварања понуда. У 
случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од 
Понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или 
изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје 
на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга 
или радова које понуђач нуди. 
 
Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у 
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 
 
3.25. Увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке  
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави 
поступка, о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу. 
 
Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и 
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева и доказа о уплати трошкова копирања, уз обавезу да 
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заштити податке у складу са чл. 14. и 15. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 
124/12, 14/2015 и 68/2015). 
 
3.26. Релевантни доказ по раније закљученим уговорима /негативне референце 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне три 
године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама (Сл. 
гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015); 

 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
            Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
 
Доказ из ст. 1. и 2. 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 Инвеститора, ако нису отклоњене у 
               уговореном року; 

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), који се односи 
на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврсан. 

 
Ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је Понуђач добио негативну 
референцу, Наручилац ће понуду Понуђача који је на списку негативних референци 
одбити као неприхватљиву. 

 
Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико 
предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је Понуђач добио негативну 
референцу, у вредности не већој од 15% од понуђене цене. 
 
3.27. Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
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У ситуацији када постоји два или више Понуђача који су понудили исту цену, 
Наручилац ће избор доделе уговора извршити на тај начин што ће изабрати понуду 
Понуђача који је у дао краћи рок завршетка радова. 
 

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати 
најповољнију понуду, уговор ћe бити изабран путем јавног жреба. 
 

 
Извлачење путем жреба наручилац ћe извршити јавно, у присуству понуђача 
који имају исту најнижу понуђену цену и исти рок за извођење радова. 
Ha посебним пaпиpимa који су исте величине и боје Наручилац ћe исписати називе 
понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ћe члан Комисије извући само један 
папир. Понуђачу чији назив буде нa извученом папиру биће додељен уговор о јавној 
набавци. 
 
3.28. Захтев за заштиту 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, уз уплату 
прописане таксе према члану 156. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015). 

 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење  понуда или конкурсне документације сматраће се блоговременим ако је 
примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда. 

 
После доношења Одлуке о додели уговора, Одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 

 
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом 
захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
 
3.29. Рок за закључење уговора 
Наручилац ће позвати Понуђача коме је додељен уговор да приступи закључењу 
уговора члан 113. у року до 8 (осам) дана од истека рока за подношење Захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 
 
У случају да Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи 
уговор, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 
Понуђачем. 
 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) ЗЈН. 

 

Рок за закључење  Уговора је 15 (петнаест) дана од дана протека рока за подношење 

захтева за заштиту права. 
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3.30. Неуобичајено ниска цена 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу 

на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у 

складу са понуђеним условима. 

 

 

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од 

понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 

меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или 

изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје 

на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга 

или радова које понуђач нуди. 

 
3.31. Трошкови припремања понуде 
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и 
трошкови прибављања средства обезбеђења. 
 
Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела 
односно трошкове прибављања средстава обезбеђења под условом да је Понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и да је поступак јавне набавке 
обустављен из разлога који су на страни Наручиоца из члана 88. Закона о јавним 
набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015). 
 
НАПОМЕНА: 
За све што није регулисано овом конкурсном документацијом примењиваће се одредбе 
Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015). 
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4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
     ТИХ УСЛОВА 
 
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане Конкурсном 
документацијом. 
 
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. 
 
Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, Понуђач доказује 
достављањем доказа уз понуду из члана 77. Закона о јавним набавкама, који могу биту 
у неовереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом. 
 
Уколико подноси заједничку понуду, сваки Понуђач из групе Понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а 
додатне услове испуњавају заједно, осим ако Наручилац из оправданих разлога не 
одреди другачије. 
 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни 
Понуђач из групе Понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 

 
У случају да наступа са Подизвођачима, Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави 
доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 3) Закона о 
јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) за део 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 
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4.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке 
Обавезни услови које Понуђач мора да испуни: 
 

1.Услов да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар 

Доказ 
(прилог бр.1) 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда 

 
2.Услов 
 

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 
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; 

 
 
Доказ 
(прилог бр.2) 
 

извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 
понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

3.Услов 
 

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

Доказ 
(прилог бр.3) 
 

потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно 
социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације; 
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 

4.Услов 
 

да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом.  

Доказ 
 (прилог бр.4) 
 

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности издате од 
стране надлежног органа,  
 

5.Услов 
 

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

Доказ 
(прилог бр.5) 

Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 
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4.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке 
Додатни услови које Понуђач, Понуђач са Подизвођачима или група Понуђача  мор да 
испуни: 

 
5. Услов 
 

Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да у 
претходне 3 обрачунске године (2017, 2018 и 2019.) није остварио 
приход у мањем износу од 40.000.000,00 динара по свакој години. 

 
 
Доказ 
(прилог бр. 5) 
 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне 
податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 
три обрачунске године (2017, 2018. и 2019.). 

 
 
 
6. Услов 
 

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је  
да је у претходних 5 година (период од пет година до објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) изводио 
радове на изградњи или реконструкцији објеката нискоградње (путеви, 
путни објекти, саобраћајнице, саобраћајни прикључци, улице и др.), 
као и да укупна вредност закључених уговора о извођењу наведених 
радова у посмaтраном периоду износи минимум 10.000.000,00 динара 
са ПДВ-ом по годинама. 
 
 

Доказ 
(прилог бр. 6) 
 

1. Списак  најважнијих изведених радова који  су предмет јавне 
набавке у претходних 3 година (период од 3 година пре 
објављивања позива за подношење понуда у предметном поступку 
јавне набавке) – референт листа и потврде референтних 
наручилаца (инвеститора) о изведеним радовима (обрасци дати у 
Конкурсној документацији); 
2. фотокопије закључених уговора (наведених у референт листи) о 
извођењу радова  дефинисаних захтеваним пословним 
капацитетом и окончане ситуације уз дате уговоре. 
   

7. Услов 
 

Довољан кадровски капацитет: 
-   да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за 
све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 10 
извршилаца , од чега 1 (један ) диплпмирани инжењер грађевине са 
следећеом лиценцом: 
-  415 који ће бити именован за одговорног извођача радова у 
предметној јавној набавци 
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Доказ 
(прилог бр. 7) 
 

Изјава понуђача да има најмање 10 радника у радном односу или 
ангажованих по основу уговора којим се регулише рад ван радног 
односа, потписана и оверена под кривичном и материјалном 
одговорношћу. Образац изјаве је саставни део конкурсне 
документације; 
- Фотокопија уговора о раду или другог уговора о ангажовању радника 
ван радног односа; 
- Изјавa понуђача о кључном техничком особљу;  
- Фотокопије личних лиценци за кључно техничко особље са потврдом 
Инжењерске коморе Србије да је носилац лиценце члан Инжењерске 
коморе Србије, као и да одлуком Суда части издата лиценца није 
одузета (за одговорног руководиоца). Потврда мора бити важећа на 
дан отварања понуда  
 

 
8. Услов 
 

Довољан технички капацитет: 
у оквиру техничког капацитета потребно је да понуђач располаже (по 
основу власништва, закупа, лизинга) опремом која је неопходна  за 
предвиђене радове а према предмеру из конкурсне документације. 
 

