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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 
68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 68/15),Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број: 404-7/2018-II од 06. 03. 2018. године, и Решења о образовању 
Комисије за јавну набавку - Реконструкција саобраћајнице у делу улице Карловачких ђака и окретнице 
на Дудари, редни    број  ЈН ОП IV-1-3-4, деловодни број Решења 404-472018-II-1 од 07.03.2018. године, 
припремљена је:  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАУ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ КАРЛОВАЧКИХ ЂАКА И 

ОКРЕТНИЦИ НА ДУДАРИ 

ЈН ОПIV-1-3-4 

Конкурсна документација садржи: 

Редни 

број 

докумен

та 

 

Назив документа 

1. Општи подаци о јавној набавци 

2 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и описрадова или 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, 

место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

3. Техничка документација и планови 

4. 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама (у 

даљем тексту: Закон) и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

5. Критеријуми за доделу Уговора 

6. Обрасци уз понуду 

6.1. Образац понуде 

6.2 Образац структуре понуђене цене 

6.3 Образац трошкова припреме понуде 

6.4 Образац Изјаве о независној понуди 

6.5 Образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

6.6 Образац Изјава понуђача о обиласку локације 

6.7 Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН 

6.8 
Образац Изјавепонуђача и власника асфалтне базе да је асфалтна база технички исправна 
и у функцији  

6.9 Образац Изјавепонуђача којом се доказује тражена удаљеност базе 

7. Модел уговора о јавној набавци 

8. Упутство понуђачима како да сачине понуду 
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НАПОМЕНА: 

 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему 

поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. 

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би 

благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, а 

Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/2015 и 68/2015) све измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних 

набавки и својој интернет страници.  

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

 



Страна 4 од 110 

 

 
 

I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1. Подаци о наручиоцу  
 

Наручилац:  Општина Сремски Карловци, Општинска управа  
Адреса: Трг Бранка Радичевића 1, 21205 Сремски Карловци  
Интернет страница наручиоца: www.sremskikarlovci.rs 

 

2) врста поступка и законска регулатива: 

Отворени поступак 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступаку у складу са чланома 32. Закон о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15и 68/15)  

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

• Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15и 68/15) 

• Закон о општем управном поступку 

• Закон о облигационим односима 

• Закон о планирању и изградњи објеката 

• Закон о безбедности и здрављу на раду 

• Закон о заштити од пожара 
 

3) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
Предмет јавне набавке је набавка радова – Реконструкција саобраћајнице у делу улице 

Карловачких ђака и окретнице на Дудари, редни број  ЈН ОП IV-1-3-4 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45233140-радови на путевима 

 

4) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и ознака из општег 

речника набавки 

 Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

 

5) Циљ поступка  
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци –уговор о извођењу 

радова на реконструкцији саобраћајнице у делу улице Карловачких ђака и окретници на дудари 

 

6) Контакт особе: 

• Бригита Димитријевић - e-mail:brigita.dimitrijevic@yahoo.com 

• Миливој Дувњак- e-mail:milivoj.duvnjak@gmail.com,  
 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин 
одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, Понуђач може доставити на 
адресу Наручиоца, Трг Бранка Радичевића број 1или путем електронске поште 
javnenabavkesk@gmail.com сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 07,30 до 15,30 часова. 
Тражење додатних информација и појашњења путем телефона није дозвољено. 
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II ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ КАРЛОВАЧКИХ ЂАКА 
У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 2103/1 И 2159/5 К.О. 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

        

Редни 
број 

ОПИС РАДОВА Јединица 
мере 

количина Јединична 
цена  

без ПДВ 

Јединична 
цена са 
ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Укупно са ПДВ 

  

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1. Обележавање трасе пре почетка 
радова 

km 0,68     

2. Рушење пешачких стаза од бетона 
d=10 cm, са одвозом шута на 20 m 

m
2 878,20     

3. Рушење колских улаза од бетона 
d=10 cm, са одвозом шута на 20 m 

m
2 264,60     

4. Рушење каналета од бетона са 
одвозом шута на 20m 

m 11,30     

5. Профилисање коловоза глодалицом 
за асфалт са транспортом скинутог 
материјала на депонију до 10 km, 
просечне дебљине 5 cm 

m
3 141,59     

6. Исецање слоја постојећег асфалта 
дијамантском тестером 

m 57,20     

7. Шлицовање ради утврђивања 
стварног положаја инсталација 

ком 46,00     

8. Израда пројекта изведеног стања 

 

пауш.      

9. Заштита и измештање инсталација пауш.      

10. Машински утовар и транспорт шута 
на депонију до 5km (у ову позицију 
су урчунате количине рушења 
пешачких стаза, рушења паркинга, 
рушења колских улаза, рушења 
ивичњака, рушења сливничке 
решетке, увећане за коефицијент 
растреситости) 

t 671,69     

11. Чишћење постојећег пропуста ком 1,00     

12. Измештање бокса за контејнере ком 1,00     

13. Сечење дрвећа ком 8,00     

14. Уклањање помоћног објекта ком 1,00     
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15. Рушење пешачких стаза од асфалта, 
d=10cm 

m
2 161,90     

16. Висинско регулисање шахт 
поклопаца 

ком 24,00     

17. Рушење асфалтног застора 
грејдером, са машинским утоваром и 
одвозом материјала на депонију 0-
5km, d=10cm 

m
2 177,90     

 

УКУПАН ИЗНОС ЗА ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ: 

  

 

II   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

Редни 
број 

             ОПИС РАДОВА Јединица мере 

 

количина Јединична 
цена  

без ПДВ 

Јединична 
цена са 
ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Укупно са ПДВ 

1. Машински ископ и утовар хумуса 
са превозом на депонију до 5 km 

m
3 589,17     

2. Машински ископ земње III и IV 
категорије у широком ископу са 
машинским утоваром и превозом 
на депонију до 5 km 

m
3 1.715,83     

3. Обрада подтла m
2 2.877,31   

 

  

4. Израда насипа  

5. Набавка, транспорт и уградња 
материјала за израду насипа од 
песка 

m
3 312,51     

6. Набавка, транспорт и уградња 
материјала за израду песка на 
колским улазима 

m
3 76,36     

7. Набавка, транспорт и уградња 
материјала за израду песка на 
пешачким стазама 

m
3 258,92     

8. Набавка, транспорт и уградња 
материјала за израду 
стабилизоване банкине 

m
2 324,30     

9. Израда насипа од материјала III и 
IV категорије 

m
3 197,28     

10. Хумузирање површина хумусом у 
слоју d=20cm ископаним на лицу 
места и затрављивањем. Цена 
обухвата разастирање и планирање 
хумуса машински са ручном 
поправком и затрављивање са 

m
3 2.008,39     
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набавком семена и квашењем. 

 

УКУПАН ИЗНОС ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ : 

  

  

III   КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

Редни 
број 

             ОПИС РАДОВА Јединица мере 

 

количина Јединична 
цена  

без ПДВ 

Јединична 
цена са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Укупно са ПДВ 

1. Набавка, транспорт и уградња 
материјала за израду слоја од 
дробљеног каменог агрегата 0/63 
mm дебљине d=35 cm 

m
3 430,01     

2. Набавка, транспорт и уградња 
материјала за израду слоја од 
дробљеног каменог агрегата 0/31.5 
mm 

 

а) коловоз, d=20 cm m
3 218,49     

б) пешачке стазе, d=10 cm m
3 117,31     

в) колски улази, d=15 cm m
3 57,27     

3. Битуменом везани слојеви  

4. Набавка, транспорт и уградња 
материјала за израду хабајућег 
слоја од асфалт бетона АБ 11, 
дебљине d=5.0 cm 

 

а) d=5.0 cm - коловоз m
2 3.670,00     

б) d=5.0 cm - уклапања m
2 131,80     

5. Набавка, транспорт и уградња 
материјала за израду 
битуменизираног носећег слоја 
БНС 22А 

 

а) d=8.0 cm - коловоз m
2 1.012,49     

б) изравнавајући слој m
3 18,14     

в) 25 % - поправка m
2 800,00     

6. Набавка, транспорт и уградња 
бетонских ивичњака и каналета 

 

а) ивичњаци 18/24, h=12cm m 544,10     

б) ивичњаци 12/18, h=2cm m 339,60     
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в) ивичњаци 8/20, h=0cm m 131,30     

г) бетонска каналета m 535,80     

7. Набавка, транспорт и уградња 
префабрикованих бетонских 
елемената за израду пешачких 
стаза, колских улаза 

 

а) d=5.0 cm - пешачке стазе m
2 1.173,10     

б) d=6.0 cm - колски улази m
2 381,80     

УКУПАН ИЗНОС РАДОВЕ НА КОЛОВОЗНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ :   

  

IV  ОДВОДЊАВАЊЕ 

Редни 
број 

             ОПИС РАДОВА Јединица мере 

 

Количина Јединична 
цена  

без ПДВ 

Јединична 
цена са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Укупно са ПДВ 

1. Набавка, транспорт и уградња 
сливничке решетке 

m 6,00     

2. Набавка, транспорт и уградња 
ПВЦ цеви Ø400 

m 5,00     

3. Набавка, транспорт и уградња 
пропуста од АБ цеви Ø400 

m 3,50     

4. Израда крилних зидова m 2,00     

 

УКУПАН ИЗНОС ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ  : 

  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

III КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ  

IV  ОДВОДЊАВАЊЕ  

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ:  

ПДВ 20%:  

УКУПНО СА ПДВ:  
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 V   САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА 

Редни 
број 

САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ Јединица 
мере 

 

Количина Јединична 
цена 

без ПДВ 

Јединична 
цена са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Укупно са ПДВ 

1. Стандардни саобраћајни знакови   

2. Набавка знакова опасности  

I-5.1 (троугаони странице 90cm), 
класа 2 

ком 1,00     

3. Набавка знакова изричитих 
наредби  

 

 II-1 (троугаони странице 90cm), 
класа 2 

ком 5,00     

 II-4 (пречник круга 40cm), класа 1 ком 1,00     

 II-26 (пречник круга 40cm), класа 1 ком 1,00     

 II-26.1 (пречник круга 40cm), класа 
1 

ком 1,00     

 II-30(30) (пречник круга 60cm), 
класа  2  

ком 1,00     

4. Набавка знакова обавештења  

 III-2 (квадратни страница 
60x60cm), класа 2 

ком 1,00     

 III-3 (квадратни страница 
60x60cm), класа 2 

ком 1,00     

 III-6 (квадратни страница 
60x60cm), класа 2 

ком 8,00     

 III-9.5 (квадратни страница 
40x40cm), класа 1 

ком 1,00     

 III-30 (квадратни страница 
40x40cm), класа 1 

ком 1,00     

 III-49 (правоугаони страница 
40x60cm), класа 1 

ком 2,00     

5. Набавка допунске табле  

 IV-1 (15 m) (правоугаони страница 
90x25cm), (бела основа), класа 2 

ком 1,00     

 IV-23.28 (квадратни страница 
60x60cm), класа 2 

ком 1,00     

6. Постављање саобраћајних знакова  

 монтажа саобраћајних знакова и 
допунских табли на постављене 
носаче 

ком 23,00     



Страна 10 од 110 

 

7. Носачи саобраћајних знакова  

8. Набавка носача саобраћајних 
знакова 

 

 Једностубни цевни носачи дужине 
3.00m 

ком 2,00     

 Једностубни цевни носачи дужине 
3.40m 

ком 6,00     

 Једностубни цевни носачи дужине 
3.60m 

ком 7,00     

 Једностубни цевни носачи дужине 
4.00m 

ком 1,00     

 Једностубни цевни носачи дужине 
4.40m 

ком 3,00     

 Једностубни цевни носачи дужине 
4.60m 

ком 1,00     

9. Набавка и превоз бетона за 
постављање саобраћајних знакова 

 

 набавка и превоз бетона "MB-15" за 
постављање једностубних носача 
саобраћајних знакова 

