
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 39/2015 1/69 

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ООППШШТТИИННАА  ЉЉУУББООВВИИЈЈАА  
ВВоојјввооддее  ММиишшиићћаа  4455,,  ЉЉууббооввиијјаа  

  

  

  

  

  

ККООННККУУРРССННАА  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЈЈАА  
 

ЗЗАА  ЈЈААВВННУУ  ННААББААВВККУУ  РРААДДООВВАА  

 

 

Изградња друмског моста преко реке Горња 

Трешњица на локалном путу за село Грчић 
 

 

 

-Отворени поступак- 
 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН 39/2015 

404-38/2015-01 

 

 

 
 

 

 

ЉУБОВИЈА, октобар 2015. године 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 39/2015 2/69 

  

 

Република Србија 

ОПШТИНА ЉУБОВИЈА 

-Председник општине- 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404-38/2015-01 

22.10.2015. године 

Љ у б о в и ј а 

 

На основу члана 32, 61, 131б, 131в. и 131г. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15, 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015), члана 37. Правилника о ближем уређивању 

поступка јавне набавке у општини Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 

3/2014), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-38/2015-01 од 20.10.2015. 

године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-38/2015-01 од 

20.10.2015. године, припремљена је 

 

ККООННККУУРРССННАА  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЈЈАА  

уу  ооттввоорреенноомм  ппооссттууппккуу  ззаа  јјааввннуу  ннааббааввккуу  ррааддоовваа  ––  ИИззггррааддњњаа  ддррууммссккоогг  ммооссттаа  ппррееккоо  

ррееккее  ГГооррњњаа  ТТрреешшњњииццаа  ннаа  ллооккааллнноомм  ппууттуу  ззаа  ссееллоо  ГГррччиићћ,,  ррееддннии  ббрроојј  ЈЈНН  3399//22001155  
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Љубовија 

Адреса: Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија 

Интернет страница: www.ljubovija.rs 

Остали подаци о наручиоцу: 

Шифра делатности број: 8411 

Матични број: 07170513 

ПИБ: 101302050  

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о 

јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 39/2015 је извођење радова на изградњи друмског моста 

преко реке Горња Трешњица на локалном путу за село Грчић. 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Младен Ђокић, тел. 015/, 

561-582, факс 015/562-870, сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 7 до 15 

часова. 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 39/2015 је извођење радова на изградњи друмског моста 

преко реке Горња Трешњица на локалном путу за село Грчић, према техничкој 

спецификацији и предмеру радова у даљем тексту конкурсне документације. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45221110 -  радови на изградњи мостова. 

 

2. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 

 

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ РАДОВА 
 

Врстe радова, карактеристике и количине ближе су одређени у приказаном предмеру 

радова у оквиру Обрасца структуре цене са упутством како да се попуни на странама 

40-57. Конкурсне документације. 

 

http://www.ljubovija.rs/
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 

ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о 

јабним набавкама (у даљем тексту: Закон) и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) 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 

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. Закона, и 

то:  

1) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: 

а) да je у претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио 

годишње пословне приходе у минималном износу од 100.000.000,00 динара, у свакој 

години појединачно, и да у последњих шест месеци није био у блокади дужој од седам 

дана узастопно; 

б) да је у претходних 5 година изводио радове на изградњи и санацији мостова у 

минималном износу од 90.000.000,00 динара без ПДВ-а, од којих минимум два моста 

распона преко 20 метара. 

2) Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: 

а) у оквиру техничког капацитета потребно је да понуђач располаже у 

власништву или закупу следећом опремом: 

Врста Количина 

Бетонска база/фабрика бетона мин. капацитета 15 m
3
/h комада 1 

Камион кипер носивости преко 10 тона комада 3 

Багер (минимална запремина кашике 0,6 m
3
) комада 1 

Комбинована машина – „Скип“ комада 1 

УЛТ 160 или већи комада 1 

Аутомиксер за бетон мин. капацитета 4 m
3
 комада 2 

Аутопумпа за бетон комада 1 

Опрема за монтажу мостовских носача комплет 1 

Булдозер 150 – 200 KS комада 1 

Аутодизалица носивости до 40 тона за утовар и истовар 

префабрикованих АБ елемената 

комада 1 
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б) у оквиру кадровског капацитета потребно је: 

- да у радном односу има најмање 30 (тридесет) запослених лица на неодређено 

или одређено време, од којих као кључно техничко особље из редова стално 

запослених 3 (три) дипломирана инжењера грађевине са следећим личним лиценцама: 

 410 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној 

јавној набавци, 

 412 или 415 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци, 

 413 или 414 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци. 

 

3) Да је обишао терен (локацију) где ће се изводити радови и да је упознат 

са пројектно-техничком документацијом. 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тачке 1)-4) Закона) понуђач, у 

складу са чланом 131г. став 2. Закона о јавним набавкама, доказује писаном 

изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац 

Изјаве је саставни елемент конкурсне документације (Образац VII, страна 25. 

конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

Изјава мора бити потписана и од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена 

печатом (Образац VIIa, страна 26. конкурсне документације). Уколико понуду подноси 

група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона, понуђач доказује достављањем 

потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуда (Образац XV, страна 60. конкурсне документације). 

Испуњеност додатних услова понуђач, у складу са чланом 131г. став 2. Закона о 

јавним набавкама, такође доказује писаном изјавом датом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу. Образац Изјаве је саставни елемент 

конкурсне документације (Образац VIII, страна 27. конкурсне документације). 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

 

С обзиром да понуђач доставља изјаве о испуњености обавезних и додатних услова у 

складу са чланом 131г. став 2. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, пре доношења 

одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија 

затражити достављање копије захтеваних доказа о испуњености наведених услова, а 
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може да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 

испуњености услова. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 

Ако понуђач у року од седам дана не достави копију захтеваних доказа о испуњености 

наведених услова, односно не достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву! 

 

На захтев наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, испуњеност 

обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона  

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона  

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) 

Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда 

у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 

дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

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

неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има 

више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.   

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона  

 Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона 

 Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 

XV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

На захтев наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, испуњеност 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ: ДОКАЗИ: 

Неопходни финансијски 

капацитет 
- да је остварио годишњи приход од 

минимум 100.000.000,00 динара за 

претходне 2012, 2013. и 2014. 

годину (за сваку годину 

појединачно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- да у последњих шест месеци није 

био у блокади дужој од седам дана 

узастопно 

 

- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН 

за претходне три обрачунске године (2012, 2013. 

и 2014.) који издаје Агенција за привредне 

регистре или оверени завршни рачуни – биланс 

стања и биланс успеха за напред наведене 

године уколико исти не доставља извештаје 

АПР-у. 

Напомена: Уколико у Извештају о бонитету за 

јавне набавке БОН ЈН нису доступни подаци за 

2014. годину, понуђач је у обавези да достави 

оверен Биланс стања и Биланс успеха за 2014. 

годину, као и претходни Извештај о бонитету за 

јавне набавке БОН ЈН који садржи податке за 

2011, 2012. и 2013. годину. 

 

-Потврда Народне банке Србије да у 

последњих шест месеци није био у блокади 

дужој од седам дана узастопно. Потврда мора 

бити издата након објављивања позива за 

подношење понуда. 

 Неопходни  пословни капацитет 
– да је у претходних 5 година 

изводио радове изводио радове на 

изградњи и санацији мостова у 

минималном износу од 

90.000.000,00 динара без ПДВ-а, од 

којих минимум два моста распона 

преко 20 метара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- списак  најважнијих изведених радова на 

изгради, доградњи, реконструкцији и редовном 

одржавању мостова у претходних 5 година 

(2010, 2011, 2012, 2013. и 2014. година) – 

референт листа и потврде референтних 

наручилаца (инвеститора) о изведеним 

радовима 

- фотокопије закључених уговора о 

извођењу радова која су предмет конкретне 

јавне набавке и окончане ситуације уз дате 

уговоре. Потребно је да се приложени уговори 

односе на изградњу и санацију мостова.  Није 

довољно приложити прву и последњу страну 

окончане ситуације, већ иста мора садржати 

предмет и предрачун изведених радова по 

окончаној ситуацији. Распон минимум два 

моста из приложених уговора мора износити 

преко 20 метара. 

Довољан технички капацитет:  

Бетонска база/фабрика бетона мин. 

капацитета 15 m
3
/h  ком. 1 

- за средства набављена до 31.12.2014. године: 

пописна листа са фотокопијом аналитичке 

картице основних средстава уз обавезно 

обележавање маркером опреме тражене 

конкурсном документацијом. Пописна листа 

мора бити са датумом 31.12.2014. године; 

Камион кипер носивости преко 10 

тона   ком. 3 

Багер (минимална запремина 

кашике 0,6 m
3
)  ком. 1 
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Комбинована машина – „Скип“ ком. 