Доказ 
(прилог бр. 8) 
 

Техничка опремљеност понуђача доказује се на следећи начин: 
- за средства набављена до 31.12.2019. године: пописна листа уз 
обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 
документацијом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2019. 
године; 
- за средства набављена од 01.01.2020. године рачун и отпремницу; 
- за моторна возила доставити фотокопије саобраћајне дозволе, 
очитану саобраћајну дозволу, копију полисе осигурања важеће на дан 
отварања понуда; 
- техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о 
закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца 
или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране 
закуподавца након 01.01.2020. године, на којој ће маркером бити 
означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу; 
- потписана и оверена Изјава понуђача о техничком капацитету, дата у 
конкурсној документацији. 

 
 
9. Услов 
 

Обилазак локације је обавезан. Понуђач може да обиђе локацију, како 
би исту детаљно прегледао и извршио увид у пројектно техничку 
документацију и тако добио све неопходне информације потребне за 
припрему прихватљиве понуде. 
 

Доказ 
(прилог бр. 9) 
 

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном 
увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу 
изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у 
пројектну документацију 

10. Услов 
 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 
подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду 
достави меницу за озбиљност понуде и писма о намерама банке за 
издавање банкарских гаранција и то: 

Доказ 
(прилог бр. 10) 

а) Mеница за озбиљност понуде у вредности од 200.000,00 дин 
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(прилог бр. 11) 
 

в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора 

(прилог бр. 12) 
 

г) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности 
уговора 

(прилог бр. 13) 
 

Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање 
(ОП образац) 
Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, 
доставити одговарајуће овлашћење 

(прилог бр. 14) 
 

У случају заједничке понуде - Споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 

 
 

4.3. Обрасци 

Р. БР. НАЗИВ ОБРАСЦА  БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде Образац бр. 1 

2. Општи подаци о понуђачу Образац бр. 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача Образац бр. 3 

4. 
Образац за оцену испуњености услова понуђача који 
наступа самостално/члана групе понуђача 

Образац бр. 4 

4а. Образац за оцену испуњености услова подизвођача Образац бр. 4а 

5. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду Образац бр. 5 

6. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима Образац бр. 6 

6а. Изјава о ангажовању подизвођача Образац бр. 6а 

7. Општи подаци о подизвођачу Образац бр. 7 

8. Изјава о посети локације Образац бр. 8 

9. 
Изјава о одговорном извођачу, који ће решењем бити 
именовани за извођење радова у предметној јавној 
набавци 

Образац бр. 9 

10. 
 

Списак  најважнијих изведених радова који  су 
предмет јавне набавке у претходних 3 година 
(период од 3 година пре објављивања позива за 
подношење понуда у предметном поступку јавне 
набавке) – референт листа и потврде референтних 
наручилаца (инвеститора) о изведеним радовима 
(обрасци дати у Конкурсној документацији); 

 

Образац бр. 10 
 

11. Потврде о реализацији закључених уговора Образац бр. 11 
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12. Изјава о прибављању полисе осигурања Образац бр. 12 

13. Изјава о расположивости техничке опреме Образац бр. 13 

14. Модел уговора Образац бр. 14 

15. Предмер и предрачун у штампаној форми Образац бр. 15 

16. 
Динамички план извршења предметне јавне набавке у 
штампаној форми 

Образац бр. 16 

17. Образац трошкова припреме понуде Образац бр. 17 

18. Изјава о независној понуди Образац бр.18 

19. 
Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине. 

Образац бр.19 

 
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка 
промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој 
промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 
 
 
НАПОМЕНА: 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 
Понуђач коме је Наручилац доделио уговор је у обавези да у року од 15 дана од дана 
закључења уговора достави детаљан динамички план. 
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Образац  бр. 1 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Општи подаци о Понуђачу: 
 
Назив и седиште: _________________________________________________________ 
 
Матични број: ____________________ ; ПИБ : ________________________ 
 
Особа за контакт: _________________________________________________________ 
 
На основу објављеног јавног позива за подношење понуда за јавну набавку број 
20/2020 - Извођење радова на санацији клизишта на путу брана-локација нове 
цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног 
вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“,  достављамо 
 

ПОНУДУ бр. ______________од ___.___._____.године 
 
Да ћемо квалитетно извршити све радове у складу са наведеним условима из 
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
 
а) самостално                     б) заједничка понуда                               ц) са подизвођачем 
 
1.  

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима:  

ПДВ: %  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима:  

2. Рок завршетка радова ________________.године 

3. Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од ______ ( ____) године, од дана 
примопредаје радова. (не краћи од 2 године) осим ако је Правилником о минималним 
гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова („Службени гласник 
РС”, број 27/2015 и 29/2016), другачије одређено; 

4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ (______) Подизвођача (уписати број 
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подизвођача) (словима); 

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом: 

6. Важење понуде износи 60 дана од дана отварања понуде; 

7. Начин плаћања: 
а) аванс _____________%               

б) без аванса 
 
Датум: _______________                                                       Потпис овлашћеног лица 
 

                                                                                            ____________________            
 

Образац бр. 2 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
(заокружити) 

 
Назив Понуђача 
 

 

 
Седиште и адреса Понуђача 
 

 

 
Одговорно лице – директор 
 

 

 
Особа за контакт 
 

 

 
Телефон 
 

 

 
Телефакс 
 

 

 
Е-mail 
 

 

 
Текући рачун предузећа и банка 
 

 

 
Матични број Понуђача 
 

 

Порески број предузећа – ПИБ  

 
ПДВ број 
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Датум: _______________                                               Име и презиме овлашћеног лица 
                                                                                                                    
                                                                                         ___________________________ 
 
                                                                                                 
                                                                                                Потпис овлашћеног лица 
                                                                                            
                                                                                           ___________________________              
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача. 

 
Образац бр. 3 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 
Назив Понуђача 
 

 

 
Седиште и адреса Понуђача 
 

 

 
Одговорно лице – директор 
 

 

 
Особа за контакт 
 

 

 
Телефон 
 

 

 
Телефакс 
 

 

 
Е-mail 
 

 

 
Текући рачун предузећа и банка 
 

 

 
Матични број понуђача 
 

 

Порески број предузећа – ПИБ 
 

 
ПДВ број 
 

 

 
Датум: _______________                                                 Потпис овлашћеног лица     
                                                                                                       
                                                                                         ___________________________                
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе Понуђача. 
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Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе Понуђача или 
овлашћено лице члана групе. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац бр. 4 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

а) ПОНУЂАЧА КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

б) ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
(заокружити) 