ком 20,00     

10. Постављање једностубних носача 
саобраћајних знакова 

 

 постављање једностубних носача 
саобраћајних знакова у бетонској 
стопи "MB-15" 

ком 20,00     

 ОЗНАКЕ НА ПУТУ  

11. Рад на изради уздужних ознака на 
путу 

 

  12. Обележавање уздужних ознака на 
путу 

 

 Неиспрекидана линија, беле боје, 
ширине d=12cm 

m
2 29,79     

 Испрекидана линија, беле 
боје,ширине d=12cm 

m
2 17,76     

 Ивична испрекидана линија, беле 
боје, ширине d=12cm 

m
2 7,32     

 Линија усмеравања, беле боје, 
ширине d=12cm 

m
2 0,91     

13. Рад на изради попречне ознаке на 
путу 

 

 Линија заустављања m
2 1,23     
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 Пешачки прелаз m
2 42,00     

14. Рад на изради осталих ознака 

 

 

 Поља за усмеравање саобраћаја m
2 1,53     

 Натписи, жуте боје m
2 24,00     

15. Материјал за израду ознака на путу  

 набавка боје за израду ознака на 
путу (утрошак од 0,65kg/m2) 

kg 80,95     

 набавка разређивача за израду 
ознака на путу (утрошак од 
0,065L/m2) 

L 8,10     

 нaбавка стаклене перле за израду 
ознака на путу (утрошак од 
0,195kg/m2) 

kg 24,29     

УКУПАН ИЗНОС:   

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

УКУПНО САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА 

БЕЗ ПДВ: 

 

ПДВ 20%:  

УКУПНО СА ПДВ:  
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 VI   ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА 

Редни 
број 

САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ Јединица 
мере 

 

Количина Јединична 
цена 

без ПДВ 

Јединична 
цена са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Укупно са ПДВ 

1. Знакови опасности (класа 2)       

 I-5.1 (A=90cm) (жута подлога)  ком 2,00     

 I-5.2 (A=90cm) (жута подлога)  ком 1,00     

 I-19 (A=90cm) (жута подлога)  ком 6,00     

 I-20 (A=90cm) (жута подлога)  ком 3,00     

2. Знакови изричитих наредби (класа 
2) 

 

 II-3 (ø60cm) (жута подлога)  ком 5,00     

 II-28 (ø60cm) (жута подлога)  ком 5,00     

 II-30 (40km/h) (ø60cm) (жута 
подлога)  

ком 6,00     

 II-43.1 (ø40cm) (плава подлога)  ком 2,00     

 II-45 (ø40cm) (плава подлога)  ком 1,00     

 II-45.1 (ø40cm) (плава подлога)  ком 1,00     

3. Знакови обавештења (класа 2)  

 III-9.7 (60x60cm) (плава подлога)  ком 3,00     

 III-9.8 (60x60cm) (плава подлога)  ком 1,00     

 III-9.9 (60x60cm) (плава подлога)  ком 1,00     

 III-17 (ø60cm) (жута подлога)  ком 2,00     

 

4. 

 

Допунске табле (класа 2) 

 

 IV-1 (25m) (60x25cm) (плава 
подлога)  

ком 1,00     

 IV-2 (350m) (90x25cm) (жута 
подлога)  

ком 1,00     

 IV-2 (500m) (90x25cm) (жута 
подлога)  

ком 1,00     

5. Носачи саобраћајних знакова  

6. Једностубни цевни носачи на 
преносним постољима 
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 Стуб носач саоб. знака L=2.00m ком 7,00     

 Стуб носач саоб. знака L=2.30m ком 3,00     

 Стуб носач саоб. знака L=2.40m ком 2,00     

 Стуб носач саоб.знака L=2.60m ком 8,00     

 Стуб носач саоб. знака L=3.00m ком 1,00     

 Стуб носач саоб.знака L=3.60m ком 2,00     

 Преносно постоље за знак ком 23,00     

 ОЗНАКЕ НА ПУТУ  

7. Попречне ознаке на путу СРПС 
У.С4.225 

 

 Постављање привремених ознака 
на коловозу, зауставна линија жуте 
боје d=50cm (апликативне траке) 

m
2 6,00     

 СВЕТЛОСНЕ ОЗНАКЕ И 
ПРИВРЕМЕНА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 

8. VII-1 Чеона запрека са постољем - 
десна  

(200x50cm) 

ком 1,00     

9. VII-1.1 Чеона запрека са постољем 
- лева  

(200x50cm) 

ком 1,00     

10. VII-2 Хоризонтална запрека 
(250x25cm) 

ком 10,00     

11. VII-3 Вертикална запрека - десна 
(25x100cm) 

ком 3,00     

12. VII-3.1 Вертикална запрека - лева 
(25x100cm) 

ком 5,00     

13. VII-3.1/ VII-3 Вертикална запрека -
лева/десна  

(25x100cm) 

ком 43,00     

14. ТС-1-Лампа са сопственом 
батеријом, пречника Ø180mm 

ком 26,00     

15. ТС-2-Лампа са сопственом 
батеријом, пречника Ø180mm 

ком 22,00     

16. ТС- 3-Трептачи са сопственим 
извором напајања (сет од 5 комада) 

комплет 1,00     

17. ТС-4-Лампа са сопственом 
батеријом, пречника Ø180mm 

ком 4,00     
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18. Преносно постоље 
(800x400x120mm) 

ком 51,00     

19. Градилишни преносни семафор ком 2,00     

 

УКУПАН ИЗНОС: 

  

    

 

 

 

    

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

 

VI 

 

ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА 

 

УКУПНО ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМАБЕЗ ПДВ:  

ПДВ 20%:  

УКУПНО СА ПДВ:  

    

 

    

    

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  

2 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА  

3 ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА  

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ:  

ПДВ 20%:  

УКУПНО СА ПДВ:  

     

 

(потпис овлашћеног лица) 

Датум: М.П. Понуђач 
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3) ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ 

УСЛОВИ, ТЕХНИЧКИ ОПИС  

 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. Обележавање трасе пре почетка радова 

1.2. Рушење постојећег коловоза, дела колских прилаза и пешачких стаза 

1.3.  Профилисање асфалтног коловоза са одвозом 

1.4.  Сечење асфалтних слојева дијамантском тестером 

1.5.  Шлицовање ради утврђивања стварног положаја инсталација 

1.6.     Израда пројекта изведеног стања 

1.7.    Заштита и измештање инсталација 

1.8. Машински утовар и транспорт шута и отпада на депонију до 5 кm 

1.9.Чишћење постојећег пропуста 

1.10. Измештање бокса за контејнере 

1.11. Сечење дрвећа 

1.12. Уклањање помоћног објекта 

1.13. Рушење пешачких стаза од асфалта d = 10cm, са одвозом шута на 20m 

1.14. Висинско регулисање шахт поклопаца 

1.15. Рушење асфалтног застора са машинским утоваром и одвозом материјала на депонију до 5km 

 

2 . ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

2.1. Машински ископ и утовар хумуса са превозом на депонију до 5 km 

2.2. Машински ископ земље III и IV категорије у широком откопу са машинским утоваром и превозом на 

депонију до 5 km 

2.3. Обрада подтла 

2.4. Израда слоја песка 

2.5. Израда банкина од стабилизованог материјала 

2.6. Израда насипа од материјала III и IV категорије 

2.7. Набавка, транспорт и уградња материјала за хумузирање косина и банкина хумусом у слоју d=20 cm 
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3 . КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

3.1. Набавка, транспорт и уградња материјала за израду слоја од дробљеног каменог агрегата 0/63 mm 

дебљине d=35 cm 

3.2. Набавка, транспорт и уградња материјала за израду слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5 mm 

3.3. Битуменом везани слојеви 

3.3.1.Набавка, транспорт и уградња материјала за израду хабајућег слоја од асфалт бетона АБ 11 дебљине d=5cm 

3.3.2. Набавка, транспорт и уградња материјала за израду битуменизираног носећег слоја од БНС22А дебљине 

3.4. Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака и каналета 

3.5. Набавка, транспорт и уградња префабрикованих бетонских елемената 

 

4 . ОДВОДЊАВАЊЕ 

4.1. Набавка, транспорт и уградња сливничке решетке 

4.2. Набавка, транспорт и уградња ПВЦ цеви Ø400 

4.3. Набавка, транспорт и уградња пропуста од АБ цеви Ø400 

4.4. Израда крилних зидова 
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1  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

1.1 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА  

 Опис радова 

         Обележавање осовине пута треба да укључи сва мерења са претходно овереног-прихваћеног оперативног 

полигона од стране надзорног органа, са циљем преноса података из пројекта на терен или са терена у цртеже, 

као и осигурање, обнављање и одржавање тачака успостављених на терену током читавог периода грађења, 

односно до предаје радова Инвеститору. 

 Контрола током извођења 

         Извођач ће редовно контролисати обележену осовину пута, путне профиле, сталне тачке (репере) и 

полигоне тачке. Извођач ће обновити сваку уништену или оштећену ознаку о свом трошку. Надзорни орган ће 

контролисати тачност обновљених ознака. 

 Предаја и пријем по завршетку посла 

          Извођач ће обновити осовину пута, стационаже, полигоне тачке и сталне тачке на захтев Инвеститора, по 

завршетку свих радова на путу и предати их Инвеститору пре техничког пријема. Прописна белешка о 

пријему/предаји треба да постоји. 

 Мерење и плаћање 

Обрачун изведених радова врши се по километру дужном (km’) исколчене трасе. 

 

1.2 РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА, ДЕЛА КОЛСКИХ ПРИЛАЗА И ПЕШАЧКИХ СТАЗА 

 Опис радова 

Ова позиција радова обухвата рушење, ископ, утовар у транспортно средство материјала добијеног рушењем 

постојећег коловоза, у ширини и дебљини по пројекту, на депонију коју одреди Надзорни орган. 

 Извођење радова 

Рушење постејећег коловоза, које према пројекту треба уклонити, разрушити машинским путем. Материјал 

добијен рушењем потребно је утоварити у транспортно средство. 

 Мерење и плаћање 

Рушење постојећег коловоза се мери и плаћа по јединичној цени за метар квадратни (m2) порушеног коловоза. 
У цену су укључени сви радови предвиђени у овој позицији зарушење, ископ и утовар у транспортно средство. 

1.3 ПРОФИЛИСАЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА СА ОДВОЗОМ  

 Опис радова 

         Постојеће асфалтне слојеве коловоза стругати у дебљини предвиђеној пројектном документацијом. 

Остругани материјал одвести на депонију коју одреди Надзорни орган. 

Извођење радова 
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         Радови се изводе специјалним машинама променљиве радне ширине и дебљине слоја који се скида. Након 

извршеног скидања дела асфалта, Извођач је обавезан да потпуно очисти подлогу пре полагања наредних 

слојева коловозне конструкције. Скинути асфалт треба транспортовати или на привремену депонију коју је 

одобрио Надзорни орган ради поновне употребе, или га треба уклонити са места градње и депоновати у складу 

са инструкцијама Надзорног органа како би га Наручилац касније могао поново користити. 

 Мерење и плаћање 

         Извршени рад мери се и плаћа у метрима кубним (m3), а по јединичној цени која обухвата сав рад и 
материјал на припреми, санацији и транспорту оструганог материјала. 

 

1.4 СЕЧЕЊЕ АСФАЛТНИХ СЛОЈЕВА ДИЈАМАНТСКОМ ТЕСТЕРОМ  

 Опис радова 

          Асфалтни коловоз се, на местима предвиђеним пројектном документацијом, сече одговарајућом опремом. 

 Извођење радова 

         Постојећи асфалтни коловоз се сече опремом са дијамантским тестерама или тестерама са карборундумом. 

Пре сечења извршити прецизно геодетско обележавање површина асфалта које треба одстранити.  