1 

- за средства набављена од 01.01.2015. 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 01.01.2015. године, на којој ће маркером 

бити означена закупљена техничка опрема или 

уговором о лизингу.  

УЛТ 160 или већи  ком. 1 

Аутомиксер за бетон мин. 

капацитета 4 m
3
   ком. 2 

Аутопумпа за бетон  ком 1. 

Опрема за монтажу мостовских 

носача  комплет 1 

Булдозер 150 – 200 KS  ком. 1 

Аутодизалица носивости до 40 тона 

за утовар и истовар 

префабрикованих АБ елемената  

ком. 1 

Довољан кадровски капацитет: 

Минимални услов за квалификацију 

је да понуђач у  радном односу на 

неодређено или одређено време има 

најмање 30 запослених радника, од 

којих из редова стално запослених 

као кључно техничко особље 3 (три) 

дипломирана инжењера грађевине 

са следећим личним лиценцама: 

 410 који ће решењем бити 

именован за одговорног 

извођача радова у предметној 

јавној набавци, 

 412 или 415 који ће решењем 

бити именован за одговорног 

извођача радова у предметној 

јавној набавци, 

 413 или 414 који ће решењем 

бити именован за одговорног 

извођача радова у предметној 

јавној набавци. 

 

 

- Обавештење о поднетој пореској пријави 

ППП-ПД, извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку, а 

којим понуђач доказује да располаже са 

најмање 30 запослених радника. Понуђач је у 

обавези да достави извод из појединачне 

пореске пријаве за порез и доприносе по 

одбитку за месец који претходи месецу 

објаве позива за подношење понуда, оверену 

печатом и потписом овлашћеног лица 

понуђача. 

- Фотокопије личних лиценци са потврдама 

Инжењерске коморе Србије да су носиоци 

лиценци чланови Инжењерске коморе 

Србије, као и да им одлуком Суда части 

издате лиценце нису одузете (потврда о 

важности лиценце). Фотокопије потврда о 

важности лиценце морају се оверити печатом 

имаоца лиценце и његовим потписом; 

- Фотокопије радних књижица и М, М-А или 

другог одговарајућег обрасца (пријава-одјава 

на осигурање) за 3 наведена дипломирана 

инжењера грађевине (носиоци лиценце). 

Обилазак терена (локације) 

- Да је понуђач обишао терен 

(локацију) где ће се изводити 

радови и да је упознат са пројектно-

техничком документацијом 

 

- Изјава понуђача о обиласку локације за 

извођење радова, потписана и оверена од стране 

овлашћеног лица наручиоца и понуђача 

(Образац X, странa 39. конкурсне 

документације). 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. Закона. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. Закона. 

 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 

доказује испуњеност обавезних услова. 

 

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

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

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

 

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

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

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

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 

доставља у изворном електронском облику. 

 

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

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

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

особу.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општина Љубовија, Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија, 

са назнаком: ,,Понуда - НЕ ОТВАРАТИ - јавна набавка радова – Изградња друмског 

моста преко реке Горња Трешњица на локалном путу за село Грчић, редни број ЈН 

39/2015”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

до 02.11.2015. године до 12,00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана, тј. 

02.11.2015. године у 12,30 часова у просторијама Општине Љубовија. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

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

неблаговременом. 

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.  
Понуда мора да садржи Образац понуде, све доказе (прилоге) тражене конкурсном 

документацијом, захтевана средства обезбеђења, као и попуњене, потписане и оверене 

све обрасце из конкурсне документације. Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима 

преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне 

документације (1 - 69), са свим наведеним траженим подацима. 

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања 

понуде (за наведене сврхе употребити јемственик). 

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће одредити 

једног члана који ће потписивати и оверавати печатом све обрасце, изузев образаца 

који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. 

Изјава о независној понуди, Изјава о испуњености обавезних и додатних услова из чл. 

75. ст 1. и чл. 76. Закона, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који 

морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе 

понуђача. 
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3. ПАРТИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Љубовија, за 

Комисију за јавну набавку, ул. Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова – Изградња друмског моста преко реке 

Горња Трешњица на локалном путу за село Грчић, редни број ЈН 39/2015 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња друмског моста преко реке 

Горња Трешњица на локалном путу за село Грчић, редни број ЈН 39/2015 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова - Изградња друмског моста преко реке 

Горња Трешњица на локалном путу за село Грчић, редни број ЈН 39/2015 - НЕ 

ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Изградња друмског моста преко 

реке Горња Трешњица на локалном путу за село Грчић, редни број ЈН 39/2015 - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  

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

особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно 

наведеној забрани. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
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набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) 

Закона и то:   

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

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

 У складу са чланом 81. став 5. Закона, споразумом је потребно уредити и регулисати 

следећа питања, односно навести податке о: 

 понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 45 дана од дана достављања привремених ситуација и окончане 

ситуације сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена 

из понуде  и потписаним од стране стручног надзора.   

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана    

примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за 

поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. За уграђене материјале 

важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене 

примопредаје радова. 

 

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 

Рок извођења радова не може бити дужи од максимално 120 радних дана од дана 

увођења извођача у посао. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

 

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 

1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: банкарску 

гаранцију за озбиљност понуде - оригинал, са назначеним износом од 10% од укупне 

вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, 

која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива 

на први позив, у корист Општине Љубовија као наручиоца. Поднета банкарска 

гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију 

стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање 

ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 

 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 

своју понуду;  

 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци; 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 39/2015 14/69 

  

 

 понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације, 

 понуђач коме је додељен уговор не достави наручиоцу полису осигурања за 

објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену 

трећим лицима са важношћу за цео период извођења радова који су предмет 

уговора. 
Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

2) Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, 

на дан закључења уговора, а најкасније у року од 3 дана од дана закључења уговора, 

издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% укупнe 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла, као и  
3) Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, 

на дан примопредаје радова по Уговору, издати банкарску гаранцију за отклањање 

грешака у гарантном року, у висини од 5% укупнe вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности који је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и наведена 

писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Изабрани понуђач је дужан да достави: 

 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује 

да у тренутку закључења уговора, а најкасније 3 дана од дана закључења уговора, преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 

издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 

који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист 

Општине Љубовија као наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла 

мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 

начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 

услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 

додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг).  

2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани 

понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у 

гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-a, у 

корист Општине Љубовија као наручиоца. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 

(пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 

отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у 

гарантном року.  

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће 

бити враћена.  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 39/2015 15/69 

  

 

Осигурање радова 

Изабрани понуђач (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. 

Изабрани понуђач (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, изабрани понуђач (извођач радова) је 

дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом 

осигурања. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

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. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, или 

факсом на број 015/562-870) тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре 

истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 39/2015“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

20. Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора је  „најнижа понуђена цена“. 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац 

ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача 

који је понудио краћи рок извођења радова.  
     

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

 

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

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

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 може да одбије 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 пре 

објављивања позива за подношење понуда.  

Доказ може бити:  
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1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року; 

5) 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, 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 правоснажну судску одлуку или коначну 

одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор 

који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

Наручилац ће одбити понуду ако неприхватљива, тј. ако не испуњава услове 

дефинисане чланом 3. тачком 33) Закона о јавним набавкама. 

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права 

наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 

набавке. 

На основу члана 106. Закона, наручилац ће одбити понуду ако садржи битне недостатке 

и то ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.  

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

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или 

препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 

току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 

Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног пасуса, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 131д. Закона. Наручилац може и пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права да закључи уговор о јавној набавци. 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 

2) назив и адресу наручиоца, 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују, 

6) потврду о уплати таксе, 

7) потпис подносиоца. 

Ако понети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне елементе, 

наручилац ће такав захтев одбацити закључком.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

изнoсу од 120.000,00 динара на следећи начин: 

1) број рачуна: 840-30678845-06, 

2) шифра плаћања: 153 или 253, 

3) позив на број: 39/2015, 

4) сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: Општина Љубовија; ЈН 39/2015; 

5) назив уплатиоца; 

6) корисник: буџет Републике Србије. 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 131д. и чл. 138. - 167. 

Закона. 