 
 
________________________________________________________________ 

(назив и седиште Понуђача/члана групе Понуђача) 
 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо 
са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге) и 
обрасце о испуњености обавезних услова:  
 

 
Бр. прилога 

 
Документ Прилог 

Прилог бр.1 
 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда 

да не 

Прилог бр.2 Уверење надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова 

да не 

Прилог бр.3 
 

Потврда - Пореске управе Министарства финансија 
и привреде Републике Србије о измиреним 
порезима и доприносима и Потврда јединице 
локалне самоуправе – Управе јавних прихода о 
измиреним порезима и доприносима или потврда 
да се понуђач налази у поступку приватизације 

да 
 
 
 

да 

не 
 
 
 

не 

Прилог бр.4 
 

Решење за обављање одговарајуће делатности, 
издате од стране надлежног органа, лиценца  
 

да не 

Прилог бр.5 Извештај о бонитету за јавне набавке - Образац 
БОН-ЈН 

да не 

Прилог бр.6 
 

 

Потврде и уговори : 

а) да је успешно завршио изградњу бар 3 (три)  
објекта истих или сличних радова који су 
предмет ове набавке - Уговор о грађењу или 
потврде издате од стране других наручилаца на 
обрасцима  на меморандуму и форми коју 

да не 
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издаје други наручилац ) и окончана или 
привремена ситуација (копија прве и задње 
оверене стране ситуације) 

б) да располаже неопходним пословним 
капацитетом односно да је  имао позитивно 
пословање у свакој од последње три обрачунске 
године (2017,2018. и 2019.) 

 

 

 

Прилог бр. 7 
 

 
ППП-ПД образац оверен у месецу који претходи 
месецу у коме је објављен јавни позив или касније 
 

да не 

 
-Доказе за: 
да располаже потребним бројем и квалификацијама 
извршилаца за све време извршења уговора о 
јавној набавци и то најмање 10 извршилаца , од 
чега 1 (један ) диплпмирани инжењер грађевине са 
следећеом лиценцом: 
- 415  - који ће бити именован за одговорног 
извођача радова у предметној јавној набавци 

да не 

Прилог бр. 8 
 

 
Копију личне лиценци 415  издату од Инжењерске 
коморе Србије заједно са доказима о радном 
статусу  

да 
 
 

не 
 
 

Прилог бр. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доказ о посети локацији : да 
 

не 
 

Прилог бр. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доказ о располагању техничке опреме: да 
 

не 
 

Прилог бр.11 Меница за озбиљност понуде у износу од 
200.000,00 динара - оригинал 

да 
 

не 
 

Прилог бр.12 
 

Писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за добро извршење посла у износу од 
10% од вредности уговора- оригинал 

да 
 

не 
 

Прилог бр.13 
 

Писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за отклањање грешака у гарантном 
року у износу од 5% од вредности уговора- 
оригинал 

да 
 

не 
 

Прилог бр. 14 
 

Фотокопија обрасца оверених потписа лица 
овлашћених за заступање (ОП образац) 
Уколико понуду потписује лице које није наведено у 
ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење 

да 
 

не 
 

Прилог бр. 15 
 

Предмер и предрачун радова у аналогној и 
електронској форми - CD 

да 
 

не 

Прилог бр. 16 
 

У случају заједничке понуде – Споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке 

да 
 

не 
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Образац бр. 4а 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 
__________________________________________________________________________ 

(назив и седиште Понуђача / члана групе Понуђача) 
 

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 регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда 

да не 

Прилог бр. 2 Уверење надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова 

да не 

Прилог бр. 3 Потврда - Пореске управе Министарства финансија 
и привреде Републике Србије о измиреним 
порезима и доприносима и 
 
Потврда јединице локалне самоуправе – Управе 
јавних прихода о измиреним порезима и 
доприносима или потврда да се понуђач налази у 
поступку приватизације 

да 
 
 
 

да 

не 
 
 
 

не 

 
 
Датум: _______________                                                  Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                        ___________________________                        
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за Подизвођаче уколико Понуђач 
наступа са Подизвођачима. 
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Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача или овлашћено лице 
Подизвођача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац бр. 5 
 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Изјављујемо да наступамо као група Понуђача у отвореном поступку за јавну набавку  
број 20/2020: Извођење радова на санацији клизишта на путу брана-локација нове 
цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног 
вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“ 
 
Овлашћујемо члана групе ___________________________________________________ 
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем. 
 
 

ПУН НАЗИВ И 
СЕДИШТЕ, 

(АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ) 

 
ВРСТА РАДОВА 

КОЈЕ ЋЕ ИЗВОДИТИ 
ЧЛАН ГРУПЕ 

 

 
ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 
 

Овлашћени члан: 

  
Потпис одговорног лица: 
______________________ 

м.п. 
 

Члан групе: 

  
Потпис одговорног лица: 
______________________ 

м.п. 
 

Члан групе: 

  
Потпис одговорног лица: 
______________________ 

м.п. 
 

Члан групе: 

  
Потпис одговорног лица: 
______________________ 

м.п. 
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Образац бр. 6 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 
 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну 
набавку број 20/2020: Извођење радова на санацији клизишта на путу брана-
локација нове цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру 
регионалног вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“- изјављујемо да не 
наступамо са Подизвођачима. 
 
 
 
 
 
 
Датум: _______________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                         ___________________________                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача. 
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Образац бр. 6а 
 

 
ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 
 

 
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће Подизвођаче: 

 

Назив 
Подизвођача 

Позиција радова које 
изводи 

Вредност радова са 
ПДВ-ом 

Проценат у односу 
на укупну вредност 
понуђене цене са 

ПДВ-ом 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
Датум: _______________                                                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                    ___________________________                                        

 
 
 
 

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико Понуђач 
наступа са Подизвођачима. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача или овлашћено лице 
Подизвођача. 
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Образац бр. 7 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 

 
Назив Подизвођача 
 

 

 
Седиште и адреса Подизвођача 
 

 

 
Одговорно лице – директор 
 

 

 
Особа за контакт 
 

 

 
Телефон 
 

 

 
Телефакс 
 

 

 
Е-mail 
 

 

 
Текући рачун предузећа и банка 
 

 

 
Матични број подизвођача 
 

 

Порески број подивођача – ПИБ 
 

 
ПДВ број 
 

 

 
Датум: _______________                                                 Потпис овлашћеног лица     
                                                                                                       
                                                                                       ___________________________                  
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Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико Понуђач 
наступа са Подизвођачима. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача или овлашћено лице 
Подизвођача. 
 
 
 
 
 

 
 

Образац бр. 8 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо 
посетили и детаљно прегледали локацију, која је предмет јавне набавке бр.20/2020 
Извођење радова на санацији клизишта на путу брана-локација нове цркве између 
Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног вишенаменског 
хидросистема  „Стубо – Ровни“  и извршили у техничку документацију и добио све 
непходне информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да 
смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за 
било какве накнадне промене у цени. 
 