 Мерење и плаћање 

         Сечење се мери и плаћа се по јединичној цени по метру дужном (m’) исеченог асфалтног слоја. 

 

1.5 ШЛИЦОВАЊЕ РАДИ УТВРЂИВАЊА СТВАРНОГ ПОЛОЖАЈА ИНСТАЛАЦИЈА 

Опис радова 

         Рад обухвата ископ материјала да би се установио тачан положај инаталација на терену са свим потребним 

разупирањем, одводњавањем, привременим депоновањем ископаног материјала, те затрпавањем рова. Рад 

такође обухвата одвоз и разастирање евентуални вишак материјала на депонији. Ровове треба ископати ручно. У 

зависности од дубине ископа (мин 0.60m) и врсте тла одредити да ли је потребно извршити разупирање ровова. 

Начин разупирања предлаже Извођач а одобрава га Надзорни орган. Дубину, ширину као и дужину рова 

одређује надзорни орган на лицу места а у складу са предпројектним условима власника инсталација. Извођач је 

дужан да пре одпочињања радова обавести власника инстлација о датуму почетка радова у близини 

инсталација. Такође је обавезно присуство стручног надзора од стране власника инсталација приликом 

извођења радова. 

Мерење и плаћање 

         Обрачун изведених радова врши се по комаду(ком.) ископаног шлица укључујући сав рад, а према горњем 

опису. 

 

 

 

 



Страна 19 од 110 

 

1.6  ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА 

 Опис радова 

На основу градилишне и техничке документације, као и осталих неопходних података и мерења, потребно је 
израдити Пројекат изведеног стања који представља подлогу за планску и рационалну експлоатацију и 
одржавање, као и поуздану информациону основу за даље планерске и пројектантске активности. Овим 
пројектом морају бити обухваћени сви подаци о изведеном објекту и нумерички дефинисани у апсолутном 
координатном систему. 

Мерење и плаћање 

Обрачун радова се врши паушално (пауш.). 

1.7 ЗАШТИТА И ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА 

Опис радова 

         Измештање извршити у свему према посебном пројекту или према упутству власника инсталација и 

надзорног органа, те прописима који важе за ту врсту инсталација. 

Мерење и плаћање 

         Обрачун изведених радова врши паушално (пауш.). 

1.8 МАШИНСКИ УТОВАР И ТРАНСПОРТ ШУТА И ОТПАДА НА ДЕПОНИЈУ ДО 5 кm 

Опис радова 

Отпад и шут настао од разног рушења машински утоварити и транспотовати на депонију до 5 km коју одреди 

Надзорни орган. Ова позиција обухвата утовар у возила, превоз, истовар и грубо разастирање. 

Мерење и плаћање 

Обрачун изведених радова врши се по тони (t) утовареног, превезеног, истовареног и разастртог материјала. 

1.9 ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ПРОПУСТА 

Опис радова 

        Ова позиција радова обухвата чишћење посојећег пропуста и враћање у функцију истог. 

Мерење и плаћање 

       Обрачун радова врши се по комаду (ком.) очишћеног пропуста за сав рад, материјал и транспорт, а према 

горњем опису. 

1.10 ИЗМЕШТАЊЕ БОКСА ЗА КОНТЕЈНЕРЕ 

Опис радова 

       Ова позиција радова обухвата рушење постојеће бокса за контејнере и изградњу новог на место које одреди 
Инвеститор. 

Мерење и плаћање 

       Обрачун радова врши се по комаду (ком.) измештеног бокса за контејнере за сав рад, материјал и 

транспорт, а према горњем опису. 
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1.11 СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА 

Опис радова 

       На ширини појаса који је обухваћен изградњом трупа саобраћајнице извршити сечење дрвећа. Засецање 
стабла обавити машинским путем на висини до 80 цм. Од терена и засечено дрвеће уз пажњу оборити. Затим 
обавити кресање грана, класирање дрвне масе и припреми за транспорт. Место депоновања одредити у 
сагласности са надзорним органом. Приликом радова предузети мере заштите, како би се избегле евентуалне 
штете суседним објектима и уопште имовини. 

 

Мерење и плаћање 

       Обрачун радова врши се по комаду обореног стабла за сав рад, материјал и транспорт, а према горњем 

опису и пречницима стабала. 

1.12 УКЛАЊАЊЕ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА 

 Опис радова 

       Позиција обухвата, пројектом или налогом наручиоца, рушење помоћних објеката који сметају изградњи 

пута, складиштење, чување и превоз употребљивог материјала, те чишћење градилишта од отпадног материјала.  

 Извођење радова 

       Помоћни објекат рушити тако да се не оштети материјал који би се могао поново користити. Материјал, 

који се може користити, треба очистити, превести и депоновати на место које одреди Надзорни орган. 

       Након рушења градилиште очистити, а отпадни материијал превести на локалну депонију коју ће 

дефинисати Инвеститиор, односно на место где неће сметати и где неће нарушавати естетски изглед пута и 

околине. 

       Помоћне објекте рушити уз пуну примену хигијенско-техничких заштитних мера. 

 Мерење и плаћање 

       Сви радови на рушењу постојећих помоћних објеката плаћају се по комаду (ком.) порушеног помоћног 

објекта. 

 

1.13 РУШЕЊЕ ПЕШАЧКИХ СТАЗА ОД АСФАЛТА d = 10cm, СА ОДВОЗОМ ШУТА НА 20m 

Опис радова 

       Ова позиција радова обухвата рушење тротоара од асфалта са одвозом шута на 20m, у ширини и дебљини 

по пројекту. 

Извођење радова 

       Рушење постојећих асфалтних тротоара, које према пројекту треба уклонити, разрушити машинским путем. 

Материјал добијен рушењем постојећих асфалтних тротоара (шут) потребно је одложити на даљину од 20m. 

Мерење и плаћање 



Страна 21 од 110 

 

       Рушење асфалтних тротоара се мери и плаћа се по јединичној цени за метар квадратни (m2) порушених 

асфалтних тротоара. У цену су укључени сви радови предвиђени у овој позицији за рушење и одвоз шута на 

20m. 

 

1.14  ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА 

 Опис радова 

Рад обухвата висинско регулисање шахт поклопаца према потребама дефинисаним у пројекту. 

 Извођење  

       Постојећи шахтови, који свијим висинским положајем не одговарају новопројектованим котама, уклапају се 

уз одговарајуће издизање / спуштање (10-20cm) рама од железа, уз рушење и израду бетонског јастука испод 

рама. Сав материјал настао овим послом утоварити у возило, транспортовати на депонију по упутству 

Надзорног органа, истоварити и испланирати. 

 Мерење и плаћање 

       Обрачун изведених радова врши се по комаду(ком) регулисаног шахта, за сав рад и материјал према горњем 

опису. 

 

1.15 РУШЕЊЕ АСФАЛТНОГ ЗАСТОРА СА МАШИНСКИМ УТОВАРОМ И ОДВОЗОМ 

МАТЕРИЈАЛА НА ДЕПОНИЈУ ДО 5km 

 

Опис радова 

       Ова позиција радова обухвата рушење асфалтног застора различите дебљине машинским путем, са 

машинским утоваром и одвозом материјала на депонију коју одреди Надзорни орган, у ширини и дебљини по 

пројекту. 

Извођење радова 

      Рушење постојећих асфалтних слојева коловозне конструкције, које према пројекту треба уклонити, 

разрушити машинским путем. Материјал добијен рушењем асфалтног застора постојећих коловозних 

конструкција потребно је утоварити у транспортно средство, транспортовати до депоније коју одреди Надзорни 

орган, истоварити и распланирати. 

Мерење и плаћање 

       Рушење асфалтних слојева коловозних конструкција се мери и плаћа се по јединичној цени за метар 

квадратни (m2) порушеног асфалта коловозних конструкција. У цену су укључени сви радови предвиђени у 

овој позицији за рушење, утовар, транспорт и складиштење порушеног материјала као и уређење депоније. 
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2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

2.1 МАШИНСКИ ИСКОП И УТОВАР ХУМУСА СА ПРЕВОЗОМ НА ДЕПОНИЈУ ДО 5 km 

 Опис радова 

Рад обухвата површински откоп хумуса, дебљине која је предвиђена пројектном документацијом или у дебљини 

коју је одредио надзорни орган на лицу места и то са свих површина где је то потребно ради припреме 

природног терена. Хумусно тло се откопава са површине на траси пута, као и са површина предвиђених за 

позајмишта за извршење земљаних радова. 

 Извођење  

Сав ископани материјал се депонују уз трасу изван пројектованог трупа пута, тако да касније његова употреба и 

приступ до њега буде неометан. Транспортовање односно одгуривање материјала у депонију морасе 

обављати пажљиво, ради очувања квалитета ископаног хумуса за каснију потребу при облагању косина и 

зелених површина; при овоме не сме доћи до мешања хумусног материјала са другим нехумусним 

материјалом. Депоновани хумусни материјал не сме ометати одводњавање.  

 Мерење и плаћање 

Плаћање се врши по метру кубном (m3) скинутог самониклог хумуса са одгуривањем до 50 m на привремену 

депонију коју одреди Надзорни орган за сав рад и материјал. 

2.2 МАШИНСКИ ИСКОП ЗЕМЉЕ III И IV КАТЕГОРИЈЕ У ШИРОКОМ ОТКОПУ СА МАШИНСКИМ 

УТОВАРОМ И ПРЕВОЗОМ НА ДЕПОНИЈУ ДО 5 km 

Опис радова 

       Рад обухвата све широке откопе, свих врста земљаних материјала који су предвиђени пројектом, заједно са 

утоваром, превозом, истоваром и разастирањем ископаног материјала на депонију коју одреди Надзорни 

орган.  

Извођење радова 

       Све ископе треба извршити према профилима, уписаним котама, пројектом прописаним нагибима, узимајући 

у обзир захтеване особине за наменску употребу ископаног материјала, а по овим техничким условима. 

Откоп мимо пројекта (мањи или већи) може се вршити само по налог Надзорног органа. 

        Ископ треба обављати употребом одговарајуће механизације и других средстава зависно од врсте тла. 

Треба узети у обзир и механичко гурање, односно утовар материјала, те превоз до места употребе, односно 

до депоније са истоваром. Сав материјал из ископа мора бити прилагођен захтевима наменске употребе 

према пројекту и овим техничком условима. 

Мерење и плаћање 

Врши се контрола завршеног рада, при чему је тачност кота ископа на коти подтла ±3цм. 

Плаћање се врши по метру кубном (m3) аутохтоног тла обрачунатог у исказници мере грађевинске књиге а 

са површинама установљеним у обрачунским профилима за труп пута. Количина која ће се одредити на горе 

описан начин се плаћа по јединичној цени из уговора по јединици мере и овај износ представља пуну 

компензацију за сав рад, опрему, алате и остало потребно за квалитетно извођење претходно описаних 

радова. 
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2.3  ОБРАДА ПОДТЛА 

Опис рада  

Уређењеподтлаукључујеприпремутемељногтла заграђењенасипа, 

наконизвршеногископаиодвозаплодногтлаихумусаиобухвата: 

• грубо планирање и  

• збијање површине темељног тла у дубини од30-50cm (према Пројекту). 

Квалитет материјала  

Употребљивост темељног тла треба утврдити претходним испитивањима: 

• природне влажности        СРПС.У.Б1.012  

• оптималне влажности при стандардном Прокторовом опиту   СРПС.У.Б1.038 

• границе конзистенције        СРПС.У.Б1.020  

• учешће хумусних и органских материја     СРПС.У.Б1.039 

Ова геомеханичка испитивања потребно је вршитинајмање једном на сваких 1000m², као и за свакупромену 

материјала. Ове вредности треба упоредити са оним добијеним претходним геотехничким истраживањима у 

Главном пројекту. На основу ових резултата,Надзорни орган ће дати сагласност за даљеизвођење радова. 

Локално тло које има функцију подтла треба да има физичко механичка својства иста као и материјали од 

којих се гради насип (водећи рачуна о висини насипа). 