 

19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона.  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 39/2015 19/69 

  

 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

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

тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ  

ПОНУЂАЧА 

 

СЕДИШТЕ 

 

АДРЕСА СЕДИШТА 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ 

 

ПИБ  

НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА 

 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА  

 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ 

ЗА ЗАСТУПАЊЕ И ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ 

ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ  

 

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ  

ПОДИЗВОЂАЧА 

 

СЕДИШТЕ 

 

АДРЕСА СЕДИШТА 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ 

 

ПИБ  

НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА 

 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА  

 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) 

 

ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА 

 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ  

ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

СЕДИШТЕ 

 

АДРЕСА СЕДИШТА 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ЗАЈЕД. ПОНУДЕ  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ 

 

ПИБ  

НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА 

 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА  

 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail) 

 

ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА 

 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5. ПОНУДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП  ОО  НН  УУ  ДД  АА  

  
ЗЗАА  ЈЈААВВННУУ  ННААББААВВККУУ  РРААДДООВВАА::  

ИИззггррааддњњаа  ддррууммссккоогг  ммооссттаа  ппррееккоо  ррееккее  ГГооррњњаа  ТТрреешшњњииццаа  

ннаа  ллооккааллнноомм  ппууттуу  ззаа  ссееллоо  ГГррччиићћ  

 

Број јавне набавке: 39/2015 

 

Број понуде: ___________________   Датум понуде:_____. _____.2015. 
                   (заводни број понуђача) 
 
 

11..  ВВРРЕЕДДННООССТТ  ППООННУУДДЕЕ::  
 

  

ВВРРЕЕДДННООССТТ  ППООННУУДДЕЕ    ((ббеезз  ППДДВВ--аа))                                       динара 
  

ППДДВВ    динара 

                          УУККУУППННОО  ССАА  ППДДВВ--оомм (исказати са свим 

обрачунатим пратећим трошковима)                                        динара                                                                                        

 

2. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: 

Рок за извођење радова из предметне јавне набавке износи  ___________ радних дана 

од дана увођења у посао (максимално 120 радних дана од дана увођења у посао). 

 

3. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 

Рок плаћања је 45 дана од дана достављања привремених ситуација и окончане 

ситуације сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена 

 
  (назив понуђача) 

 

(улица и број) 

 

(седиште) 
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из понуде  и потписаним од стране стручног надзора. Понуђачу није дозвољено да 

захтева аванс. 
 

4. ГАРАНТНИ РОК:  

 

Гарантни рок за изведене радове из предметне јавне набавке износи ___________ 

месеци (мин. 24 месеца) од дана техничког пријема завршених и изведених радова. 

 

5. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: _____ (минимум 60) дана од дана отварања понуде. 

 

6. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА: 

 

 

/навести део предмета набавке/ 

_____ % 

 

____________________ динара без ПДВ 

/ табелу треба попунити само у случају подизвођача/ 

 
 

 

 

НАПОМЕНА ПОНУЂАЧА:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Датум:          Потпис овлашћеног  лица 

 

____. ____. 2015. године        М.П.   _______________________ 
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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 

СТ. 1. ЗАКОНА 

 

 

У складу са чланом 131г. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _________________________________________, са пословном 

седиштем у _____________________, улица ____________________________ бр. ___, 

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне 

набавке радова - Изградња друмског моста преко реке Горња Трешњица на 

локалном путу за село Грчић, редни број ЈН 39/2015, тј. услове наведене у члану 75. 

став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015), и то: 

1. Понуђач је регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

 

 

 
                Потпис овлашћеног  лица 

Место: __________________                                                  
 

Датум: _______2015. године                                                 M.П.         _______________________ 
 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 39/2015 26/69 

  

 

 

VIIа ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 

75. СТ. 1. ЗАКОНА  

 

 

У складу са чланом 131г. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач _________________________________________, са пословном 

седиштем у _____________________, улица ____________________________ бр. ___, 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом у поступку јавне набавке радова - Изградња друмског моста преко 

реке Горња Трешњица на локалном путу за село Грчић, редни број ЈН 39/2015, и 

то: 

 

1. Подизвођач је регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2. Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре;  

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији. 

 

 

 
                Потпис овлашћеног  лица 
 

Место: __________________                                                  
 

Датум: _______2015. године                                                 M.П.         _______________________ 
 

 

Напомена: 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА 

 

 

У складу са чланом 131г. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _________________________________________, са пословном 

седиштем у _____________________, улица ____________________________ бр. ___, 

испуњава додатне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне 

набавке радова - Изградња друмског моста преко реке Горња Трешњица на 

локалном путу за село Грчић, редни број ЈН 39/2015, тј. услове наведене у члану 76. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), и 

то: 

1) Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и 

то: 

а) понуђач je у претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио 

годишње пословне приходе у минималном износу од 100.000.000,00 динара, у свакој 

години појединачно, и у последњих шест месеци није био у блокади дужој од седам 

дана узастопно; 

б) понуђач је у претходних 5 година изводио радове на изградњи и санацији 

мостова у минималном износу од 90.000.000,00 динара без ПДВ-а, од којих минимум 

два моста распона преко 20 метара. 

 

2) Понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то: 

а) у оквиру техничког капацитета понуђач располаже у власништву или закупу 

следећом опремом: 

Врста Количина 

Бетонска база/фабрика бетона мин. капацитета 15 m
3
/h комада 1 

Камион кипер носивости преко 10 тона комада 3 

Багер (минимална запремина кашике 0,6 m
3
) комада 1 

Комбинована машина – „Скип“ комада 1 

УЛТ 160 или већи комада 1 

Аутомиксер за бетон мин. капацитета 4 m
3
 комада 2 

Аутопумпа за бетон комада 1 

Опрема за монтажу мостовских носача комплет 1 

Булдозер 150 – 200 KS комада 1 

Аутодизалица носивости до 40 тона за утовар и истовар 

префабрикованих АБ елемената 

комада 1 

 

б) у оквиру кадровског капацитета понуђач: 

- понуђач има у радном односу најмање 30 (тридесет) запослених лица на 

неодређено или одређено време, од којих као кључно техничко особље из редова 

стално запослених 3 (три) дипл. инж. грађевине са следећим личним лиценцама: 
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 410 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној 

јавној набавци, 

 412 или 415 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци, 

 413 или 414 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци. 

 

На захтев наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, доставићемо 

доказе који потврђују ову изјаву. 

 

 

 

 
                Потпис овлашћеног  лица 

Место: __________________                                                  
 

Датум: _______2015. године                                                 M.П.         _______________________ 
 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 

 
__________________________ 

/ назив понуђача/ 

 

__________________________ 

/адреса понуђача / 

 

__________________________ 

/датум изјаве/ 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, 

уколико у поступку јавне набавке радова - Изградња друмског моста преко реке 

Горња Трешњица на локалном путу за село Грчић, редни број ЈН 39/2015, наша 

понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о 

извођењу радова за предметну јавну набавку, одмах по закључењу уговора, а најкасније 

у року од 3 дана од дана закључења истог, Наручиоцу доставити полису осигурања за 

извођење радова који су предмет јавне набавке (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, тј. до 

предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

 

 

                          ПОНУЂАЧ 

            М.П.           ________________________ 

          (потпис одговорног лица) 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица носиоца посла групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  РАДОВА 

 

 
И  З  Ј  А  В  А 

 ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  РАДОВА 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да је овлашћено 

лице понуђача ______________________________________________________________ 
                                                                                    (назив понуђача) 

по позиву наручиоца, дана ________ 2015. године обишло/ао терен где ће се изводити 

радови који су предмет јавне набавке у поступку број 39/2015 - Изградња друмског 

моста преко реке Горња Трешњица на локалном путу за село Грчић.   

 

Такође, изјављујемо да нам је Наручилац омогућио детаљан преглед локација, 

као и увид у пројектно-техничку документацију и да смо добили све неопходне 

информације и одговоре на наша питања у вези техничко-технолошког поступка 

извођења радова и да нам је у потпуности јасан поступак, начин и позиције извођења 

предметних радова описаних у оквиру Спецификације радова (Образац структуре цене 

– предмер и предрачун) у Конкурсној документацији.   

 

Понуђач је дужан да достави писмено овлашћење којим овлашћује стручно лице 

да испред понуђача може да присуствује обиласку локација.  

Наручилац се обавезује да обезбеди све грађевинске пројекте на увид и 

присуство стручног лица, које ће моћи да одговори на сва питања потенцијалних 

понуђача и да их у потпуности упозна са предметном јавном набавком.   

                                                                  

Напомена: Обилазак локације је услов за учешће у поступку јавне набавке.             