 
 
 
 
Датум: _______________                                                 Потпис овлашћеног лица          
                                                                                                  
                                                                                       ___________________________                  

 
 
 
 

Овера овлашћених лица Наручиоца  ЈП“Колубаре“ 
 
 
________________________ 
 
 
   

  
 
 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача уколико наступа самостално 
или са Подизвођачима. 
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Уколико наступа у групи Понуђача, образац потписује и оверава овлашћено лице 
овлашћеног члана групе Понуђача или овлашћено лице члана групе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац бр. 9 
 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, 
 

КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ БРОЈ  20/2020 

 

 
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни Извођачи радова бити расположиви 
у периоду извршења уговора за Извођење радова на санацији клизишта на путу 
брана-локација нове цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у 
оквиру регионалног вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“ 
“  
 

Бр. 
Име и презиме 

 

Број 
лиценце 

 

Назив 
привредног 

субјекта 
који ангажује 
одговорног 
извођача: 

 

Основ 
ангажовања: 

1. Запослен код 
понуђача 

2. Ангажован 
уговором 

1. 

 
 
 
 

   

2. 

 
 
 
 

   

3. 

 
 
 
 

   

 
 
Датум: _______________                                                       Потпис овлашћеног лица         
                                                                                                   
                                                                                           ___________________________              
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача уколико наступа самостално 
или са Подизвођачима.  
 
Уколико наступа у групи Понуђача, образац потписује и оверава овлашћено лице 
овлашћеног члана групе Понуђача или овлашћено лице члана групе. 
 
Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене  
                   уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2. 
 
 

 
Образац  бр. 10 

 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 
 
 

Наручилац 
Период извођења 

радова 
Врста радова 

Вредност 
изведених радова 

(без ПДВ-а) 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

   

 
УКУПНО изведених радова без ПДВ: 

 

 

 
 
 
Датум: _______________                                                      Потпис овлашћеног лица     
                                                                                                       
                                                                                             ___________________________            
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Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе Понуђача. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача уколико наступа самостално 
или са Подизвођачима. 

Уколико наступа у групи Понуђача, образац потписује и оверава овлашћено лице 
овлашћеног члана групе Понуђача или овлашћено лице члана групе. 
 
 
 
 
 
 

Образац бр. 11 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 
 
_____________________________________ 
                     Назив Наручиоца 
 
_____________________________________ 
                           Адреса 
 
Овим потврђујемо да је Понуђач 
__________________________________________________________________________ 
 
из 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
                                                 (написати облик наступања:  
             а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач) 
 
за потребе Наручиоца 
____________________________________________________________ , 
 
квалитетно и у уговореном року извео радове 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

(навести врсту радова) 
 

у вредности од ________________________________ динара без ПДВ-а, 
 
односно у вредности ______________________________ динара са ПДВ-ом 
 
а на основу уговора број ____________________________ од _________________. 
 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 
 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 
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Телефон: _________________ 
 
 
Датум: _______________                                                     Потпис овлашћеног лица         
                                                                                                   
                                                                                         ___________________________                

 
 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
 

 
Образац  бр. 12 

 

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, 
уколико у поступку јавне набавке број 20/2020 - Извођење радова на санацији 
клизишта на путу брана-локација нове цркве између Сушице и нове цркве на 
стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног вишенаменског хидросистема  „Стубо – 
Ровни“ приступимо закључењу уговора доставити: 
 
1. полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за 
штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену 
копију, са важношћу за цео период извођења радова у року од 15 дана од дана 
закључења уговора, а најкасније до испостављања прве привремене ситуације  

2. у име и за потребе Наручиоца, Пројекат за безбедност и здравље на раду у фази 
извођења радова и План превентивних мера  као и да ћемо преузети све обавезе које 
произилазе из  поменутих пројеката (сагласности, стручна лица, контроле и сл).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: _______________                                                        Потпис овлашћеног лица    
                                                                                                        
                                                                                            ___________________________             
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Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача уколико наступа самостално 
или са Подизвођачима. 
 
Уколико наступа у групи Понуђача, образац потписује и оверава овлашћено лице 
овлашћеног члана групе Понуђача или овлашћено лице члана групе. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац бр. 13 
 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 
 
____________________________________________ 
                              Назив Понуђача 

____________________________________________ 
                                    Адреса 
 
Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да 
располажемо техничком опремом неопходном за предвиђене радове а према предмеру 
траженом конкурсном документацијом  и то: 

1. _________________________________________________________, ком ______ 
 
2. _________________________________________________________, ком ______ 
 
3. _________________________________________________________, ком ______ 
 
4. _________________________________________________________, ком ______ 
 
5. _________________________________________________________, ком ______ 
 
6. _________________________________________________________, ком ______ 
 
7. _________________________________________________________, ком ______ 
 
и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су 
предмет ове јавне набавке. 
 
 
 
 
 
Датум: _______________                                                      Потпис овлашћеног лица     
                                                                                                       
                                                                                            ___________________________             
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Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе Понуђача. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача уколико наступа самостално 
или са Подизвођачима. 
 
Уколико наступа у групи Понуђача, образац потписује и оверава овлашћено лице 
овлашћеног члана групе Понуђача или овлашћено лице члана групе. 
. 

 
Образац бр. 14 

5.  МОДЕЛ УГОВОРА             

 

УГОВОР O ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 

Закључен између: 

1. Јавног предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског 
хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ Ваљево, Поп Лукина бр. 6А,  ПИБ 101900365, 
матични број 07367384, текући рачун 840-425743-98 отворен код Управе за трезор, (у 
даљем тексту: Наручилац) које заступа,  директора Зоран Митровић 
 
2. ________________________________, ПИБ ___________, матични број ___________, 
текући рачун: _______________________  кога заступа ___________________________ 
 
3. Привредно друштво/ овлашћени члан групе 
____________________________________________________________________, са 
седиштем у _______________________, улица ___________________________, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, рачун бр. 
_______________________ отворен код пословне банке ______________________; 
 
члан групе _________________________________________________________, са 
седиштем у _______________________, улица ____________________________, 
ПИБ ______________, матични број _________________, 
 
члан групе _________________________________________________________, са 
седиштем у _______________________, улица ____________________________, 
ПИБ ______________, матични број _________________, 
 
члан групе _________________________________________________________, са 
седиштем у _______________________, улица ____________________________, 
ПИБ ______________, матични број _________________, 
 
(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________, 
 

Заједнички назив за учеснике у овом Уговору је Уговорне стране. 