За израду и збијање подтла, материјал мора битидоведен у следеће стање: 

• влажностпризбијањуморабитиблискаоптималнојвлажностипристандардномПрокторовомопи

ту, какобисеомогућилодоброзбијањеипостиглазахтеванагустинаиносивост, 

• уклањање свих хумусних и органскихсастојака. Највећа дозвољена количинахумусних или 

органских примеса (маx.6%) прикалориметријском испитивању по Абрамс–Хардеру, боји 

растопину натријума тамноцрвено. Надзорни орган може применити идруге, одговарајуће 

методе испитивања. 

Извођење  

Површину темељног тла (подтла) треба, наконизвршеног површинског или широког ископа(зависно од 

решења Главног пројекта) грубопланирати, тако да се у датим теренским условимаобезбеди потребан 

попречни пад, за одводњавањеповршинских и атмосферских вода. 

Природноподтлотребапоизвршеномпланирањузбитиупуној шириниодговарајућимсредствимазазбијање. 

Употребљивост средстава за збијање и технолошки поступак збијања одобриће Надзорни орган на основу 

резултата пробне деонице дужине око 70 м. Материјал у подтлу мора на почетку имати толику влажност да 

се збијање може успешно обавити. Слабо носиви материјал (неквалитетни материјал) у подтлу замењује се 

другим материјалом, који има повољне геомеханичке особине. 
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Квалитет грађења  

Контрола збијености се спроводи најмање једном на 20-25 m¹ обрађеног подтла, а врши се утврђивањем суве 

запреминске масе по СРПС У.Б1.016. Подтло до дубине од 30 cm мора битизбијено по истим критеријумима 

који важе за првислој насипа. 

Носивост  

Извођач мора доказати резултатима текућихиспитивања и постигнуту носивост подтламерењем модула 

крутости Мs. Ова мерења неискључују испитивања збијености. Захтеваневредности модула крутости Мс не 

могу бити, набило ком месту мање од Мs = 15 МPa приоптималној влажности.  

Равност површине подтла  

Контрола равности се врши на било којем месту по избору Надзорног органа, а најмање са учесталошћу 

опитних места на сваком пројектованом попречном профилу. Одступање површине подтла мерена под 

летвом од 4м постављеном паралелно са осовином пута не сме бити већа од ±3 cm. 

Висински положај  

Контрола кота површине подтла се врши на било којем месту по избору Надзорног органа, а најмање са 

учесталошћу опитних места на сваком пројектованом попречном профилу. Површина темељног тла не сме 

на мереном месту одступити од пројектованих кота за више од ±3 cm. 

Мерење и плаћање  

Плаћа се по метру квадратном (m²) обрађеног подтла укључујући сав потребан рад иматеријал. При 

санацији подтла додатни ископ плаћа се по позицији ископа материјала а материјал који је коришћен за 

санацију подтла плаћа се по м³ као материјал насипа са увећањем за 20%. 

2.4.  ИЗРАДА СЛОЈА ПЕСКА 

 Опис радова 

Радови на изради слоја песка обухватају довоз материјала, разастирање и планирање,  евентуално потребно 

просушивање или квашење материјала и збијање до прописане збијености. 

 Материјали 

Матеијал за израду овог слоја треба да задовољи следеће услове: 

1. максимална запреминска маса у осушеном стању, одређена по стандардном Прокторовом поступку при 
оптималној влажности, мора бити једнака или већа од ρd = 1.60 t/m3, 

2. еквивалент песка ≥ 60%, 

 

Влажност материјала при уграђивању не сме варирати за више од  2% од оптималне влажности (одређене 

стандардним Прокторовим поступком).  

Радови на изради овог слоја не смеју се обављати када је тло смрзнуто односно када на траси има леда и 

снега. 

Критеријум за оцену квалитета: 

• степен збијености у односу на стандардни Прокторов опит мора бити Сз ≥ 100 %, 
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• модул стишљивости (испитиван кружном плочом пречника 30 cm) мора бити Мs ≥ 20 МPa. 

 

 Мерење и плаћање 

Обрачун и плаћање се врши по метру кубном (m3) уређеног и збијеног слоја, укључујући сав рад и материјал 

на изради ове позиције. 

2.5 ИЗРАДА БАНКИНА ОД СТАБИЛИЗОВАНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Опис радова 

Ово позиција обухвата израду банкине покривене песком, шљунком или каменом ситнежи и асфалта 

добијеног стругањем и рушењем постојећег коловоза, дебљине и ширине према Пројекту.  

 Материјали 

Са обе стране коловоза, до нивелете доњег носећег слоја, банкина се ради од истог материјала у истој 

дебљини као доњи носећи слој. За израду тела банкине изнад нивелете доњег носећег слоја користи се 

материјал који одговара условима за материјале намењене изради завршног слоја насипа према овим 

техничким условима За израду завршног слоја банкине може се применити песак крупноће 0/8mm чији је 

квалитет одређен стандардом СРПСУ.Е9.020, или шљунак и камена ситнежи крупноће 0/30mm 

Извођење и квалитет радова  

Сви радови морају се извести према детаљним нацртима из Пројектне документације, уколико овим 

условима није другачије одређено.  

Материјал за завршни слој банкине мора бити збијен. У начелу, треба се придржавати прописа из ових 

техничких услова.  

Површина насутог слоја мора бити израђена с попречним и уздужним нагибом према пројекту, с тим да се 

узме у обзир снижење нивелете (за дебљину збијеног слоја песка шљунка и камене ситнежи).  

Посипање банкина намењеним материјалима у пројектованој дебљини треба извршити тачно према 

пројектованом профилу, с посебним надвишењем због збијања.  

Хоризонталне ивице банкина морају бити изведене према пројекту. Одступања од пројектованих линија 

дозвољена су само утолико да не дође до визуелних сметњи.  

Коте коначне површине банкина дозвољене су у оквиру 1 cm испод пројектоване површине. 

Одступање дебљине нанесеног слоја у збијеном стању, у односу на пројектовану, дозвољено је у границама 

±1 cm.  

У погледу равности, збијања и дебљине важе услови из припадајућих позиција ових техничких услова 

(завршни слој насипа, доње носећи слој коловозне конструкције). 

Мерење и плаћање 

Количине за обрачун одређују се у кубним метрима (m³) пројектоване дебљине завршног слоја на основу 

стварно извршеног рада у оквиру Пројекта.  

У уговорену цену морају бити укључени сви радови у вези с набавком материјала, транспортом, 

уграђивањем и све остало што је потребно за потпуно довршење радова, тако да Извођач нема право да 

захтева никакву надокнаду.  
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Количине одређене из ових техничких услова, плаћају се по јединичној уговореној цени. 

2.6 ИЗРАДА НАСИПА ОД МАТЕРИЈАЛА III И IV КАТЕГОРИЈЕ 

Опис радова 

Радови на изради насипа од земљаног матереијала обухвата насипање земље из ископа или довежене земље 

из позајмишта, разастирање, потребно влажлење или сушење, планирање, набијањепрема прописима и 

контролно испитивање. 

Извођење 

Израда насипа испод банкина изводи се према пројектованим попречним профилима, котама и нагибима уз 

дозвољено одступање до 5cm. Збијање насипа се изводи вибрацоним средствима са збијањем до постизања 

захтеване збијености. Контрола збијености изведеног слоја проводи се кружном плочом Ø300, при чему се 

захтева минимална вредност модула стишљивости Мs=25MPa 

 Мерење и плаћање 

Обрачун и плаћање се врши по метру кубном (m3) уређеног и збијеног слоја, укључујући сав рад и материјал 

на изради ове позиције. 

2.7 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХУМУЗИРАЊЕ КОСИНА И БАНКИНА 

ХУМУСОМ У СЛОЈУ d=20 cm 

Опис радова 

Ова позиција обухвата насипање банкина и косих површина хумусом, лако набијање и планирање до 

захтеваног профила, засејавање травом, ђубрење и заливање ако је потребно. 

Извођење 

На косинама насипа извршити припрему за наношење слоја хумуса, а слој испод банкине довести на 

пројектоване коте па затим нанети слој хумуса у пројектом предвиђеној дебљини, испланирати га и 

извршити збијање на банкини. Хумузирање треба вршити одмах након завршетка насипа. 

Пре него што се приступи изради хумузирања, потребно је за постизање стабилности остварити следеће 

основне услове: 

1. Површинска вода сливног залеђа мора бити контролисано прихваћена и одведена 

2. Косине насипа треба грубо испланирати да се оствари одговарајућа храпавост, која осигурава повезаност 
с вегетативном заштитом. 

3. Након завршеног наношења и обраде хумусног материјала извршити сејање траве. 

Одступање изведених кота коначне површине банкина су ± 2.0 cm у односу на пројектоване површине, 

приказаним у нацртима из Пројекта. 

За насипање хумусног материјала употребљава се материјал добијен скидањем хумуса са предметне деонице. 

Треба употребити активни хумусни материјал, који гарантује трајност растиња. Одабрати такву врсту 

семена, мешавине траве и детелине, која одговара еколошким условима и осигурава трајност раста. 

Затрављивање сејањем, на хумузираним површинама, извести квалитетно. Засејавању се приступа при 

повољном времену, после кише, на следећи начин: 
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По косинама разбацати вештачко ђубриво, Томасово фосфорно брашно у количини од 400 kg/ha и 

калијумову со 200 kg/ha. После ђубрења врши се обрада и припрема земљишта за сејање.  Сејања се 

врши ручно, а површина се затим поваља дрвеним ручним ваљком, тако да се семе учврсти у земљи. 

По извршеном сејању и ваљању треба разбацати 100 kg/ha нитромонкала, а после ницања траве још 100 

kg/ha. 

У случају сушног времена Извођач је обавезан да засејане површине прска водом, јер се мере и плаћају само 

затрављене површине. Избор врсте семена, према карактеристикама земљишта, врши Извођач на бази савета 

одговарајућег стручњака. 

Мерење и плаћање 

Мерење и плаћање се врши по метру кубном (m3)хумузиране површине пројектоване дебљине, укључујући 

сав рад и материјал потребан за хумузирање и планирање. 

 

3 КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

 

3.1  НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ СЛОЈА ОД ДРОБЉЕНОГ 

КАМЕНОГ АГРЕГАТА 0/63 mm ДЕБЉИНЕ d=35 cm 

Опис радова 

 Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, евентуално квашење, те 

збијање носећег слоја од невезаног каменог материјала, према димензијама и посебним захтевима датим у 

пројекту. 

Извођење радова 

 Доњи носећи слој уграђује се на претходно изведен слој који мора бити примљен од стране Надзорног 

органа и тек тада може почети навожење материјала за доњи носећи слој. Возила са блатним точковима не смеју 

се возити на разастртом или сабијеном материјалу. Након навожења, материјал разастрти и фино испланирати, у 

дебљини потребној да се након сабијања добије слој пројектоване дебљине. У раду треба пазити да не дође до 

сегрегације материјала. Сабијање се врши одговарајућим средствима. Сабијени слој мора да има пројектоване 

коте, ширину и пад, како је то дату у пројекту. 