 

    

 

Потпис овлашћеног  лица                                                           Потпис овлашћеног  лица 

          Наручиоца                                                                                        Понуђача 

 

______________________                                                         ________________________ 

 

 

 

МП   
 

     

МП 

 

МП   
 

     

МП 
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XI  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

У Г О В О Р 

 О  ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОСТА НА РЕЦИ ТРЕШЊИЦИ 

 

 

Уговорне стране: 

 

1. Општинa Љубовија,  ул. Војводе Мишића бр. 45, 15320 Љубовија,  матични 

број: 07170513, ПИБ: 101302050, коју заступа председник општине Мирослав 

Мићић (у даљем тексту: Наручилац), и 
  

2.  ______________________________, ул. _____________________бр. _____, матични 

број _____________, ПИБ ________________, рачун бр. _________________  код 

пословне банке _____________________, које заступа директор 

_______________________, (у даљем тексту: Извођач радова) 

 

Члан групе _____________________, адреса _____________________, ПИБ 

_____________, матични број ___________________ 

Члан групе _____________________, адреса _____________________, ПИБ 

_____________, матични број ___________________ 

 

кога заступа:  _____________________________ (у даљем тексту Извођач) 

 

Усвојена понуда: број ______________ (заводни број понуђача), од ________. 2015. год. 

 

 

Члан 1 

Уговорне стране констатују: 

-  да је Наручилац изабрао Извођача радова као најповољнијег понуђача за 

извођење радова на изградњи друмског моста преко реке Горња Трешњица на локалном 

путу за село Грчић, а по спроведеном поступку јавне набавке бр._______; 

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Законом 

о отклањању последица поплава у Републици Србији («Службени гласник РС», бр.           

75/14, 64/15 и 68/15-др. закон), преко Канцеларије за помоћ и обнову поплављених 

подручја (у даљем тексту: Канцеларија). 

 

Предмет Уговора 

Члан 2 

Предмет уговора је извођење радова на изградњи друмског моста преко реке 

Горња Трешњица на локалном путу за село Грчић и ближе је одређен усвојеном 

понудом Извођача радова број ____________ од ________2015. године, која је дата у 

прилогу и чини саставни део Уговора. 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да 

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 

грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за 

потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
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Вредност радова – цена 

 

Члан 3 

 Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:      

______________  динара без ПДВ-а, а добијена је на основу јединичних цена из 

усвојене понуде Извођача радова број ___________ од _________2015. године. 

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

повећања цене елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 

обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне 

трошкове Извођача радова. 

Ако су радови извршени у уговореном року, Инвеститор има право на снижење 

уговорене цене радова у случају да су се цене елемената на основу којих је одређена 

цена смањиле за толико да би цена била нижа за више од 10% (десет процената). 

 

Услови и начин плаћања 

 

Члан 4 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по 

испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, 

сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена 

из усвојене понуде бр. ________од _________2015. године и потписаним од стране 

стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације, 

с тим што окончана ситуација мора износити минимум 30% (тридесет процената) од 

уговорене вредности.  

Исплату средстава обрачунатих на начин  и у роковима из става 1. овог члана, 

Канцеларија ће вршити директно Извођачу радова.  

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, Канцеларија ће 

исплатити неспорни део ситуације.  

Канцеларија задржава право да динамику исплате средстава усклађује са 

ликвидним могућностима буџета. 

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.   

 

Рок за завршетак радова 

 

Члан 5 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (____) 

дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који 

је саставни део Уговора. 

 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а 

сматраће се да је увођење у посао извршено када је Наручилац предао Извођачу радова 

неопходну документацију и када је Наручилац обезбедио Извођачу радова несметан 

прилаз градилишту. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 39/2015 33/69 

  

 

            Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 

преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

 Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима 

се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним 

планом грађења. 

 

Члан 6 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова : 

- у случају прекида радова који траје дуже од 5 (пет) дана, а није изазван 

кривицом Извођача радова; 

-  у случају елементарних непогода (поплаве, земљотреса и сл.) 

 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 

Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 8 (осам) дана пре 

истека коначног рока за завршетак радова.  

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе 

постигну писмени споразум и закључе анекс уговора. 

            У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да 

уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 

накнаде. 

 Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на 

продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

 

Уговорна казна 

 

Члан 7 

 Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% (0,5 проценатa) од укупно уговорене 

вредности за сваки дан закашњења.  

 Наплату уговорне казне Наручилац 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 радова 

 

Члан 8 

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 као и: 

 - да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  

Извођача радова;                 

 - да се строго придржава мера заштите на раду;  

 - да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и 

да је спреман за њихову примопредају; 
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 - 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 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; 

 - 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; 

 - да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 

квалитета употребљеног материјала; 

 - да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца 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 радова мора да 

приступи у року од 5 дана; 

 - да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног 

материјала, инсталација и опреме. 

 

Обавезе Наручиоца 

 

Члан 9 

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача радова. 

Наручилац се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му 

техничку документацију, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 
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Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 

 

Члан 10 

 Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински 

дневник. 

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног 

органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то 

на сопствени трошак. 

 

Финансијско обезбеђење 

 

Члан 11 

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 

3 (три) дана од дана закључења истог, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим 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. 

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року – у висини од 5% (пет 

процената) вредности уговора без ПДВ-а, у трајању 5 (пет) дана дужем од понуђеног 

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 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 ст. 1. и 2. овог члана, са 

новим периодом осигурања. 

 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

 

Члан 13 

 Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу 

са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или 

умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно 

употребу одређену уговором. 
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 Гарантни рок за квалитет изведених радова износи 2 (две) године и рачуна се од 

датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у 

складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с 

тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача 

опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу. 

 Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се 

покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач радова 

није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала. 

 Независно од права из гаранције, Наручилац има право да од Извођача радова 

захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова 

или уградње материјала неодговарајућег квалитета. 

 

Извођење уговорених радова 

 

Члан 14 

 За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате 

квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте 

у складу са пројектном документацијом. 

 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима 

и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају 

спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

 Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 

материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 

квалитету. 

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 

објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове 

и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 

уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, 

Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом 

којим се уређује планирање и изградња.  

 Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што 

је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

 

Непредвиђени радови 

 

Члан 15 

Непредвиђене радове Извођач радова може извести и без претходне сагласности 

Наручиоца ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност. 

Непредвиђени радови су они чије је предузимање било нужно због осигурања 

стабилности објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном 

тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и 

неочекиваним догађајима. 

Извођач радова је дужан без одлагања извести наручиоца о овим појавама и 

предузетим мерема. 

Извођач радова има право на правичну накнаду од стране инвеститора, за 

непредвиђене радове који су морали бити обављени, у складу са законом којим се 

уређују облигациони односи. 
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Технички преглед и примопредаја изведених радова 

 

Члан 16 

 Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих 

радова предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по 

завршетку изградње дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички 

преглед може да се врши и упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по 

завршетку изградње објекта не би могла да се изврши контрола изведених радова. 

 Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са 

одобрењем за изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, 

као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, 

односно материјала, опреме и инсталација. 

 Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и 

стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) 

дана од завршетка радова. 

 Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца, 1 

(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство 

Стручног надзора. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји. 

 Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре 

техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) 

извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка. 

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или 

приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. 

Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако 

их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке 

отклони преко другог лица на терет Извођача радова. 

 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће 

учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Технички преглед радова обезбедиће Наручилац. 

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача радова 

примити на коришћење изведене радове. 

 

Коначни обрачун 

 

Члан 17 

 Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија 

за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи 

од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и 

непроменљиве.  

Комисију за коначни обрачун чине 2 (два) представника Наручиоца, 1 (један) 

представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство 

Стручног надзора. 

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 

 Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са 

Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 
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Раскид Уговора 

 

Члан 18 

 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. 

 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. 

 

Примена важећих прописа 

 

Члан 20 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се 

одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се 

уређују облигациони односи.  

 

Саставни део уговора 

 

Члан 21 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 

-   техничка документација 

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________2015. године 

-   динамички план. 

 

Решавање спорова 

 

Члан 22 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

 

Број примерака уговора 

 

Члан 23 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну 

страну. 
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Ступање на снагу 

 

Члан 24 

 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране и када 

овлашћено лице Канцеларије потписом потврди да је канцеларија сагласна са 

потписаним уговором, а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције 

за добро извршење посла од стране Извођача радова.  

  

 

ЗА НАРУЧИОЦА: 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

_____________________ 

        Мирослав Мићић   

 

Датум 

___________________ 

 

 

 

Датум 

___________________ 

 

САГЛАСНА: 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОМОЋ И ОБНОВУ ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА 

 

_______________________ 

В.Д. ДИРЕКТОР Марко Благојевић 

 

Датум ___________________ 

 

 

Напомена: 

 модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом 

и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора ! 
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XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ РАДОВА - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН) 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

КЊИГА 1 

Главни пројекат друмског моста 

преко реке Горња Трешњица на локалном путу за село  Грчић 

Бр. 
поз. 