 

 

Члан 1. 
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            Уговорне стране констатују да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на 
основу Позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 20/2020: - Извођење радова 
на санацији клизишта на путу брана-локација нове цркве између Сушице и нове 
цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног вишенаменског хидросистема  
„Стубо – Ровни“ 

 спровео отворени поступак јавне набавке радова у циљу Извођење радова на 
санацији клизишта на путу брана-локација нове цркве између Сушице и нове 
цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног вишенаменског 
хидросистема  „Стубо – Ровни“ 

 
 
 

 да је Извођач доставио понуду бр. _____ од ________ за предметну јавну 
набавку, бр. 20/2020 од _________године, евидентирану код Наручиоца под 
бројем _______ од ________године, која се налази у прилогу уговора и саставни 
је део овог Уговора, 

да је Наручилац на основу понуде Извођачa радова бр. _____ од ________  и Одлуке о 
додели уговора бр.______од _________године изабрао Извођача радова за извођење 
радова које су премет јавне број 20/2020: - Извођење радова на санацији клизишта 
на путу брана-локација нове цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 
+ 100  у оквиру регионалног вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“ 

 
Предмет Уговора 

Члан 2. 

 

 Предмет овог уговора је: Извођење радова на санацији клизишта на путу 
брана-локација нове цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  
у оквиру регионалног вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“ 
 
Радови који чине предмет Уговора одређени су по врсти, обиму и техничким 
карактеристикама  спецификацијом понуде Извођача радова бр. ______ од 
____________ године и техничким спецификацијама јавне набавке број бр. 20/2020: - 
Извођење радова на санацији клизишта на путу брана-локација нове цркве између 
Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног вишенаменског 
хидросистема  „Стубо – Ровни“ који су саставни део Уговора. 

 

Вредност радова - цена  

Члан 3. 

 

            Вредност уговорених радова укупно износи ___________________________ 

динара  без ПДВ-а односно  _______________________ динара са ПДВ-ом од 20% а 

добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број 

___________ од _________2020. године. 

 

 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 

повећања цене елемената на основу којих је одређена или непредвиђених, накнадних 

радова као и вишка радова. 

 Понуђеном ценом из става 1. овог члана Уговора обухваћено је: вредност 

материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и 
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спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење 

одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, 

грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и 

празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, 

накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације 

истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, 

градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 

табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и  

 

 

 

све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење 

и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. 

 

Услови и начин плаћања 

 

 Члан 4. 

 

Наручилац се обавезује да Извoђачу радова исплати укупну уговорену вредност 
из члана 3. овог уговора на следећи начин:  
  у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РСˮ, бр. 119/12 и 68/15), када 

Извођач достави Наручиоцу:  

на основу исправно испостављених привремених ситуација и окончане ситуације које 

Извођач испоставља за извршене услуге, с тим што окончана ситуација мора износити 

минимум 10% од уговорене вредности услуга са ПДВ.  

Извођачу се неће признати било какви накнадни, непредвиђени радови као ни вишак 

радова. 

 Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја објекта. 
  

            Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију 

Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo 

примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих 

позиција, што Извођач радова признаје без права приговора. 

 

  
Рокови извршења радова 

Члан 5. 
 

 Извођач радова је обавезан да почне са извођењем радова из предмета Уговора 
одмах након закључења Уговора и пријема позива од стране Наручиоца.  
 
 Рок извршења радова из предмета Уговора је: _______ од закључења  Уговора 
(максимално 90 дана). 
 
  Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном 
року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне 
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мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са 
уговореним планом грађења. 

Члан 6. 
 

 Уколико Извођач радова не изврши радове из предмета Уговора у року и сходно 
утврђеној динамици, обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,1% 
уговорене вредности за сваки дан закашњења. Износ укупно утврђене уговорне казне 
не може бити већи од 5% вредности Уговора.  
 
  
 
 Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног 
пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
 
 Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова 
претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, 
независно од уговорене казне и заједно са њом. 
 

Обавезе Извођача 

Члан 7. 
 

            Извођач радова се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким  
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда 
Наручиоцу радова,  као и: 
  

 да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању 
одговорног лица Извођача радова;    

 да пре закључења уговора са подизвођачем писаним путем затражи сагласност 
Наручиоца радова на избор подизвођача;  

 све радове изведе у складу са захтевима и условима из конкурсне документације 
за јавну набавку број 20/2020,  

 да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у 
складу са важећим прописима;                   

 да се строго придржава мера заштите на раду;  

 да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за  
изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, 
техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте 
радова, инсталацију и опреме; 

 да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку  
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих 
радова; 

 да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће  
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац 
радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче 
безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за 
време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова; 

 да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима  Републике 
Србије; 

 да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању  одговорног 
извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на 
основу које се објекат гради; 

 да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
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 да омогући Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и  
квалитета употребљеног материјала; 

 да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова  
датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење 
радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и 
постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу 
уговорених рокова извођења радова; 

 
 
 

 да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, 
без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не 
испуњава предвиђену динамику; 

 да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци; 

 да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да 
приступи у року од 5 дана; 

 да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног 
материјала, инсталација и опреме. 

 да извођач отклони све, евентуално, начињене штете на постојећим 
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама; 

 у року од 15 дана од дана закључења уговора, а најкасније до испостављања 
прве привремене ситуације  полису осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену 
копију, са важношћу за цео период извођења радова. 

 

Обавезе Наручиоца 

Члан 8.  

 Наручилац се обавезује да: 

 Извођачу обезбеди несметан рад на терену,  

 Извођачу стави на располагању сву постојећу техничку документацију која буде 
неопходна за извршење уговорених радова, 

 у складу са Уговором врши исплату изведених радова, 

 одмах по обостраном потписивању Уговора именује Стручни надзор над 
извршењем уговорних обавеза Извођача радова. 

Финансијско обезбеђење 

Члан 9. 

            Извођач радова се обавезује да најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана 
закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у 
износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је 60 (шездесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с 
тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и 
продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за 
завршетак радова.  

Члан 11. 
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Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу 

преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од 
укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 10 (десет) 
дана дужи од истека гарантног рока.  

 

 

 

 

 

 

Осигурање 

Члан 12. 

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од 
уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави 
наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео 
период извођења радова. 

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал 
или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према 
важећим законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да 
достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са 
новим периодом осигурања. 

 
 
 

Раскид Уговора 
 

Члан 13. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач 
радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 
 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико 
извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 
квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по 
примедбама стручног надзора. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу 
грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 
15 (петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу 
са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са 
извођењем радова. 
  
 
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 
његову реализацију. 
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 
предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно 
изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 
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 Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и 
доставља се другој уговорној страни. 
 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове 
обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта 
као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране 
одговорног извођача радова и надзорног органа. 
 

 

 

 

 

Остале одредбе 

Члан 14.  
 Уговорне стране су сагласне да се, у случају немогућности испуњења обавеза 
једне стране (виша сила), услед догађаја за које није одговорна ни једна ни друга 
уговорна страна, гаси обавеза друге стране. 