Квалитет основиних материјала 

 Контролу квалитета при претходним испитиванијма вршити по следећим прописима (СРПС): 
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Природни агрегат и камен; узимање узорака 
SRPS 

B.B0.001 

Испитивање постојаности камена на мразу 
SRPS 

B.B8.002 

Запреминска маса агрегата са порама и шупљинама 
SRPS 

B.B8.030 

Упијање воде агрегата 
SRPS 

U.B8.031 

Запреминске масе камена, порозност и густина камена 
SRPS 

B.B8.032 

Одређивање честица у агрегату које пролазе кроз сито отвора 0.02 mm 
SRPS 

B.B8.036 

Одређивање трошних зрна у крупном агрегату 
SRPS 

B.B8.037 

Садржај глине и муљевитих састојака 
SRPS 

B.B8.038 

Испитивање отпорности камена и каменог агрегата према хабању (Лос Ангелес) 
SRPS 

B.B8.045 

Дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата 
SRPS 

B.B8.047 

Испитивање облика зрна каменог агрегата 
SRPS 

B.B8.048 

Одређивање влазности 
SRPS 

U.B1.012 

Određivanje zapreminske mase tla 
SRPS 

U.B1.016 

Одређивање гранулометријског састава и честица мањих од 0.08 mm 

аерометрисањем (или по СРПС Б.Б7.036) 

SRPS 

U.B1.018 

Одређивање оптималне садрзине воде 
SRPS 

U.B1.038 

Одређивање калифорнијског индекса носивости 
SRPS 

U.B1.042 
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Испитивања се врше за сваку промену материјала. 

Критеријум за оцену квалитета материјала 

Невезани камени агрегат који ће се користити за израду ових слојева мора задовољити захтеве у погледу: 

• Физичко-механичких и минеролошко-петрографских особина саме стене и агрегата 

• Гранулометријског састава 

• Носивости 

• Садржаја органских материја и лаких честица 

Физичко-механицка својства камена од којег се производи дробљени агрегат: 

Средња чврстоћа на притисак у сувом 

стању  
мин 120 (Мpa) 

Упијање воде (% масе) 1.0 % 

Постојаност на смрзавање  

(25 циклуса смрзавања) 

Камен је постојан на смрзавање ако је пад средње 

чврстоће на притисак после смрзавања до 20% у 

односу на средње притисне чврстоће у сувом стању 

Минеролошко-петрографски састав 

Камен може бити еруптивног, седиментног, 

метаморфног порекла. Не дозвољава се присуство 

лапораца, глинених шкриљаца, меких и глиновитих 

пешчара, конгломерата, распаднутих гранита и 

гнајсева. 

 

Физичко-механичка својства зрна каменог агрегата: 

• Удео зрна неповољног облика (3:1) макс. 40% 

• Упијање воде (СРПС Б.Б8:031) макс. 1.6% 

• Трошна зрна макс. 7% 

• Отпорност на хабање (Los Angeles) макс. 40% 

Гранулометријски састав невезаног каменог агрегата треба да буде у следећим границама: 

Квадратни отвор 

сита (mm) 

0.0
9 

0.2
5 

0.50 1.0 2.0 4.0 8.0 16.0 31.5 
45.
0 

63.
0 

Пролаз кроз сита 
2- 8- 11-24 15-33 20-44 27-56 38-69 56-85 85-100 100 100 
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Поред наведеног критеријума, материјал мора задовољити још и следеће захтеве: 

• да је постојан на атмосферилије 

• да није склон деградацији услед градилишног саобраћаја при различитим метеоролошким условима 

• учешће финих фракција (<80µm) треба да је < 6% 

• индекс пластичности финих честица Ip<12 

• степен неравномерности U=15–30 

• носивост при степену збијености Sz=95% у односу на модификовани Прокторов опит за материјал 0/63 
CBRlab>30% 

• садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 5% тежински за материјал 0/63 mm 

 

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја  

Контрола квалитета врши се у потребном броју испитивања који ће одредити Надзорни орган односно за сваку 

промену материјала у складу са следећим стандардима и то: 

• оптимална влажност и максимална запреминска маса (СРПС У.Б1.038) 

• гранулометријски састав (СРПС У.Б1.018) 

• садржај глине и муљевитих честица (СРПС Б.Б8.036) 

• степен збијености односно носивости изведеног слоја као и влажност у моменту испитивања врши 
се на сваких 50 m' изведеног слоја 

 

Критеријум за оцену квалитета уграђивања  

Одређивање модула стишљивости методом кружне плоче према стандарду СРПС У.Б1.046. Ово испитивање се 

врши минимум једном на сваких 30 м1. На плануму носећег слоја при влажности блиској оптималној модул 

стишљивости треба да износи Мs>60МPа. 

Испитивање равности вршити летвом дужине 4 m, на сваком попречном профилу. Одступање не сме бити веће 

од ±15 mm 

Висина изграђеног носећег слоја у било којој тачки могу одступати од пројектоване од 0 до –15 mm, што се 

проверава нивелманским снимањем 

Мерење и плаћање  

Обрачун и плаћање се врши по метру кубном (m3) изведеног и од стране Надзорног органа примљеног слоја 

пројектоване дебљине. 
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3.2 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ СЛОЈА  
ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА 0/31.5 mm 

Опис рада 

Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, евентуално квашење, те збијање 

носећег слоја од невезаног каменог материјала, према димензијама и посебним захтевима датим у пројекту. 

Извођење радова 

Доњи носећи слој уграђује се на претходно изведен слој који мора бити примљен од стране Надзорног органа и 

тек тада може почети навожење материјала за доњи носећи слој. Возила са блатним точковима не смеју се 

возити на разастртом или сабијеном материјалу. Након навожења, материјал разастрти и фино испланирати, у 

дебљини потребној да се након сабијања добије слој пројектоване дебљине. У раду треба пазити да не дође до 

сегрегације материјала. Сабијање се врши одговарајућим средствима. Сабијени слој мора да има пројектоване 

коте, ширину и пад, како је то дату у пројекту. 

Квалитет основиних материјала 

Контролу квалитета при претходним испитиванијма вршити по следећим прописима (СРПС): 

Природни агрегат и камен; узимање узорака 
СРПС 

Б.Б0.001 

Испитивање постојаности камена на мразу 
СРПС 

Б.Б8.002 

Испитивање чврстоће на притисак 
СРПС 

Б.Б8.012 

Запреминска маса агрегата са порама и шупљинама  
СРПС 

Б.Б8.030 

Упијање воде агрегата 
СРПС 

У.Б8.031 

Запреминске масе камена порозност и густина камена 
СРПС 

У.Б8.032 

Одређивање честица у агрегату које пролазе кроз сито отвора 0.02 mm 
СРПС 

У.Б8.036 

Одређивање трошних зрна у крупном агрегату  
СРПС 

Б.Б8.037 

Садржај глине и муљевитих састојака  
СРПС 

Б.Б8.038 

Испитивање отпорности камена и каменог агрегата према хабању (Los 

Angeles)   

СРПС 

Б.Б8.045 
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Дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата  
СРПС 

Б.Б8.047 

Испитивање облика зрна каменог агрегата 
СРПС 

Б.Б8.048 

Одређивање влазности  
СРПС 

У.Б1.012 

Одређивање запреминске масе тла 
СРПС 

У.Б1.016 

Одређивање гранулометријског састава и честица мањих од 0.08 mm 

аерометрисањем (или по СРПС Б.Б7.036) 

СРПС 

У.Б1.018 

Одређивање оптималне садрзине воде 
СРПС 

У.Б1.038 

Одређивање калифорнијског индекса носивости 
СРПС 

У.Б1.042 

 

Испитивања се врше за сваку промену материјала. 

Критеријум за оцену квалитета материјала 

Невезани камени агрегат који ће се користити за израду ових слојева мора задовољити захтеве у погледу: 

1. Физичко-механичких и минеролошко-петрографских особина саме стене и агрегата 

2. Гранулометријског састава 

3. Носивости 

4. Садржаја органских материја и лаких честица 

Физичко-механичка својства камена од којег се производи дробљени агрегат: 

Средња чврстоћа на притисак у сувом стању  мин 120 (MPа) 

Упијање воде (% масе) 1.0 % 

Постојаност на смрзавање (25 циклуса 

смрзавања) 

Камен је постојан на смрзавање ако је пад 

средње цврстоце на притисак после 

смрзавања до 20% у односу на средње 

притисне чврстоће у сувом стању 

Минеролошко-петрографски састав Камен може бити еруптивног, седиментног, 

метаморфног порекла. Не дозвољава се 

присуство лапораца, глинених шкриљаца, 

меких и глиновитих пешчара, 

конгломерата, распаднутих гранита и 

гнајсева. 
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Физичко-механицка својства зрна каменог агрегата: 

5. Удео зрна неповољног облика (3:1) макс. 40% 

6. Упијање воде (СРПС Б.Б8:031)   макс. 1.6% 

7. Трошна зрна макс. 7% 

8. Отпорност на хабање (Los Angeles) макс. 40% 

 

Гранулометријски састав невезаног каменог агрегата треба да буде следећим границама: 

Квадратни 

отворсита 

(mm) 

0.09 0.25 0.50 1.0 2.0 4.0 8.0 16.0 31.5 45.0 

Пролаз кроз 

ситапрема 

масама% 

2-9 5-15 8-21 11-30 15-40 20-50 28-62 46-75 95-100 100 

 

Поред наведеног критеријума, материјал мора задовољити још и следеће захтеве: 

9. да је постојан на атмосферилије 

10. да није склон деградацији услед градилишног саобраћаја при различитим метеоролошким условима 

11. учешће финих фракција (<80µm) треба да је < 6% 

12. индекс пластичности финих честица Ip<12 

13. степен неравномерности U=15-30 

14. носивост при степену збијености Cz=95% у односу на модификовани Прокторов опит за материјал 0/31 
CBRlab>80% 

15. садржај органских материја и лаких честица не сме бити већи од 3% тежински за материјал 0/31mm 

Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја  

Контрола квалитета врши се на сваких 2000m3. употребљеног материјала односно за сваку промену 

материјала у складу са следећим стандардима и то: 

16. оптимална влажност и максимална запреминска маса (СРПС У.Б1.038) 

17. гранулометријски састав (СРПС У.Б1.018) 

18. садржај глине и муљевитих честица (СРПС Б.Б8.036) 

19. степен збијености односно носивости изведеног слоја као и влажност у моменту испитивања врши се на 
сваких 50 m' изведеног слоја 

Критеријум за оцену квалитета уграђивања  

Одређивање модула стишљивости методом кружне плоче према стандарду СРПС У.Б1.046. Ово испитивање се 

врши минимум једном на сваких 30 m1. На плануму носећег слоја при влажности блиској оптималној модул 

стишљивости треба да износи Мs>80МPа, а на пешачким стазама Мs>40МPа. 
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Испитивање равности вршити летвом дужине 4 m, на сваком попречном профилу. Одступање не сме бити веће 

од 10 mm. 

Висина изграђеног носећег слоја у било којој тачки могу одступати од пројектоване од 0 до –10 mm, што се 

проверава нивелманским снимањем 

Мерење и плаћање    

Обрачун и плаћање се врши по метру кубном (m3) изведеног и од стране Надзорног органа примљеног слоја 

пројектоване дебљине. 

3.3 БИТУМЕНОМ ВЕЗАНИ СЛОЈЕВИ 

3.3.1 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА ОД 
АСФАЛТ БЕТОНА АБ 11 ДЕБЉИНЕ d=5cm 

Опис радова 

Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне мешавине по 

врућем поступку од минералног материјала са битуменом (БИТ 60) у једном слоју пројектоване дебљине према 

котама и димензијама датим у грађевинском пројекту. 

Материјали    

Саставни материјали за израду хабајућег слоја: 

1. камено брашно карбонатног састава 

2. дробљени камени агрегат карбонатног или силикатног састава 0/4 mm, 

3. дробљени камени агрегат карбонатног или силикатног састава 4/8, 8/11 mm 

4. везиво БИТ 60  

Квалитет материјала    

Камено брашно 

Камено брашно у свему мора одговарати критеријумима датим у СРПС Б.Б3.045 за I класу квалитета. 