Бр.поз.  
ТехнУс

л 
Опис радова 

Јед. 
мере 

Количина 
Јед. цена 

(дин) 
Цена (дин) 

А B A*B 

01.1 01 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

01.1.1 
  

Отварање градилишта и остали 
припремни радови. Плаћа се 
паушално. 

пауш.     

 01.1.2 01.02.0
2 

Сечење ограде, избијање 
ивичњака и разбијање асфалта са 
одвозом на депонију коју одреди 
надзорни орган.                    
Плаћа се паушално. 

пауш. 

    
 01.1.3 01.02.0

3.01 
Рушење горње, армирано бетонске 
конструкције моста, са одвозом на 
депонију коју одреди надзорни 
орган. Плаћа се по m

3
. 

m
3
 30.00 

  01.1.4 01.02.0
3.02 

Рушење целокупних средњих и 
крајњих стубова, као и 
припадајућих армирано бетонских 
темеља, са одвозом на депонију 
коју одреди надзорни орган.                          
Плаћа се по m

3
. m

3
 170.00 

  
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ : 

 

01.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

  
Напомена: Заштита ископа темеља стубова се не обрачунава засебно већ је потребно 
обрачунавати кроз позиције радова ископа. 

01.2.1 03.01 Чишћење корита реке од обрушене 
армирано бетонске конструкције,  
са одвозом на депонију коју одреди 
надзорни орган. Плаћа се по m3. 

m
3
 55.00 

  01.2.2 03.01 Ископ темеља у материјалу  II и III 
категорије, са транспортом 
ископаног материјала до 5km.         

Плаћа се по m
3
 ископаног 

материјала         

- на дубини 0-2 m m
3
 300.00 

  - на дубини 2-4 m m
3
 180.00 

  01.2.3 03.01 Ископ темеља у материјалу  IV 
категорије , са транспортом 
ископаног материјала до 5km.         

Плаћа се по m
3
 ископаног         
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материјала 

- на дубини 2-4 m m
3
 290.00 

  01.2.4 03.01 Ископ темеља у материјалу  V 
категорије, са транспортом 
ископаног материјала до 5km.     

  Плаћа се по m
3
 ископаног 

материјала     
  - на дубини 4-6 m m

3
 75.00 

  01.2.5 03.02 Додатак за копање темеља при 
црпљењу воде од 30 lit/min do 120 
lit/min. 
Плаћа се по m

3
 ископаног 

материјала m
3
 300.00 

  01.2.6 03.03 Ископ ровова и канала, ширине 
мање од 1.5m и дубине мање од 
2m. 
Плаћа се по m

3
 ископаног 

материјала m
3
 20.00 

  01.2.8 03.05 Насипање материјала / 
затрпавање темеља стубова, из 
ископа или позајмишта, у 
слојевима по 30 cm, земљаним 
материјалом, са набијањем слојева 
до модула стшљивости Мs=30MPa.  

        

Плаћа се по m
3
 набијеног 

материјала m
3
 392.00 

  01.2.9 03.06 Израда шљунчаног клина иза 
крајњих стубова  од добро 
гранулисаног шљунка збијеног у 
слојевима од 30 cm до  модула 
стшљивости Мs=40MPa.     

  Плаћа се по m
3
 набијеног 

материјала m
3
 415.00 

  01.2.10 03.08 Израда кегли, према пројекту, 
материјалом добијеним из усека 
или позајмишта,  предвиђеним за 
насип пута, са механичким 
набијањем у слојевима од по 30cm 
и са набијањем сваког слоја до 
модула стишљивости Мs = 30МРа.           

Плаћа се по m
3
 набијеног 

материјaла m
3
 111.00 

  
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 
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01.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ 

  

  Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове : 
 - Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим 
правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке  материјала,  помоћни алат, 
оплате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-
Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа. 
 - Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним 
узорцима по одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким нормативима за 
бетон и армирани бетон" (ПБАБ 87-"Службени лист СФРЈ" бр.11/87). 
 Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим српским 
стандардима. 
 Бетон класе В.II  мора имати марку водонепропустљивости V-6 (SRPS U.М1.015) и марку 
отпорности на мраз М-150 (SRPS U.М1.016). 
 Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују 
"Нормативи и стандарди рада у грађевинарству". 
-Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем 
-Арматура се плаћа посебно 
-Каблови се плаћају посебно 
-У цену бетона је урачуната оплата и скела 
-Плаћа се за потпуно готов посао од m³ уграђеног бетона 

01.3.1 04.01 Неармирани бетон         

01.3.1.
1 

04.01.0
1 

Мршави бетон - изравњавајући 
слој, дебљине 10 cm, MB20, класе 
B.I, испод наглавних - лежишних 
греда крајњих стубова,  прелазних 
плоча од бетона. m

3
 9.00 

  01.3.1.
2 

04.01.0
2 

Темељ кегле од бетона класе B.I 
МБ20.  m

3
 10.00 

  01.3.1.
3 

04.01.0
3 

Облагање кегли бетонским 
каменим плочама МБ 20, у слоју 
песка, међусобно заливених 
цементним малтером. 
Плаћа се по m

2
 потпуно изведене 

облоге. m
2
 48.50 

                

01.3.2 04.02 
Армирано бетонске темељне 
конструкције         

01.3.2.
1 

  Темељи крајњих стубова од бетона 
класе B.II,   C 25/30 (МB 30), М-
150,V-6. m

3
 127.00 

  01.3.2.
2 

04.02.0
2 

Додатак за бетонирање темеља-
лежишних греда крајњих стубова 
при црпљењу воде од 30-120l/min. m

3
 127.00 

  

01.3.3 04.03 

Стубови као ослонци распонских 
конструкција разних система и 
лежишне греде                 

  01.3.3.
1 

04.03 Kрила крајњих стубова од бетона 
класе B.II,   C 25/30 (МB 30), М-
150,V-6. m

3
 88.60 

  01.3.3.
2 

04.03 Лежишне греде и маске крајњих 
стубова од бетона класе B.II,    C 
25/30 (МB 30),    М-150,V-6. 

m
3
 19.50 

  01.3.3.
3 

04.03 Пешачке конзоле на крилима 
крајњих стубова од бетона класе 
B.II, C 25/30 (МB 30) , М-150,V-6. m

3
 8.40 
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01.3.3.
4 

04.03 Тело и парапет крајњих стубова, од 
бетона класе B.II,  М-150,V-6, C 
25/30 (МB 30) m

3
 125.00 

  01.3.3.
5 

04.03 Квадери крајњих стубова од бетона 
класе B. II , C 35/45 (МB 40), М-
150,V-6. m

3
 0.25 

  01.3.3.
6 

  Маске пешачких стаза од бетона 
класе II, C40/50 (MB 45), М-150,V-6. m

3
 5.90 

  
01.3.4 04.04 

Распонска конструкција моста од 
армираног бетона         

01.3.4.
1 

04.04.0
1 

Коловозна плоча од армираног 
бетона, ливена на лицу места 
преко монтажних носача. Бетон 
класе B.II, C 40/50 (MB 45), М-
150,V-6. m

3
 45.00 

  01.3.4.
2 

04.04.0
1 

Армиранобетонски попречни 
носачи за везу главних носача од 
преднапрегнутог бетона.     Бетон 
класе B.II, C40/50 (MB 45), М-150,V-
6. m

3
 2.50 

  01.3.4.
3 

04.04.0
4 

Пешачка стаза ливена на лицу 
места, (укључујући и ревизионе 
шахтове) од бетона класе B.II, C 
40/50 (MB 45),                          М-
150,V-8 m

3
 20.40 

  01.3.4.
4 

04.04.0
5 

Прелазне плоче, од бетона класе 
B.II,              C 25/30 (МB 30), М-150, 
V-6 m

3
 11.25 

  
01.3.5 04.05 

Распонска конструкција моста од 
преднапрегнутог бетона         

01.3.5.
1 

04.05.0
1 

Монтажни главни носачи од 
преднапрегнутог бетона. Бетон 
класе B.II   C 45/55 (MB 50),      М-
150,V-6 m

3
 45.50 

  
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: 

 

01.4 05 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

  

  Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове: 
 - Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим 
правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке  материјала,  помоћни алат и 
скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", 
као и остале трошкове и зараду предузећа.  
 Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по 
детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну. 
 За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова. 
 Јединична цена садржи и постављање подметача од челика,пластике или бетона за 
постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. 
Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може 
доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције. 
  У цену радова на преднапрезању урачуната је набавка свог потребног материјала (ужад, 
котве, пресе, заштитне цеви, подложне плочице, ињекциона маса), постављање ужади у 
пројектован положај, монтирање и сам процес утезања и инјектирања. 
 Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на 
сложеност и пречнике шипки арматуре. 
 Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и ужади и дужинама из 
арматурних нацрта. 
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01.4.1 05.01 Набавка, чишћење, сечење, 
машинско савијање и монтажа 
арматуре према пропису, пројекту 
и статичким детаљима. 
Плаћа се по kg уграђене арматуре.         