Члан 15.  
 Уговорне стране ће све евентуалне неспоразуме решавати договором својих 
овлашћених представника.  
 
 Уколико се евентуални неспоразуми не буду могли решити на начин одређен 
ставом 1. овог члана, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

Члан 16.  
 Уговор ступа на снагу  даном потписивања од стране овлашћених лица. 
 
 На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе 
Закона о облигационим односима и посебних „Узанси“ о грађењу. 

 
Члан 17. 

 Саставни део Уговора чини: 
1. Понуда бр. _______________ од _________  

2. Динамички план извођења радова 
 
 Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој 
уговорној страни припадају по 3 (три) примерка. 
 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 

                  ИЗВОЂАЧ                                                               НАРУЧИЛАЦ 

         ЈП «Колубара» 

                   Директор Директор 

  

                   Зоран Митровић 
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НАПОМЕНА: Модел уговора Понуђач мора  да попуни и потпише, чиме  потврђује да  
се слаже са Моделом уговора. 
 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 15 
6. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 
Општи подаци о Понуђачу: 
 
Назив и седиште: ______________________________________________________ 
 
Матични број: ____________________; ПИБ : ________________________ 

Особа за контакт: __________________________________________________ 
 
Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 29/2018 - Извођење 
радова на санацији клизишта на путу брана-локација нове цркве између Сушице и 
нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног вишенаменског 
хидросистема  „Стубо – Ровни“ 
“  
и, потписан  од стране овлашћеног лица. 
 
Предмер радова у електронској форми се преузима са Портала управе за јавне 
набавке и сајта Наручиоца (www.stubo-rovni.rs). 
 
Предмер и предрачун радова, у форми табела, чини саставни део конкурсне 
документације за јавну набавку 20/2020- Извођење радова на санацији клизишта на 
путу брана-локација нове цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  
у оквиру регионалног вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“ 
Предмер и предрачун радова мора бити у штампаном облику (оригинал и копија) и у 
електронској форми - CD. 
 
Напомена:  
Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене 
производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или 
произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких 
карактеристика. У случају да Понуђач нуди еквивалент за одређене позиције из 
предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће садржати све 
елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и 
предрачуна, опис понуђеног еквивалента, јединицу мере, количину, јединичну и укупну 
цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку 
позицију како би Комисија могла извршити оцену. 
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Датум: _______________                                               Потпис овлашћеног лица 
 
        ___________________________                           
 

 
 
 
 
 
 

Образац бр. 16 
 
7. ДИНАМИЧКИ ПЛАН 
 
 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН 

 
 
Општи подаци о Понуђачу: 

Назив и седиште: ______________________________________________________ 
 
Матични број: ____________________; ПИБ : ________________________ 
 
Особа за контакт: ______________________________________________________ 
 
 
 
Прилажемо динамички план за јавну набавку број 20/2020 - Извођење радова на 
санацији клизишта на путу брана-локација нове цркве између Сушице и нове цркве на 
стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног вишенаменског хидросистема  „Стубо – 
Ровни“, потписан од стране овлашћеног лица. 
 
Динамички план извођења радова чини саставни део конкурсне документације за јавну 
набавку 20/2020 - Извођење радова на санацији клизишта на путу брана-локација нове 
цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног 
вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“ 
Као такав, мора бити у штампаном облику (оригинал и копија) и у електронској  
форми - CD. 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: _______________                                               Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                    ___________________________                             
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Образац бр. 17 
 
8. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Општи подаци о Понуђачу: 

Назив и седиште: ______________________________________________________ 
 
Матични број: ____________________; ПИБ : ________________________ 
 
Особа за контакт: ______________________________________________________ 
 
Прилажемо укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку 
број 20/2020 -  Извођење радова на санацији клизишта на путу брана-локација нове 
цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног 
вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“ 
 

Трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца 

 

Трошкови прибављања средстава обезбеђења  

Укупан износ трошкова изражен у динарима без ПДВ:  

Словима: 

ПДВ: 
    % 
 

 

Укупан износ трошкова изражен у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 

 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача уколико наступа самостално 
или са Подизвођачима под условом да тражи накнаду трошкова израде узорка или 
модела. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе Понуђача или 
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овлашћено лице члана групе под условом да тражи накнаду трошкова израде узорка 
или модела. 
 
 
 
Датум: _______________                                                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                      ___________________________                          
 
 
 
 
 

Образац бр. 18 
 
 
9. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну 
набавку број 20/2020 - Извођење радова на санацији клизишта на путу брана-
локација нове цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру 
регионалног вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“, изјављујемо да смо 
понуду поднели независно, без договора са другим Понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: _______________                                                   Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                         ___________________________                       
 
 
 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице Понуђача уколико наступа самостално 
или са Подизвођачима. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе Понуђача или 
овлашћено лице члана групе. 
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Образац бр. 19 
 
 
10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 
РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
 
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању 
понуде у поступку јавне набавке радова број 20/2020 –  Извођење радова на санацији 
клизишта на путу брана-локација нове цркве између Сушице и нове цркве на 
стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног вишенаменског хидросистема  „Стубо – 
Ровни“, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да сам ималац 
права интелектуалне својине. 

 
Такође изјављујем, дa сносим нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 
 
 
 
 
 
Датум: _______________                                            Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                 ___________________________                                                                          
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11. ПРЕДМЕР РАДОВА И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

 

 
 
 



                                          predmer i predračun radova - konstrukcija 

redni 

br.
opis pozicije

Jedinica 

mere
Količina

Jedinična 

cena
Ukupno

1 Pripremni radovi

1,1

Nabavka,transport,montaža i održavanje 

privremene saobraćajne signalizacije u toku 

izvoĎenja radova.
paušalno 1

1,2 Čišćenje terena m
2

820

1,3
Geodetsko snimanje "nultog" stanja, iskolčavanje i 

obeležavanje objekata i radova.
paušalno 1

Ukupno Pripremni radovi

2 Zemljani radovi

2,1

Ručni otkop postojećih telekomunikacionih 

instalacija šire od zone konstrukcije mosta za 10m 

sa obe strane. Telekomunikacione Instalacije 

pažljivo i bezbedno distancirati van zone radova . 