гранулометријски састав (% пролаз кроз сита) за и класу квалитета СРПС Б.Б8.105 

индекс пластичности % (m/m) маx.4.0 СРПС Б.Б1.020 

удео влаге % (m/m) - СРПС У.Б1.012 

гранулометријски састав честица мањих од 0,063 

mm   %  
- СРПС У.Б1.018 

индеx отврдњавања битумена 1.80 - 2.40 СРПС Б.Б8.104 

шупљине по Ридген-у % в/в - СРПС Б.Б8.102 
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Песак 

Дробљени песак  у свему мора одговарати захтевима квалитета датим у следећој таблици:  

гранулометријски састав (% пролаз кроз сито) Према СРПС У.Е4.014/90  СРПС Б.Б8.029 

удео честица мањих од 0,09mm  (% пролаз кроз 

сито) 
маx. 10 СРПС Б.Б8.036 

удео грудви глине % (m/m) маx. 0.5 СРПС Б.Б8.038 

удео органских нечистоћа % (m/m) маx. 0.3 СРПС У.Б1.024 

еквивалент песка, % мин. 60 СРПС У.Б1.040 

модул зрнавости 1.95 - 3.0 СРПС У.Е4.014 

густина (kg/m3) - СРПС Б.Б8.031 

 

Камена ситнеж 

Камена ситнеж се добија дробљењем стенске масе еруптивног састава. Стенска маса треба да има  

следеће особине: 

средња притисна чврстоћа  у сувом стању мин. 120 МPа СРПС Б.Б8.012 

упијање воде маx. 1.00 % m/m СРПС Б.Б8.010 

хабање брушењем маx. 35 cm3/50cm2 СРПС Б.Б8.015 

постојаност према смрзавању маx. 5 % m/m СРПС Б.Б8.002 

Фракције камене ситнежи треба да задовољавају следеће услове квалитета: 

отпорност на дробљење и хабање по Лос Ангелесу 

(%m/m) 
маx. 22 % m/m СРПС Б.Б8.045 

вредности полирности, јединице VPK мин. 48 VPK СРПС Б.Б8.120 

постојаност на смрзавање Na2СО4, губитак после 5 

циклуса 
маx. 3 % m/m СРПС Б.Б8.044 

обавијеност укупне површине свих зрна битуменом мин. 100/90 %/% СРПС У.М8.096 

упијање воде на фракцији 4/8 mm маx. 1.6 % m/m СРПС Б.Б8.031 

садржај зрна у фракцијама изнад 4 mm код којих је 

однос највеће према најмањој димензији >3:1 
маx. 20 % m/m СРПС Б.Б8.048 

удео слабих зрна у фракцијама изнад 4mm маx. 3 % m/m СРПС Б.Б8.037 

удео грудви глине у појединој фракцији маx. 0.25 % m/m СРПС Б.Б8.038 

постојаност према топлоти постојан - 
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За  сваку  фракцију  камене  ситнежи  испитује  се гранулометријски  састав  фракције  у  свему  према 

СРПС Б.Б8.029, а садржај честица мањих од 0.09мм по стандарду СРПС Б.Б8.036.  

      Битумен 

Користи се битумен БИТ 60 и у свему мора одговарати критеријумима датим у СРПС У.М3.010. за 

БИТ 60.  

Претходна испитивања асфалтне мешавине   

Пре почетка радова Извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији пројекат претходне 

асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових техничких услова. 

Производња асфалтне мешавине не сме почети док Извођач не предложи претходну мешавину на 

сагласност Надзорнорм органу. Атести о основним материјалима и претходној мешавини не смеју бити 

старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним материјалима или се промени избор 

материјала, Извођач је дужан да предложи Надзорном органу писменим дописом предлог за промену 

усвојене асфалтне мешавине односно да предложи нову претходну мешавину на сагласност, пре 

почетка употребе тих материјала. 

Гранулометријска крива пројектоване минералне мешавине мора да задовољава граничне услове дате у 

СРПС У.Е4.014/90 за асфалт бетон АБ 11 који су наведени у следећој табели: 

отвори сита (mm) 0.09 0.25 0.71 2.00 4.00 8.00 11.2 16.0 

пролази (%) 3-12 8-28 16-38 31-54 49-69 75-90 97-100 100 

 

Испитивање саставних материјала и квалитета претходног састава асфалтне мешавине се врши према  

СРПС У.Е4.014/90 и треба да задовољава захтеве квалитета за АБ 11. 

Сагласност пројектанта на претходни састав асфалтне мешавине је обавезна. 

Технологија извршења 

Справљање и транспорт асфалтне мешавине    

Производња асфалтне мешавине се врши машинским путем у постројењу за производњу асфалтне 

мешавине. Континуирано постројење за производњу асфалтне мешавине се може употребити уколико 

се докаже задовољавајући квалитет оваквим поступком произведене асфалтне мешавине. 

Температура битумена у цистернама на асфалтној бази износи оптимално 150 оC,а највише 165 оC. 

Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за више од 15оC, док температура 

асфалтне мешавине при изласку из мешалице износи оптимално 160  10 оC, а највише 175 оC. 

Непосредно након производње, асфалтна маса се директно отпрема на место уграђивања. 

         Припрема подлоге  

Пре израде асфалтног слоја Надзорни орган снимиће нивелету и равност подлоге. На деловима где је 

површина слоја подлоге виша од пројектованих кота неопходно је да Извођач изврши поправку 

подлоге према захтевима пројектног решења. 
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Полагање асфалтне мешавине на подлогу од асфалтног слоја може започети када је подлога очишћена 

од везаног и невезаног материјала, сува и попрскана битуменом у количини 0.2 - 0.5 kg/m2 према 

стандарду СРПС У.Е4.014/90. Прскање мора започети најмање 2-3 сата пре полагања асфалта, како би 

вода испарила и битуменски део везао за подлогу. Полагање асфалтног слоја може започети тек када се 

подлога (асфалтни слој) охлади на температуру ваздуха. 

         Уграђивање асфалтне мешавине    

Уграђивање асфалтне мешавине врши се само у повољним временским условима, температура подлоге 

и ваздуха мора бити виша од +10оC. У посебним временским условима, као што је појава јаког ветра, 

Надзорни орган може обуставити радове и при температурама вишим од поменуте, ако постоји сумња 

да се под тим условима радови неће квалитетно извести. Температура асфалтне мешавине на месту 

уграђивања не сме бити нижа од 140оC и виша од 175оC. 

Разастирање асфалтне мешавине се врши машинским путем и непосредно након тога се мора 

обезбедити одговарајући режим ваљања како би се осигурало тражено збијање асфалтног слоја. 

Остали детаљи технологије извођења ове позиције су дати у важећем стандарду СРПС У.Е4.014/90 и 

осталим важећим СРПС стандардима. 

         Период извршења радова    

Асфалтни слој може се уграђивати у периоду кад су температуре ваздуха веће од 10оC, без ветра или 

мин 15оC са ветром. Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или киша. 

Температура подлоге не сме бити нижа од +10оC. 

Контрола квалитета     

Текућа испитивања    

Текућа испитивања обавља Извођач радова са циљем да се у сваком тренутку има што бољи увид у 

квалитет саставних материјала као и произведене и уграђене асфалтне мешавине, како би се у случају 

потребе интервенисало у производни процес и осигурала континуална производња прописаног 

квалитета. 

Обавеза Извођача је да на основу резултата текућих испитивања утиче на процес производње и 

уградње асфалтне мешавине на начин који осигурава уједначен, Техничким условима прописан 

квалитет изведеног асфалтног слоја.  

О резултатима испитивања обављених у својству текућих испитивања Извођач води писмену 

евиденцију која мора бити доступна Надзорном органу. 

При изради застора од асфалт бетона, текућа испитивања обухватају: 

• текућа испитивања саставних материјала 

• текућа испитивања производње асфалтне мешавине 

• текућа испитивања уградње асфалтне мешавине 

Сва испитивања у оквиру текућих испитивања је потребно спровести у обиму и на начин који је 

прописан  по важећим српским стандардима СРПС У.Е4.014/90. 
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Контролна испитивања 

Контролна испитивања врши Инвеститор или о његовом трошку предузеће за контролу квалитета. На 

основу резултата контролних испитивања Инвеститор, односно његов надзорни орган доноси коначну 

оцену о квалитету изведених асфалтних слојева. Контролна испитивања обухватају: 

1. контролна испитивања саставних материјала 

2. контролно испитивање произведене асфалтне мешавине 

3. контролно испитивање изведеног асфалтног слоја 

Контролна испитивања материјала  

Контролна испитивања се врше на узорцима узетим на асфалтној бази. 

Од сваке врсте материјала се узима по један узорак на количину материјала потребну за производњу 

5000 тона асфалтне мешавине. Потребне количине материјала се прорачунавају на основу радног 

састава асфалтне мешавине. 

Камено брашно 

Обављају се следећа испитивања: 

гранулометријски састав каменог брашна  СРПС Б.Б8.105 

удео шупљина у сувозбијеном стању по Ридген-у  СРПС Б.Б8.102 

 

Песак 

Обављају се следећа испитивања: 

гранулометријски састав СРПС Б.Б8.029 

еквивалент песка СРПС У.Б1.040 

удео честица мањих од 0,09 mm СРПС Б.Б8.036 

 

Камена ситнеж 

Обављају се следећа испитивања: 

гранулометријски састав СРПС Б.Б8.029 

удео честица мањих од 0,09 mm СРПС Б.Б8.036 

облик зрна   

удео трошних зрна СРПС Б.Б8.037 
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        Битумен 

               Морају бити испитана следећа својства: 

пенетрација на 25C СРПС Б.Х8.612 

тачка размекшања по PK СРПС Б.Х8.613 

тачка лома по Фрасс-у СРПС Б.Х8.616 

дуктилитет на 25C СРПС Б.Х8.615 

индекс пенетрације СРПС Б.Х8.614 

 

 На сваких 10000 t произведене асфалтне мешавине испитују се сва својства битумена према стандарду 

СРПС У.М3.010. 

Контролна испитивања произведене асфалтне мешавине 

Узорци асфалтне мешавине за контролно испитивање узимају се на месту уградње асфалтне мешавине. 

Састав и физичко-механичке особине асалтне мешавине проверавају се испитивањем једног узорка на 

сваких 600 t произведене асфалтне мешавине или најмање на 5000 m2 површине изведеног слоја.  

Испитују се следеће особине: 

удео битумена СРПС У.М8.090 

гранулометријски састав СРПС У.М8.090 

стабилност на 60 °C СРПС У.М8.090 

однос стабилности и деформације на 60 °C СРПС У.М8.090 

удео шупљина СРПС У.М8.090 

испуњеност шупљина битуменом СРПС У.М8.090 

 

На сваких 5000 t произведене асфалтне мешавине испитују се промене типа екстрахираног везива 

одређивањем: 

пенетрација на 25C СРПС Б.Х8.612 

тачка размекшања по PK СРПС Б.Х8.613 

тачка лома по Фрасс-у СРПС Б.Х8.616 
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Контролна испитивања изведеног асфалтног слоја  

Физичко-механичке особине и дебљина изведеног слоја испитују се на узорцима извађеним најмање на 

сваких 2000 m2 површине изведеног слоја. 

Узимање узорака се врши према СРПС У.М3.090. 

Испитују се следеће особине: 

удео шупљина СРПС У.М8.090 

степен збијености СРПС У.М8.090 

дебљина слоја - 

равност слоја - 

храпавост и отпорност на клизање - 

прионљивост слоја - 

 

Висина, попречни пад и положај изведеног слоја проверавају се контролом одговарајућим 

инструментима, најмање 20 % података које је снимио Извођач током текуће контроле извођења слоја. 

Критеријуми за обрачун изведених радова  

Равност површине слоја и попречни пад 

Мерење врши Извођач на попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде већи од  30 m. 

Мерење се врши равњачом 4 м дужине (лево, десно, средина). Резултати мерења ће бити достављени 

на увид Надзорном органу. Критеријуми су следећи: 

одступања равности од 0 до 4 mm задовољава 

одступања равности од 4 до 10 mm 
не задовољава и одбија се 5–25% вредности 

површине ове равности 

одступања равности преко 10 mm 
не задовољава и одбија са 100% вредности површине 

ове равности 

 

Попречни пад површине изведеног слоја асфалт бетона може имати одступања од пројектованог 

попречног пада највише  0.4%. 