    Ребраста арматура B 500 kg 39,000.00 
       

    01.4.2 05.02 Високовредна, патентирана ужад 
за преднапрезање са свим 
котвама, подложним плочицама, 
пресама и заштитним цевима за 
каблове. 
Плаћа се по kg уграђеног челика за 
преднапрезање. kg 2,645.00 

  
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: 

 

01.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

    

 Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из 
пројекта, предрачуна радова и детаљима. 
 Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, 
снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, трајни колико и објекат 
или пројектовани тако да је њихова замена могућа. 
 Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре 
почетка наношења изолационог материјала. 
 У јединичну цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, транспорт и 
израда. 
 Плаћа се за потпуно готов посао по m

2
 урађене изолације и/или заштите. 

01.5.1 06.01 Израда хидроизолације горње 
површине коловозне конструкције 
од једног хладног премаза 
битулитом и три премаза врућим 
битуменом са два слоја битуменске 
траке дебљине 4 mm између.   m

2
 221.00 

  01.5.2 06.02 Израда хидроизолације од једног 
хладног премаза битулитом и 
једног премаза врућим битуменом 
бетонских површина које су у 
контакту са земљом.  m

2
 415.00 

  01.5.3 06.04 Израда заштите бетонских 
површина заштитним 
хидрофобним премазом за бетон, 
на бази пенетрата. Површине 
морају бити претходно очишћене и 
суве. Премазивање подразумева 
заштиту и импрегнацију свих 
видљивих бетонских површина 
моста које су у додиру са 
атмосферским утицајима. m

2
 397.00 

  01.5.4 06.06 Заштитни премаз бетона на 
пешачким стазама, d=3-3.5 mm, 
формираног од 4 слоја:епокси 
прајмер, водоотпорни слој пур 
смоле, основни премаз пур 
смоле(полиуретан) са кварц 
песком (0.5-1 mm) и завршни слој 
пур смоле. m

2
 108.00 
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УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: 
 

01.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ 

01.6.1 07.01 Лежишта на мостoвима         

NGe,NGa,N ком 8.00 
  01.6.2 07.02 Дилатационе спојнице тип МT-70, 

набавка и уградња према пројекту m
1
 13.00 

  
УКУПНО ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ: 

 

01.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ 

    

За све позиције наведених радова важи: 
* у цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, механизације, транспорт, 
израда и монтажа према пројекту, а за комплетно завршен посао 

01.7.1 08.03 Израда и постављање ограде од 
челика S 235 JRG1. 
У цену је урачуната набавка 
материјала, израда, транспорт, 
монтажа, антикорозиона заштита 
са два основна и два завршна 
премаза покривном бојом, а у 
свему према пројекту. 
Плаћа се по kg постављене ограде.          

     -цевне или од профила kg 2,025.00 
  01.7.2 08.05 Израда  подливки од ексмала. 

Плаћа се потпуно готов посао по 
m

3
 изведене подливке. 

m
3
 0.55 

  01.7.3 08.08 Коловозни застор од асфалт 
бетона, дебљине према пројекту     

  заштитни носећи слој АБ8, 
дебљине 3cm m

2
 116.20 

  01.7.4 08.08 Коловозни застор од асфалт 
бетона, дебљине према пројекту     

  хабајући слој АБ11, дебљине 4cm m
2
 116.20 

  01.7.5 08.11 Уграђивање ПВЦ цеви у пешачке 
(ревизионе) стазе Ø100mm. 
Плаћа се по m' уграђених цеви. m' 328.00 

  01.7.6 08.13 Израда и затварање спојница на 
асфалту уз ивичњаке и венце на 
пешачким стазама трајно 
еластичном масом. 
Плаћа се по m' уграђене спојнице. m' 164.00 

  01.7.7 08.14 Ивичњаци бетонски 18/24 cm,  C 
45/55 (MB 50) m' 81.60 

  01.7.8 08.15 Испитивање готовог моста. паушално 
 01.7.9 08.16 Фотографско снимање у току 

изградње моста. паушално 
 01.7.10 08.17 Израда и уграђивање плоче са 

годином изградње моста. паушално 
 

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: 
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

       
01.1 01 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

 

01.2 03 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

01.3 04 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ 
 

01.4 05 АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
 

01.5 06 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
 

01.6 07 ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ 
 

01.7 08 ОСТАЛИ РАДОВИ 
 

      
 

       

    

УКУПНО (дин): 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

КЊИГА 2 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

      

Бр. Опис радова 
Јед. 
мере 

Количина 
Јединична 
цена (дин) 

Цена (дин) 

А Б АxБ 

Напомена: Све позиције обухватају набавку и допрему материјала 

02.01.02.00 ПРЕДХОДНИ РАДОВИ 

02.01.02.01 Обележавање трасе и објеката, сва 
геодетска мерења, тј. преношење 
података с пројекта на терен и 
обратно, осигурање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на 
терену за све време грађења, 
односно до предаје радова 
Инвеститору. Обрачун се врши по 
километру трасе и прикључака у 
складу с пројектима и техничким 
условима. km 0.18 

  02.01.02.02 Чишћење терена, са сечењем и 
уклањањем шибља, грања и сличног 
растиња чија дебљина не прелази                    
10 cm са транспортом на  дeпонију у 
свему према техничким условима и 
пројекту. Обрачун се врши по m

2
 

очишћене површине. m
2
 200 

  02.01.02.03 Сечење дрвећа са вађењем корења, 
одношењем грања, трупаца, и 
пањева ван трупа пута и на депонију, 
у свему према техничким условима и 
пројекту. Обрачун се врши по комаду. 

    
    

а) дрвеће Ø 10-30 cm kom 4.00 
    б) дрвеће Ø 30-50 cm kom 2.00 
  02.01.02.04 Вађење пањева са уклањањем ван 

трупа пруге и у свему према 
техничким условима и пројекту. 
Обрачун се врши по комаду. 

    
    

а) пањеви Ø 10-50 cm kom 4.00 
    а) пањеви Ø 50-90 cm kom 2.00 
  02.01.02.05 Рушење постојећих коловозних 

застора од асфалтних или бетонских 
слојева на подлогама од камених 
материјала (ситне камене коцке, 
турске калдрме и сл.) и туцаника са 
одбацивањем материјала у страну и 
одвозом материјала на депонију. 
Обрачун се врши по m

3
 асфалтних 

или бетонских слојева. 
m

3
 19.00 
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02.01.02.06 Опсецање постојећег асфалта (траке 
ширине 10 cm), за везу са новом 
коловозном конструкцијом са одвозом 
на депонију. 

m' 27.00 
  

УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ: 
 

Бр. Опис радова 
Јед. 
мере 

Количина 
Јединична 
цена (дин) 

Цена (дин) 

А Б АxБ 

02.01.03.00 ДОЊИ СТРОЈ 

02.01.03.01 Машински ископ хумуса у слоју 
променљиве дебљине са утоваром, 
транспортом на депонију  и 
фигурисањем исте, а у свему према 
пројекту и према техничким 
условима. Ископ хумуса врши се 80% 
машинским путем, а до 20% ручно. 
Обрачун се врши по m

3
 ископаног 

хумуса у самониклом стању. 
m

3
 352.00 

  02.01.03.02 Широки ископ усека машинским 
путем, према попречним профилима, 
са утоваром, транспортом  до места 
уградње или депоније и истоваром 
материјала са грубим планирањем 
слојева насипа или депоније и 
планирањем усека и депоније, а у 
свему према пројекту и техничким 
условима. Обрачун се врши по m

3 

материјала у самониклом стању.     
    a) у материјалу III и IV категорије m

3
 220.00 

  02.01.03.03 Ископ и израда одводних јаркова 
према пројекту и захтевима 
надзорног органа у свим категоријама 
тла са   одвозом на депонију и 
планирањем депоније. Обрачун се 
врши по m

3
 ископа у сраслом стању. 

m
3
 107.00 

  02.01.03.04 Уређење темељног тла (подтла) 
сабијањем, а у свему према пројекту 
и техничким условима. Обрачун се 
врши по m

2
 стварно уређеног 

темељног тла. 

m
2
 1238.00 

  02.01.03.05 Израда насипа од  материјала који 
испуњавају прописане услове за 
материјале од којих се изводи насип. 
Насип се ради у слојевима 20-30 cm, 
а у свему према пројекту и техничким 
условима. Обрачун се врши по m

3
 

израђеног и сабијеног насипа заједно 
са набавком и транспортом 
материјала. 

m
3
 1177.00 
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02.01.03.06 Израда постељице. Овај рад 
обухвата планирање, евентуалну 
санацију, квашење, односно 
посушивање земље и сабијање до 
прописане збијености, у свему према 
техничким условима. Обрачун се 
врши по m

2
 уређене и сабијене 

постељице. 

m
2
 1227.00 

  02.01.03.07 Заштита косине насипа и усека 
хумунизирањем и затрављивањем. 
Овај рад обухвата заштиту ерозивних 
површина косина усека и насипа 
хумунизирањем и затрпавањем, а у 
свему према пројекту и техничким 
условима. Обрачун се врши по m

2
 

хумунизиране и затрављене косине. 

m
2
 791.00 

  

Бр. Опис радова 
Јед. 
мере 

Количина 
Јединична 
цена (дин) 

Цена (дин) 

А Б АxБ 

02.01.03.08 Израда банкина и језга банкина од 
материјала употребљених за израду 
завршног слоја у свему по пројекту и 
одредбама техничких услова. 
Обрачун се врши по m

2
 израђене 

банкине.         