Nakon završetka izgradnje konstrukcije mosta 

izvršiti iskop rova,polaganje telekomunikacionih 

instalacija i zatrpavanje rova . Cena radova 

obuhvata sav potreban materijal i rad . Radove 

izvoditi u koordinaciji sa ovlašćenim licima iz 

Telekom Srbija .

m' 70

2,2

Široki iskop za most i oporce u trupu i nasipu puta; 

nagib iskopa 1:1, materijal kategorije II prema GN-

200.
m

3 650

2,3
Široki iskop za most i oporce u steni; nagib iskopa 

1.5:1, materijal kategorije III prema GN-200.
m

3 315

2,4

Nasipanje oko oporaca drobljenim kamenom 

0/63mm. U cenu je uključena nabavka, transport i 

kompletna ugradnja, uključujući i zbijanje u skladu 

sa tehničkim uslovima.

m
3 114

2,5

Ručni iskop rovova za postavljanje kanaleta za 

odvodnjavanje. Dimenzije poprečnog preseka 

rovova š/v=50/40cm.

m' 76

2,6

Iskop bušenih šipova prečnika Ø600mm dužine 7m 

sa površine postojećeg puta. U cenu je uključen 

transport mehanizacije i bušenje šipova u skladu sa 

tehničkim uslovima. 

m' 145



2,7

Postavljanje gabiona dimenzija 1x1x2m za zaštitu 

klizne površi od erozije. Cena uključuje nabavku 

materijala, transport, postavljanje, punjenje, 

montažu koševa i sav ostali prateći rad i materijal.

m
3 14

2,8

Postavljanje gabionskih madraca debljine d=30cm 

za zaštitu klizne površi od erozije. Cena uključuje 

nabavku materijala, transport, postavljanje, 

punjenje, montažu koševa i sav ostali prateći rad i 

materijal.

m
3 60

2,8

Zatravljivanje kosina nastalih posle odvajanja i 

klizanja materijala. Zatravljivanje će se vršiti uz 

prethodno fiksiranje geomreža tipa geoweb 

minimalne debljine 10cm ili sličnih, u svemu prema 

tehničkim specifikacijama i uslovima proizvoĎača. U 

cenu je uključena nabavka geomreže, transport, 

postavljanje, fiksiranje, razastiranje humusa.

m
2 160

Ukupno Zemljani radovi

3 Betonski radovi

3,1
Betoniranje šipova prečnika Ø600mm dužine 7m 

betonom kvaliteta MB30.
m

3 27,7

3,2

Betoniranje ravnajućeg sloja debljine 10cm u 

temeljnim spojnicama naglavnih greda i oporaca. 

Kvalitet betona MB15.  Cenom obuhvatiti sav 

potreban materijal,rad,oplatu i negu betona . 

Obračun po m3 ugraĎenog betona .

m
3 5

3,3

Betoniranje naglavnih greda krajnjih oporaca 

betonom marke MB30, marke otpornosti na mraz 

M150 .Cenom obuhvatiti sav potreban 

materijal,rad,oplatu i negu betona .             Obračun 

po m3 ugraĎenog betona .

m
3 22,3

3,4

Betoniranje naglavnih greda srednjih oslonaca 

betonom marke MB30, marke otpornosti na mraz 

M150.Cenom obuhvatiti sav potreban 

materijal,rad,oplatu i negu betona .            Obračun 

po m3 ugraĎenog betona .

m
3 25

3,5

Betoniranje čeonih i krilnih zidova krajnjih oporaca u 

ravnoj dvostranoj oplati. Kvalitet betona - marka 

MB30, marka otpornosti na mraz M150.Cenom 

obuhvatiti sav potreban materijal,rad,oplatu i negu 

betona .            Obračun po m3 ugraĎenog betona .

m
3 10,8

3,6

Betoniranje rasponske konstrukcije betonom marke 

MB30 i marke otpornosti na mraz M150.Cenom 

obuhvatiti sav potreban materijal,rad,oplatu i negu 

betona .                                                      Obračun 

po m3 ugraĎenog betona .

m
3 81,8



3,7

Betoniranje pešačkih staza betonom marke MB30 i 

marke otpornosti na mraz M150. Cenom obuhvatiti 

sav potreban materijal,rad,oplatu i negu betona .                                                      

Obračun po m3 ugraĎenog betona .

m
3 18,3

3,8

Betoniranje prelaznih ploča betonom marke MB30. 

Cenom obuhvatiti sav potreban materijal,rad,oplatu i 

negu betona .            Obračun po m3 ugraĎenog 

betona .

m
3 9,8

3,9

Betoniranje obloge iskopa ispod mosta betonom 

marke MB15 u debljini od 10cm, uključujući i 

armiranje jednoslojnom armaturnom mrežom Q92 

od čelika kvaliteta B500 postavljenom u sredini 

betonskog preseka i ukrojenom na licu mesta. 

Cenom obuhvatiti sav potreban materijal,rad,oplatu i 

negu betona .                  Obračun po m3 

ugraĎenog betona .

m
2 135

Ukupno Betonski radovi

4 Armirački radovi

4,1
Armatura šipova

kg 12955,3

4,2
Armatura naglavnih greda krajnjih oporaca sa 

čeonim i krilnim zidovima
kg 3595,8

4,3 Armatura naglavnih greda srednjih oslonaca kg 2062,8

4,4 Armatura rasponske konstrukcije kg 10488,1

4,5 Armatura prelaznih ploča kg 764,2

Ukupno Armirački radovi

5 Razni radovi

5,1

Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja 

ograde od čeličnih cevnih profila visine 1.1m. 

Ograda će biti antikoroziono zaštićena, u skladu sa 

važećim propisima i tehničkim uslovima.
m' 43,2

5,2
Nabavka, transport i ugradnja dilatacionih spojnica 

na mostu tipa MT-50 ili slične sa kapacitetom 

pomeranja ±25mm. 

m' 28

5,3

Izrada hidroizolacije mosta od jednoslojnih 

bitumenskih traka debljine 5mm u svemu prema 

propisima, tehničkim uslovima i specifikacijama 

proizvoĎača. Cena obuhvata nabavku, transport i 

ugradnju, uključujući sav potreban prateći rad i 

materijal.

m
2 153

5,4

Nabavka, transport i ugradnja elastomernih ležišta 

tipa NAL-P1 dimenzija 250x400x600mm 

(Mostogradnja) ili ležišta drugog proizvoĎača 

odgovarajućih karakteristika. Cena uključuje sav 

potreban prateći rad i materijal.

kom 12

5,5 Probno opterećenje mosta paušalno



5,6 Nabavka, transport i postavljanje kanaleta dimenzija 

š/v/d=50/40/30cm  za prikupljanje vode ispod mosta
m' 31

5,7

Nabavka, transport i postavljanje kanaleta sa 

zubom dimenzija š1/š2/d=38/51/49cm  za 

odvoĎenje vode ispod mosta van zone klizišta

m' 45

5,8
Postavljanje prefabrikovanih betonskih ivičnjaka 

18x24
m' 43,2

Ukupno Razni radovi



rekapitulacija - konstrukcija

redni broj opis pozicije cena

1 Pripremni radovi

2 Zemljani radovi

3 Betonski radovi

4 Armirački radovi

5 Razni radovi

6 UKUPNO:



                                          predmer i predračun radova - saobraćajnica

redni br. opis pozicije
Jedinica 

mere
Količina cena ukupno

1 Pripremni radovi

1,1

Iskolčavanje.                                                             