Одступање површине слоја од пројектоване коте нивелете 

Допуштено висинско одступање површине изведеног хабајућег слоја може имати одступање од 

пројектоване висине највише  5 mm. 

Хоризонтално одступање ивице изведеног слоја 
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Допуштено хоризонтално одступање положаја леве и десне ивице од пројектованог положаја износи 

највише  25 mm. 

Одступање дебљине уграђеног слоја 

Сва одступања изведене дебљине слоја од пројектоване дебљине слоја, ако Надзорни орган оцени да 

изведени слој може остати у коловозној конструкцији, подлежу оцени квалитета изведених радова. 

Мерење се врши на сваком профилу, а критеријуми су следећи: 

за одступање дебљине слоја 6 - 8 mm  одбија се 10–25 % вредности ове површине 

за одступање дебљине слоја 8 - 10 mm одбија се 26–50 % вредности ове површине 

за одступање дебљине слоја преко 10 mm извршени рад се не прима 

 

Процентуалну вредност одбитка одредиће Надзорни орган на основу броја мерења и процентуалног 

учешћа резултата који одступају више од -10 % од пројектоване дебљине слоја. 

Гранулометријски састав минералне мешавине 

Уколико гранулометријски сатав екстрахиране минералне мешавине одступа од граничне криве у 

односу на захтевану гранулометријску криву, више од стандардом допуштених одступања, Извођачу ће 

се умањити вредност изведених радова на изради хабајућег слоја за 5.0 % за површину коју обухвата 

испитани узорак. Уколико има више одступања, од стандардом допуштених одступања, у све три 

компоненте асфалтне мешавине, гранулометријској криви, фракцији филера и битумена, асфалтни слој 

се не може прихватити као добар. 

Уваљаност (збијеност) уграђеног слоја 

Критеријум за прихватање радова је постигнути степен збијености који мора бити минимум 98%. Ако 

постоји више од 10% тестираних узорака са степеном збијености мањим од 98% радови ће бити 

одбијени.  

Храпавост и хватљивост слоја 

Површина изведеног хабајућег слоја мора бити храпава, хватљива и отпорна на клизање. Ове особине 

се испитују према стандарду СРПС У.Ц4.018. 

Мерење и плаћање  

Обрачун се врши по метру квадратном (m2)извршеног посла, који одговара захтеваном квалитету 

прописаном овим Техничким условима и границама толеранције. 

3.3.2. НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ 
БИТУМЕНИЗИРАНОГ НОСЕЋЕГ СЛОЈА ОД БНС 22А 

Опис радова 

Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне 

мешавине по врућем поступку од минералног материјала и битумена у једном слоју пројектованих 

дебљина, односно према котама и димензијама датим у грађевинском пројекту. 

Материјали    
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Саставни материјали за израду носећег слоја од битуменизираног материјала: 

- камено брашно карбонатног састава 

- дробљени камени материјал карбонатног или силикатног састава 0/4 mm, 

- дробљени камени агрегат карбонатног или силикатног састава 4/8, 8/16 и 16/22 mm 

- везиво БИТ 60 

Квалитет материјала    

Каменобрашно 

Камено брашно у свему мора одговарати критеријумима датим у СРПС Б.Б3.045 за I класу квалитета. 

гранулометријски састав (% пролаз кроз сита) за I класу квалитета СРПС Б.Б8.105 

индекс пластичности % (m/m) маx.4.0 СРПС Б.Б1.020 

удео влаге % (m/m) - СРПС У.Б1.012 

гранулометријски састав честица мањих од 0,063 

mm   %  
- СРПС У.Б1.018 

индеx отврдњавања битумена 1.80 - 2.40 СРПС Б.Б8.104 

шупљине по Ридген-у % v/v - СРПС Б.Б8.102 

 

Песак 

Дробљени песак  у свему мора одговарати захтевима квалитета датим у следећој таблици:  

гранулометријски састав (% пролаз кроз сито) према СРПС У.Е9.021/86  СРПС Б.Б8.029 

удео честица мањих од 0,09mm  (% пролаз кроз 

сито) 
маx. 10     (маx. 5) СРПС Б.Б8.036 

удео грудви глине % (m/m) маx. 0.5 СРПС Б.Б8.038 

удео органских нечистоћа % (m/m) маx. 0.5 СРПС У.Б1.024 

еквивалент песка, % мин. 60 СРПС У.Б1.040 

модул зрнавости 1.95 – 3.00 СРПС У.Е4.014 

густина (kg/m3) - СРПС Б.Б8.031 

* вредност у загради односи се на дробљени песак силикатног састава 
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Каменаситне 

Фракције камене ситнежи треба да задовољавају следеће услове квалитета: 

отпорност на дробљење и хабање по Лос Ангелесу 

(%m/m) 
маx. 35 % m/m 

СРПС 

Б.Б8.045 

постојаност на смрзавање На2СО4, губитак после 5 

циклуса 
маx. 5 % m/m 

СРПС 

Б.Б8.044 

проценат необавијености укупне површине свих зрна 

(%) 
маx. 20% 

СРПС 

У.М8.096 

упијање воде на фракцији 4/8 mm маx. 1.2 % m/m 
СРПС 

Б.Б8.031 

садржај зрна у фракцијама изнад 4 mm код којих је 

однос највеће према најмањој димензији >3:1 
маx. 20 % m/m 

СРПС 

Б.Б8.048 

удео грудви глине у појединој фракцији маx. 0.25 % m/m 
СРПС 

Б.Б8.038 

густина - 
СРПС 

Б.Б8.031 

 

За  сваку  фракцију  камене  ситнежи  испитује  се гранулометријски  састав  фракције  у  свему  према 

СРПС Б.Б8.029, а садржај честица мањих од 0.09 mm по стандарду СРПС Б.Б8.036.  

Битумен 

Користи се битумен БИТ 60 и у свему мора одговарати критеријумима датим у СРПС У.М3.010. за 

БИТ 60. 

Претходна испитивања асфалтне мешавине   

Пре почетка радова Извођач је обавезан да изради у овлашћеној лабораторији пројекат претходне 

асфалтне мешавине у свему сагласан са захтевима ових техничких услова. 

Производња асфалтне мешавине не сме почети док Извођач не предложи претходну мешавину на 

сагласност Надзорнорм органу. Атести о основним материјалима и претходној мешавини не смеју бити 

старији од 6 месеци. Уколико настану промене у основним материјалима или се промени избор 

материјала, Извођач је дужан да предложи Надзорном органу писменим дописом предлог за промену 

усвојене асфалтне мешавине односно да предложи нову претходну мешавину на сагласност, пре 

почетка употребе тих материјала. 

Основни захтеви који се морају поштовати у изради претходне мешавине су: 

- што приближнији положај пројектованом гранулометријском саставу минералне мешавине 
постављеним пројектним захтевима (циљна линија гранулометријског састава) и захтевима 
одговарајућих стандарда СРПС, за квалитет минералног каменог материјала, 

- одговарајуће вредности запреминских карактеристика мешавине пројектним захтевима овог пројекта, 
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- захтевима одговарајућих СРПС стандарда за квалитет појединих пројектованих типова битумена. 

 

Гранулометријски састав минералне мешавине 

Гранулометријска крива пројектоване минералне мешавине мора да задовољава граничне услове дате у 

СРПС У.Е9.021/86 за носеће слојеве од битуменизираног материјала БНС 22А који су наведени у 

следећој табели: 

отвори сита 

(mm) 
0.09 0.25 0.71 2.00 4.00 8.00 11.2 16.0 22.4 31.5 

пролази (%) 4-14 7-37 12-53 21-65 30-74 44-85 54-92 70-100 97-100 100 

 

Испитивање саставних материјала и квалитета претходног састава асфалтне мешавине се врши према  

СРПС У.Е9.021/86 и треба да задовољава захтеве квалитета за БНС 22А. 

Сагласност пројектанта на претходни састав асфалтне мешавине је обавезна. 

Технологија извршења   

Справљање и транспорт асфалтне мешавине    

Производња асфалтне мешавине се врши машинским путем у постројењу за производњу асфалтне 

мешавине. Континуирано постројење за производњу асфалтне мешавине се може употребити уколико се 

докаже задовољавајући квалитет оваквим поступком произведене асфалтне мешавине. 

Температура битумена у цистернама на асфалтној бази износи оптимално 150оC,а највише 165 

оC.Температура агрегата не сме бити виша од температуре битумена за више од 15оC, док температура 

асфалтне мешавине при изласку из мешалице износи оптимално 160  10 оC, а највише 175 оC. 

Непосредно након производње, асфалтна маса се директно отпрема на место уграђивања. 

Припрема подлоге  

Пре израде асфалтног слоја Извођач ће снимити нивелету и равност подлоге и доставити на увид 

Надзорном органу. На деловима где је површина слоја подлоге виша од пројектованих кота неопходно је 

да Извођач изврши поправку подлоге према захтевима пројектног решења. 

Полагање асфалтне мешавине на подлогу од механички стабилизованог зрнастог материјала може 

започети када је подлога испитана и ако је примио Надзорни орган. Временски размак између 

испитивања подлоге и уграђивања асфалтне масе може бити највише 24 сата и за то време треба 

забранити превоз по испитаној подлози. 

Пре полагања БНС-а подлога мора бити чиста и не сме бити смрзнута. 

Уграђивање асфалтне мешавине    

Уграђивање асфалтне мешавине врши се само у повољним временским условима, температура подлоге и 

ваздуха мора бити виша од +5о 

C. У посебним временским условима, као што је појава јаког ветра, Надзорни орган може обуставити 

радове и при температурама вишим од поменуте, ако постоји сумња да се под тим условима радови неће 
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квалитетно извести. Температура асфалтне мешавине на месту уграђивања не сме бити нижа од 140оC и 

виша од 175оC. 

Разастирање асфалтне мешавине се врши машинским путем и непосредно након тога се мора обезбедити 

одговарајући режим ваљања како би се осигурало тражено збијање асфалтног слоја. 

Остали детаљи технологије извођења ове позиције су дати у важећем стандарду СРПС У.Е9.021/86 и 

осталим важећим СРПС стандардима. 

Период извршења радова    

Асфалтни слој може се уграђивати искључиво у периоду кад су температуре ваздуха веће од 5оC, без 

ветра или мин 10оC са ветром. Уграђивање асфалтне мешавине не сме се обављати када је измаглица или 

киша. Температура подлоге не сме бити нижа од +5оC. 

Контрола квалитета     

Текућа испитивања    

Текућа испитивања обавља Извођач радова са циљем да се у сваком тренутку има што бољи увид у 
квалитет саставних материјала као ипроизведене и уграђене асфалтне мешавине, како би се у случају 
потребе интервенисало у производни процес иосигурала континуална производња прописаног 
квалитета. 

Обавеза Извођача је да на основу резултата текућих испитивања утиче на процес производње и уградње 

асфалтне мешавине на начин који осигурава уједначен, Техничким условима прописан квалитет 

изведеног асфалтног слоја.  

О резултатима испитивања обављених у својству текућих испитивања Извођач води писмену евиденцију 

која мора бити доступна Надзорном органу. 

При изради носећег слоја од битуменизираног материјала, текућа испитивања обухватају: 

• текућа испитивања саставних материјала 

• текућа испитивања производње асфалтне мешавине 

• текућа испитивања уградње асфалтне мешавине 

Сва испитивања у оквиру текућих испитивања је потребно спровести у обиму и на начин који је 

прописан  по важећим српским стандардима СРПС У.Е9.021/86. 