  а) Банкине посуте песком, шљунком 
или каменом дробином у слоју 5 cm. m

2
 298.00 

  02.01.03.09 Планирање , равних површина где 
није предвиђено хумузирање. 
Обрачун се врши по m

2
 планиране 

површине. 

m
2
 129.00 

    
    

  

УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ: 
 

02.01.04.00 ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 

02.01.04.01 Израда доњег  носећег  слоја од 
дробљеног каменог матетријала 
крупноће  0/63 mm дебљине према 
пројекту у уваљаном стању. Обрачун 
се врши по m

3
 уграђеног слоја у 

збијеном стању.                                                                                      
У цену је урачуната набавка 
материјала, транспорт и уграђивање. 

m
3
 126.00 

  02.01.04.02 Израда носећег  слоја дебљине                                  
према пројекту, од дробљеног 
каменог агрегата 0/31.5 mm. У цену је 
урачуната набавка материјала, 
транспорт и уграђивање.Обрачун се 
врши по m

3
 уграђеног слоја у 

збијеном стању.  m
3
 68.00 
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02.01.04.03 Израда горњег битуменизираног 
носивог слоја (БНС) од мешавине 
каменог брашна, каменог агрегата и 
битумена као везива. Рад обухвата 
набавку потребних материјала и 
уграђивање у слојевима 5-14 cm 
према пројекту. Обрачун се врши по 
m

2
 израђеног слоја. 

        

  а) БНС 22 А  д = 7cm m
2
 412.00 

  02.01.04.04 Израда хабајућег слоја од 
асфалтбетона (АБ) дебљине 4-7 cm, 
израђен од мешавине каменог 
брашна, каменог  и битумена као 
везива. Рад обухвата набавку свих 
материјала и уграђивање у слојевима 
5-7 cm по пројекту. Обрачун се врши 
по m

2
 израђеног слоја. 

        

  а) AБ 11  д = 4cm m
2
 402.00 

  УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА: 
 

Бр. Опис радова 

Јед. 
мере 

Количина 
Јединична 
цена (дин) 

Цена (дин) 

  А Б АxБ 

02.01.05.00 ОДВОДЊАВАЊЕ         

02.01.05.01 Облагање одводних јаркова 
калдрмом у ЦМ. (1:3) д=15cm, на 
подлози од шљунка д=10cm, са 
набавком и допремом материјала. 
Обрачун по m

2
 развијене површине 

канала заједно са подлогом од 
шљунковито-песковитог материјала. 

m
2
 59.00 

  02.01.05.02 Облагање одводних јаркова бетоном 
МБ 25, d=15cm,  са набавком и 
допремом материјала. Обрачун по m

2
 

развијене површине канала заједно 
са подлогом од шљунковито-
песковитог материјала. 

m
2
 69.00 

  Израда пропуста         

02.01.05.03 Ископ за темеље пропуста у 
материјалу III и IV категорије са 
разупирањем према потреби и 
одвозом на депонију. Обрачун по m

3
 

ископаног материјала у сраслом 
стању. 

m
3
 70.00 

  02.01.05.04 Израда шњунчаних клинова око 
пропуста  и подлоге испод пропуста, 
са набијањем у слојевима. Обрачун 
по m

3
 сабијеног клина или подлоге  са 

набавком и допремом материјала. 
m

3
 38.00 
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02.01.05.05 Бетонирање темеља пропуста са 
набавком и допремом свог потребног 
материјала, у свему према пројекту и 
техничким условима. Обрачун по m

3 

уграђеног бетона МБ 20 заједно са 
оплатом.  

m
3
 1.50 

  02.01.05.06 Бетонирање цеви, облога и сводова 
пропуста бетоном МБ 30 са набавком 
и допремом свог потребног 
материјала, у свему према пројекту и 
техничким условима. Обрачун по m

3
 

уграђеног бетона заједно са оплатом. 

m
3
 7.50 

  02.01.05.07 Израда калдрме од камена на 
подлози од шњунка. Обрачун по m

2
 

комплетно завршене калдрме са 
набавком и допремом свог 
материјала и свим припадајућима 
радовима а за калдрму:     

    а) калдма у Ц.М. д=15cm m
2
 3.80 

  02.01.05.08 Израда хидроизолације пропуста 
једним хладним и два врућа премаза 
битуменским средствима са набавком 
и допремом свог потребног 
материјала, у свему према пројекту и 
техничким условима. Обрачун по m

2
 

изоловане површине. 

m
2
   26.00 

  02.01.05.09 Уграђивање готових цеви за пропусте 
са набавком и допремом свог 
потребног материјала, израдом 
подлоге од бетона МБ 15, у свему 
према пројекту и техничким. Обрачун 
по m' уграђених цеви.условима.  

        

  а)  Ø  800 m' 8.00 
  УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ: 

 

01.01.08.00 РАЗНИ РАДОВИ 

01.01.08.01 
Измештање стуба кабловске мреже 
на нов положај са преспајањем 
линија, набавком, допремом 
материјала, враћањем у финкцију 
мреже и свим припадајућим 
радовима у свема према захтеву или 
посебном уговору са власником 
мреже . Обрачун паушално, по 
комаду стуба - носача меже. 

пш. 1 

  

 02.01.08.02 Израда пројекта изведеног стања. 
Обрачун по километру осовинске 
трасе. 

km 0.18 
  УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: 
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

      
02.01.02.00 ПРЕДХОДНИ РАДОВИ 

 
02.01.03.00 ДОЊИ СТРОЈ 

 
02.01.04.00 ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 

 02.01.05.00 ОДВОДЊАВАЊЕ 

 01.01.08.00 РАЗНИ РАДОВИ 

 

      

   

УКУПНО (дин): 
 

 

 

Бр. Опис радова 
Јед. 
мере   

Количи
на 

Јединична 
цена (дин.) Цена (дин.) 

A Б AxБ 

01.00.0
0. ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

01.01.0
0. 

Рефлектујући саобраћајни знак са прибором за 
монтажу (испоручен на терен), класа II: 

        

  II-1                            900x900x900 mm ком 1 
 

   II-30 (20) ф 600 m2 2 
 

   II-33 ф 600 ком 1 
 

   III-1 600x600mm ком 1 
 

   III-61 (Трешњица) 2ком (1800x1200mm) m2 4.32 
 

 01.02.0
0. 

Стуб носач рефлектујућег саобраћајног знака 
(испоручен на терен):         

  ф 60 x 3500 mm. ком 1 
    ф 60 x 4000 mm. ком 4 
  

УКУПНО ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКЛАНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (дин.) 
 02.00.0

0. МОНТАЖНИ РАДОВИ 

02.01.0
0. 

Монтажа рефлектујућег саобраћајног знака на 
самостални стуб ком 7 

  
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ (дин.) 

 03.00.0
0. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

03.01.0
0. 

Уградња стуба рефлектујућег саобраћајног 
знака 

ком 7 
  

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ (дин.) 
 

04.00.0
0. САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА са прибором за уградњу и монтажу (испорука/уградња/гаранције) 

04.01.0
0. 

ЈО, N2W5 m 16 
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04.02.0
0. 

коси завршетак кзо, 12m ком 4 
  

04.02.0
0. 

обли завршетак ком 
4 

 
 

УКУПНО ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ (дин.) 
 

       
       
       

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

              

01.00.0
0. 

ЕЛЕМЕНТИ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

02.00.0
0. 