Pozicija obuhvata iskolčenje trase, sva 

geodetska merenja u vezi sa prenošenjem 

podataka iz projekata na teren, ili sa terena u 

nacrte i održavanje iskolčenih oznaka na 

terenu u celom radnom procesu od početka 

radova do predaje svih radova investitoru. U 

taj rad se uključuje, takođe, preuzimanje i 

održavanje svih predatih osnovnih geodetskih 

snimaka i nacrta, te iskolčavanje na terenu, 

koje je nadzorni organ u ime investitora 

predao izvođaču na početku radova.                                                             

m
2 500

1,2

Raščišćavanje terena.                                                

Pozicija obuhvata sve faze raščišćavanja 

postojećeg terena. Rad sadrži uklanjanje 

raznih otpadaka, krčenje postojećeg šiblja, 

kao i seču manjih stabala sa odvozom na 

deponiju materijala do 10km.

m
2 50

1,3

Rušenje postojeće kolovozne konstrukcije.                                                                            

Pozicija obuhvata mašinsko rušenje postojeće 

kolovozne konstukcije sa svim svojim 

slojevima, u sloju debljine 35-40cm.                                                                   

Obračun se vrši po m
3
 porušene kolovozne 

konstrukcije

m
3 109,5

1,4

Priprema radnih spojeva postojećeg kolovoza.                                                                            

Pozicija obuhvata sve faze pripreme slojeva 

postojećeg kolovoza za uklapanje sa novim 

kolovozom. Rad sadrži pravilno stepenasto 

sečenje postojećeg asfaltnog kolovoza u sloju 

potrebne debljine, a širine na dužini 

uklapanja.                                                                                                                                                         

Obračun se vrši po m' pripremljenog spoja 

postojećeg kolovoza, kako to odobri nadzorni 

organ

m
3 10

Ukupno pripremni radovi

2 Zemljani radovi



2,1

Otkop humusa.                                                             

Pozicija obuhvata mašinski otkop humusa 

prosečne debljine d=20cm, prema poprečnim 

profilima sa lokalnim figurisanjem sa strane 

za dalju upotrebu ili transportom na daljinu do 

10km do deponije materijala, a u svemu 

prema projektu i prema tehničkim uslovima.                                                              

Radovi na otkopu humusa se naplaćaju po m
3 

materijala, a kako to odobri nadzorni 

organ.90% mašinskim putem, 10% ručno

m
3     2

2,2

Iskop zemljanog kanala.                                    

Pozicija obuhvata iskop zemljanog materijala 

mašinskim i ručnim putem za izradu 

saobraćajnih površina, a prema poprečnim 

profilima sa lokalnim figurisanjem sa strane 

za dalju upotrebu ili transportom na daljinu do 

10km, a u svemu prema projektu i tehničkim 

uslovima.                                                      

Obračun se vrši po m
3
 iskopanog zemljanog 

materijala, a kako to odobri nadzorni organ.

m
3 50 0,00

2,3

Izrada nasipa.                                                                              

Pozicija obuhvata izradu nasipa od zemljanog 

materijala iz iskopa mašinskim i ručnim 

putem. Izrada nasipa obuhvata nasipanje, 

razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, 

kvašenje i zbijanje materijala u nasipu, prema 

dimenzijama određenim u projektu. Sav rad 

mora biti izveden u skladu sa projektom i 

tehničkim uslovima.                                                         

Obračun se vrši po m
3
 ugrađenog materijala, 

a kako to odobri nadzorni organ.

m
3 5

2,4

Obrada posteljice.                                                                           

Pozicija obuhvata obradu posteljice završnog 

sloja planuma,  preko koga se gradi donji 

noseći sloj kolovozne konstrukcije. Ovaj rad 

obuhvata planiranje, eventualnu sanaciju, 

kvašenje, odnosno prosušivanje zemlje i 

sabijanje do propisane zbijenosti, u svemu 

prema tehničkim uslovima. Obračun se vrši 

po m
2
 uređene i sabijene posteljice, a kako to 

odobri nadzorni organ

m
2 225

2,5

Planiranje terena.                                                                 

Planiranje i uređanje ravnih površina i kosina 

postojećeg terena. Obračun se vrši po m2 

isplanirane površine, a kako to odobri 

nadzorni organ .                                                                

m2 40

Ukupno Zemljani radovi

3 Kolovozna konstrukcija



3,1

Sloj od drobljenog kamenog materijala         0-

63mm.                                                             

Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, 

ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, 

eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg 

sloja od drobljenog kamenog materijala, 

prema dimenzijama datim u projektu.  Izrada 

se vrši u jednom ili dva sloja (10~15cm) 

zavisno od mehanizacije.                                                                   

Plaća se po m
3
 stvarno obrađenog, zbijenog 

donjeg nosećeg sloja, a kako to odobri 

nadzorni organ.                        

kolovoz(d=25cm)

m
3 80,5

3,2

Sloj od drobljenog kamenog materijala       0-

31.5mm.                                                               

Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, 

ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, 

eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg 

sloja od drobljenog kamenog materijala, 

prema dimenzijama datim u projektu.  Izrada 

se vrši u jednom sloju (10cm).                                                                   

Plaća se po m
3
 stvarno obrađenog, zbijenog 

donjeg nosećeg sloja, a kako to odobri 

nadzorni organ.                        

kolovoz(d=10cm)

m
3 28,15

3,3

Izrada gornjeg bitumeniziranog nosećeg sloja 

BNS 22.                                                                                                    

Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja 

BNHS 16 u debljini od d=8 cm, od mešavine 

kamenog brašna, kamenog agregata do 

0/31.5mm i bitumena kao veziva. Rad 

obuhvata nabavku potrebnih materijala i 

ugrađivanje u slojevima prema projektu.  

Obračun se vrši po m2 ugrađenog sloja, a 

kako to odobri nadzorni organ.                                                   

m
2 340

3,4

Ivičnjaci 18/24cm (+12cm).                                                                          

Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju 

betonskih ivičnjaka na podlozi od betona 

MB15. Obračun se vrši po m' izvedenog 

ivičnjaka.

m' 25

3,5

Izrada bankina od rizle d=15cm.                                                                          

Pozicija obuhvata izradu stabilizovanih 

bankina od rizle širine.                                         

Obračun se vrši po m2 izvedenih bankina.

m
2 60

Ukupno kolovozna konstrukcija



rekapitulacija - saobraćajnica

redni broj vrste radova cena

1 Pripremni radovi

2 Zemljani radovi

3 kolovozna konstrukcija

4 UKUPNO:



PREDMER I PREDRAĈUN RADOVA KONSTRUKCIJA I SAOBRAĆAJNICA

ZBIRNA REKAPITULACIJA

redni br. vrsta radova cena

1 Ukupno konstrukcija

2 Ukupno saobraćajnica

3 Ukupno radovi bez PDV-a

4 Ukupno radovi sa PDV-om