МОНТАЖНИ РАДОВИ 
 

03.00.0
0. 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

04.00.0
0. 

САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА са прибором за уградњу и монтажу 
(испорука/уградња/гаранције)  

УКУПНО (дин): 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ДРУМСКОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ГОРЊА ТРЕШЊИЦА 
НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ ЗА СЕЛО ГРЧИЋ  

КЊИГА 3 ХИДРОТЕХНИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

Бр. 

Број 
позиц
ије из 
Т.У. 

Опис радова 
Јед. 
мере 

Количин
а 

Јединична 
цена (дин) 

Цена (дин) 

А Б АxБ 

К3.01.   ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

К3.01.01. 1.2 Чишћење површине терена за израду 
корита, од шибља и дрвећа дебљине до 
10цм, пањева и одвожење истог на 
депонију, коју одреди Инвеститор 
односно Надзорни орган. У цену је 
урачунат утовар у возила и транспорт на 
даљину до 5км са истоваром и 
равнањем депоније. Пре почетка радова 
извођач са Надзорним органом утврђује 
количину мерењем и уноси их у 
записник.  Плаћа се по m² очишћене 
површине. m² 800 

  К3.01.02. 1.3 Геодетски радови. Обнова темена и 
полигоног влака пре почетка радова на 
дужини регулације реке. 

m' 80 
  

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: 
 

К3.02.   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

К3.02.01. 2.1 Скидање, хумуса на дубини од 25 цм са 
рашчишћавањем корова и другог 
растиња. Хумус се депонује на даљину 
до 5 km. Плаћа се по m³ превезеног 
материјала. 

m³ 1275.17 
  К3.02.02. 2.2 Машински ископ земље II и III категорије 

у сувом и влажном замљишту, за израду 
новог корита. Ископ се врши багерима и 
другим погодним машинама са 
директним утоваром у возила. У 
обрачун улази ископ, утовар, превоз, 
истовар и планирање депоније по 
завршетку радова. Цена обухвата и 
евентуално одстрањивање воде за 
време грађења. Ископ извршити до 
тачности 10цм од пројектованих кота. 
Обрачун се врши по попречним 
профилима снимљеним пре и после 
ископа са превозом (табела ископа). 

        
    а)Рад у природно влажној земљи (70 %) 

m³ 1703.49 
      б)Рад у мокрој земљи (30%) m³ 730.07 
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К3.02.03. 2.2 Машински ископ земље II и III категорије 
у сувом и влажном замљишту, за израду 
стабилизационих прагова. Ископ се 
врши багерима и другим погодним 
машинама са директним утоваром у 
возила. У обрачун улази ископ, утовар, 
превоз, истовар и 
планирање депоније по завршетку 
радова. Цена обухвата и евентуално 
одстрањивање воде за време грађења. 
Ископ извршити до тачности 10цм од 
пројектованих кота. Обрачун се врши по 
попречним профилима снимљеним пре 
и после ископа са превозом (табела 
ископа). 

        
    а)Рад у природно влажној земљи (70 %) m³ 25.05 

      
б)Рад у мокрој земљи (30%) m³ 10.74 

  К3.02.04. 2.2 Ручни ископ замље II и III категорије за 
стабилизационе прагове. Материјал се 
одвози у депонију коју одреди надзорни 
орган. У обрачун улази и одстрањивање 
воде за време рада. Плаћа се по m³ 
ископане земље. 

m³ 3.98 
  К3.02.05. 2.2 Ручно докопавање са финим и грубим 

планирањем корита. После завршеног 
машинског ископа приступит  ће се 
ручном докопавању дна косина корита. 
Добијени материјал одвести у депонију 
или употребити за израду насипа. 
Планирање се врши са тачношћу 2 цм 
од пројектоване коте. У цену улази 
одстрањивање воде за време грађења. 
Обрачун извршити по м³.         

    а)Рад у природно влажној земљи (70%) 
m³ 189.28 

      б)Рад у мокрој земљи (30%) 
m³ 81.12 

  К3.02.06. 3.3 Набавка и разастирање песковитог 
шљунка испод регулисаног корита. 
Дебљине слоја 15 cm. Плаћа се по m³ 
разастртог шљунка. 

m³ 246.50 
  К3.02.07. 2.3 Насипање косина обале пре израде 

камене облоге према попречним 
профилима из пројекта.Насипање 
косина урадити од ископаног материјала 
са разастирањем и планирањем у 
слојевима од 30cm и набијањем 
механичким средствима до потребне 
збијености. 
Плаћа се по m³ насутог материјала. m³ 1055.54 

      НАПОМЕНА: Земљу од ископа, 
искористити за насипање терена и 
затрпавање старог корита.         
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К3.02.08. 2.1 Заштита дела насуте косине од 
завршетка камене облоге до постојећег 
терена хумузирањем и затрављивањем. 
Обрачун се врши по m² хумузиране и 
затрављене површине. 

m² 1523.54 
  К3.02.09. 2.4 Сав преостали материјал од ископа који 

се не искористи за насипање одвести на 
депонију коју одреди Надзорни орган. У 
цену улази утовар, транспорт, истовар и 
грубо разастирање материјала. Плаћа 
се по m³ превезеног материјала. 

m³ 2963.34 
  

УКУПНО ЗЕМЉАНИХ РАДОВА: 
 

К3.03.   РАДОВИ У КАМЕНУ 

К3.03.01. 3.2 Израда ножице косина и косина корита 
регулације од обрађеног полутесаног 
камена д=30cm слагањем у суво. За 
израду ножица (2,00x1,00m) и косина 
корита употребити квалитетан кречњак, 
тако да му ивице лица буду паралелне. 
Плаћа се по м³ уграђеног камена. 

m³ 630.4 
  К3.03.02. 3.2 Израда стабилизационих прагова  од 

камена д=30цм слагањем у суво, према 
приложеним цртежима у пројекту. Плаћа 
се по м³ грађеног камена. 

m³ 39.76 
  

УКУПНО РАДОВИ У КАМЕНУ: 
 

       

       
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

КЊИГА 3 ХИДРОТЕХНИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

К3.01. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

 
К3.02. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

 
К3.03. РАДОВИ У КАМЕНУ       

 

    

УКУПНО (дин): 
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ЗБИРНИ ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

        књига пројекат цена 

01 Главни пројекат моста     

 
               дин 

02 
Пројекат приступних саобраћајница објекту са 
планом геодетског обележавања и саобраћајном 
сигнализацијом 

 
               дин 

03 Хидротехнички пројекат     

 
               дин 

     
Укупно: 

                дин 

     
ПДВ: 

 
 

     
Укупно са ПДВ-ом: 

 
  

 

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:  

• У колону ЈЕДНИЧНА ЦЕНА понуђач уписује цену радова без ПДВ-а, исказану у 

динарима по наведеној јединици мере. 

• У колону ЦЕНА понуђач уписује вредност радова без ПДВ-а, за дате количине. 

• У делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (Збирни предрачун радова) уписује се 

укупна вредност наведених врста радова, чијим сабирањем се долази до укупне 

вредности понуде без ПДВ-а. Након обрачуна ПДВ-а, у последњем реду 

рекапитулације уписује се укупна вредност понуде са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

 

 

Датум:          Потпис овлашћеног  лица 

 

____. ____. 2015. године        М.П.  _______________________ 
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XIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

_____________________________________ 

 Назив и адреса понуђача  

 

Место:_____________ 

Датум:_____________ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ 

(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели: 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

                                                                             

                                                                                   УКУПНО: ______________________

   

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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.  
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

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

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

Напомена: Испунити само у случају појаве горе наведених трошкова. 

 
 Потпис овлашћеног  лица 
 

Датум:                                                  
 

____. ____. 2015. године                                                 M.П.  _______________________ 
 

 

 

Ред. 

број 

Врста трошка 

 

Износ  

(у динарима) 
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 
__________________________ 

/ назив понуђача/ 

 

__________________________ 

/адреса понуђача / 

 

__________________________ 

/датум изјаве/ 

          
  

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/15, 68/15) и на основу члана 20. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 29/2013, 104/2013) под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду за јавну набавку 

радова - Изградња друмског моста преко реке Горња Трешњица на локалном путу 

за село Грчић, редни број ЈН 39/2015, подносимо независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима.   

 

                 ПОНУЂАЧ 

            М.П.           ________________________ 

          (потпис одговорног лица) 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.      

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/15, 68/15), као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач______________________________________________________(навести 

назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке радова - Изградња друмског 

моста преко реке Горња Трешњица на локалном путу за село Грчић, редни број 

ЈН 39/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

          Датум                 Понуђач 

 

_______________________                       М.П.                               ____________________ 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XVI  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
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