Контролна испитивања   

Контролна испитивања врши Инвеститор или о његовом трошку предузеће за контролу квалитета. На 

основу резултата контролних испитивања Инвеститор, односно његов надзорни орган доноси коначну 

оцену о квалитету изведених асфалтних слојева. Контролна испитивања обухватају: 

• контролна испитивања саставних материјала 

• контролно испитивање произведене асфалтне мешавине 

• контролно испитивање изведеног асфалтног слоја 
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Контролна испитивања материјала  

Контролна испитивања се врше на узорцима узетим на асфалтној бази. 

Од сваке врсте материјала се узима по један узорак на количину материјала потребну за производњу 

8000 тона асфалтне мешавине. Потребне количине материјала се прорачунавају на основу радног састава 

асфалтне мешавине. 

Каменобрашно 

Обављају се следећа испитивања: 

гранулометријски састав  СРПС Б.Б8.105 

удео шупљина у сувозбијеном стању по Ридген-у СРПС Б.Б8.102 

 

Песак 

Обављају се следећа испитивања: 

гранулометријски састав СРПС Б.Б8.029 

еквивалент песка СРПС У.Б1.040 

удео честица мањих од 0,09 mm СРПС Б.Б8.036 

 

Каменаситнеж 

Обављају се следећа испитивања: 

гранулометријски састав СРПС Б.Б8.029 

удео честица мањих од 0,09 mm СРПС Б.Б8.036 

облик зрна   

удео трошних зрна СРПС Б.Б8.037 

 

Битумен 

Комплетне анализе према стандарду СРПС У.М3.010. 
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Контролна испитивања произведене асфалтне мешавине 

Узорци асфалтне мешавине за контролно испитивање узимају се на месту уградње асфалтне мешавине. 

Састав и физичко-механичке особине асалтне мешавине проверавају се испитивањем једног узорка на 

сваких 1200 t произведене асфалтне мешавине.  

Испитују се следеће особине: 

удео битумена СРПС У.М8.090 

гранулометријски састав СРПС У.М8.090 

стабилност на 60 °C СРПС У.М8.090 

однос стабилности и деформације на 60 °C СРПС У.М8.090 

удео шупљина СРПС У.М8.090 

испуњеност шупљина битуменом СРПС У.М8.090 

 

Контролна испитивања изведеног асфалтног слоја  

Физичко-механичке особине и дебљина изведеног слоја испитују се на узорцима извађеним најмање на 

сваких 2000 m2 површине изведеног слоја. 

Узимање узорака се врши према СРПС У.М3.090. 

Испитују се следеће особине: 

удео шупљина СРПСУ.М8.090 

степен збијености СРПСУ.М8.090 

дебљина слоја - 

Висина, попречни пад и положај изведеног слоја проверавају се контролом одговарајућим инструментима, 

најмање 20 % података које је снимио Извођач током текуће контроле извођења слоја. 

Критеријуми за обрачун изведених радова  

Равностповршине слоја и попречни пад 

Мерење врши Извођач на попречним профилима, с тим да међусобни размак не буде већи од 30 m. 

Мерење се врши равњачом 4 m дужине (лево, десно, средина). Критеријуми су следећи: 

одступања равности од 0 до 8 mm задовољава 

одступања равности од 8 до 12 mm 
не задовољава и одбија се 5–25% вредности површине 

ове равности 

одступања равности преко 12 mm 
не задовољава и одбија са 100% вредности површине 

ове равности 
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Попречни пад површине изведеног слоја асфалт бетона може имати одступања од пројектованог 

попречног пада највише  0.4%. 

Одступање површине слоја од пројектоване коте нивелете 

Допуштено висинско одступање површине изведеног битоносећег слоја може имати одступање од 

пројектоване висине највише  10mm. 

Хоризонталноодступање ивице изведеног слоја 

Допуштено хоризонтално одступање положаја леве и десне ивице од пројектованог положаја износи 

највише  25 mm. 

Одступање дебљине уграђеног слоја 

Сва одступања изведене дебљине слоја од пројектоване дебљине слоја, ако Надзорни орган оцени да 

изведени слој може остати у коловозној конструкцији, подлежу оцени квалитета изведених радова. 

Мерење се врши на сваком профилу, а критеријуми су следећи: 

за одступање дебљине слоја 10–13 mm  одбија се 10–25 % вредности ове површине 

за одступање дебљине слоја 13–17 mm одбија се 26–50 % вредности ове површине 

за одступање дебљине слоја преко 17 mm извршени рад се не прима 

 

Процентуалну вредност одбитка одредиће Надзорни орган на основу броја мерења и процентуалног 

учешћа резултата који одступају више од -10 % од пројектоване дебљине слоја. 

Гранулометријскисастав минералне мешавине 

Уколико гранулометријски сатав екстрахиране минералне мешавине одступа од граничне криве у односу 

на захтевану гранулометријску криву, више од стандардом допуштених одступања, Извођачу ће се 

умањити вредност изведених радова битоносећег слоја за 5.0 % за површину коју обухвата испитани 

узорак. Уколико има више одступања, од стандардом допуштених одступања, у све три компоненте 

асфалтне мешавине, у гранулометријској криви, фракцији филера и битумена, асфалтни слој се не може 

прихватити као добар. 

Уваљаност (збијеност) уграђеног слоја 

Критеријум за прихватање радова је постигнути степен збијености који мора бити минимум 98%. Ако 

постоји више од 10% тестираних узорака са степеном збијености мањим од 98% радови ће бити одбијени.  

 Мерење и плаћање    

Обрачун се врши по метру квадратном (m2) извршеног посла, који одговара захтеваном квалитету 

прописаном овим Техничким условима и границама толеранције. 
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3.4 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА БЕТОНСКИХ ИВИЧЊАКА И КАНАЛЕТА 

 Опис радова 

Рад се састоји од полагања бетонских ивичњака димензија по пројекту. Ивичњаци се постављају на 

припремљену бетонску подлогу квалитета МB30 према цртежима из Пројекта. Детаљи који се односе на 

ископе, бетонску подлогу, уграђивање бетона, заливање спојница и остале позиције радова, треба да буду 

приказане у цртежима. Заливање спојева ширине 1cm врши се цементним малтером са односом 1:3. 

Ивичњаци треба да буду од бетона марке  МB 40 и отпорни на дејство мраза и соли и за њих је потребно 

обезбедити атесте. Дозвољено је уграђивати само целе и неоштећене ивичњаке. 

Ивичњаци се изводе према детаљима из Пројекта. 

Ископ, израда бетонске подлоге, постављање ивичњака, испуна спојница и друго треба извести према 

детаљима из Пројекта. Нагиб и коте морају одговарати Пројекту. 

Потребно је преузети све мере за успешно извођење посла, што значи: ископ извршити правилно, стручно 

припремити подлогу, префабриковане елементе квасити и све спојеве извести тако да се обезбеди адхезија 

између ивичњака и бетонске подлоге. Могу се уграђивати само неоштећени елементи и елементи са 

оштећењима која неће бити видљива по завршетку посла. Треба предузети све мере заштите против ветра, 

сунца и дејства мраза. 

Ивичњаке треба потпуно очистити по завршетку посла и Извођач треба да отклони оштећења настала 

приликом извођења других радова на начин који је одобрио Надзорни орган. Тамо где је неопходно, 

оштећене ивичњаке треба заменити новим ивичњацима. 

 Мерење и плаћање 

Плаћање се врши у дужним метрима (m1) уграђених ивичњака, мерено на месту уграђивања.  

Количина одређена на описани начин се плаћа по уговореној јединичној цени, а у цену је укључен сав 

потребан рад, алат и опрема, транспорт, материјал, као и све остало потребно за потпуни завршетак 

радова према овим условима. 

3.5 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ПРЕФАБРИКОВАНИХ БЕТОНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА 

Опис рада 

Позиција обухвата набавку крупнозрног песка за подлогу, набавку префабрикованих бетонских елемената 

и набавку ситног песка за испуњавање спојница, изградњу слоја подлоге од крупнозрног песка, изградњу 

слоја од префабрикованих бетонских елемената и запуњавање спојница ситним песком, према котама и 

димензијама датим у пројекту. 

Извођење коловозног застора од префабрикованих бетонских елемената 

Преко претходно примљеног носећег слоја од стране надзорног органа ради се подлога од крупнозрног 

песка, а затим се постављајупрефабриковани бетонски елементи или помоћу мале дизалице (са држачима 

бетонских елемената на принципу вакума). Ширина размака између бетонских елемената треба да је 

уједначена и треба да износи 1.5 до 3 mm. Постављени бетонских елемената се сабијају вибрационим 

плочама, површине 0.35 до 0.50 m2, центрифугалне силе од 16 до 20 kN и фреквенције од 75 до 100 Hz. 

У случају да количина песка, која се вибрирањем утискује између бетонских елемената са доње стране, 

није довољна да се међусобно учврсте бетонских елемената, суви песак, највећег зрна до 1 mm се посипа 

одозго и поново обавља набијање вибрационм плочама.  
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Песак за запуњавање спојница 

Песак за посипање спојница, треба да је непластичан, сув и да је максимлано зрно до 1 mm. 

Префабриковани бетонских елементи 

За префабриковани бетонскиелемент пројектован у коловозном застору, захтеване карактеристике су 

следеће: 

Геометријске карактеристике блока 

- дебљина (висина) блока : дужина блока > 0,25 
- толеранције димензија (дебљина, ширина, дужина) =  2 mm 
-  

Чврстоћа и отпорна својства 

• чврстоћа на притисак цилиндричних тела извађених из блока, према СРПС У.М1.040 и СРПС У.М1.048 
треба бити > 45 МPа,  

• бетонски елеменат мора бити отпоран на мраз, када се испитују према СРПС У.М1.016 

Контрола изграђеног коловозног застора    

Коловознизасторједоброзбијен, кадасеисподвиброплочанејављаслегање. 

Коте планума на произвољном месту могу отступати за 10 mm. 

Равност планума мери се канапом или крстовима на произвољном месту, а отступања од мерне равни 

могу бити највише 10 mm у било ком правцу. 

Мерење и плаћања 

Обрачунсевршипометру квадратном (m2)примљеногносећегслојаодстранe Надзорногоргана, 

аплаћасепојединичнимценамаизуговоразазастородпрефабрикованих бетонскихелемента. 
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4. ОДВОДЊАВАЊЕ 

4.1. НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ 

 

 Опис радова 

Позиција обухвата машински ископ рова са одвожењем материјала на депонију, уградњу слоја шљунка, 

набавку и уградњу сливничке решетке. 

 Мерење и плаћање 

Обрачун по метру дужном (m') урађене сливничке решетке. 

 

4.2. НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ПВЦ ЦЕВИ Ø400 

 

 Опис радова 

Позиција обухвата машински ископ рова са одвожењем материјала на депонију, уградњу слоја шљунка, 

набавку и уградњу цеви и затрпавање рова. 

 Мерење и плаћање 

Обрачун по метру дужном (m') урађене цеви. 

 

4.3 НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ПРОПУСТА ОД АБ ЦЕВИ Ø400 

 

 Опис радова 

Позиција обухвата машински ископ рова са одвожењем материјала на депонију, уградњу слоја шљунка, 

набавку и уградњу цеви и затрпавање рова. 

 Извођење 

Извршити машински ископ рова са одвожењем материјала на депонију. Ров је потребне ширине у дну и 

дубине до коте према пројектном решењу. Ископ рова извршити са косим ивицама. Сва откопавања 

морају бити извршена тачно до пројектоване дубине, а коте ископа провериће се и примити писмено, 

преко грађевинског дневника уписом надзорног органа. При изради ископа треба провести све мере 

сигурности при раду, као и у случају временских непогода да не дође до оштћења на обављеним 

радовима. 

Након ископа рова, уградити слој шљунка d=10cm, преко кога се монтира пропуст. 

Набавку и монтажу свих бетонских цеви за пропусте по овом пројекту извршити у свему према 

техничким описима, цртежима, предмеру и предрачуну, посебним техничким условима за поједине врсте 

материјала цевовода, као и одлукама које буду донете са Надзором у току монтаже. Трасе и висински 

положај пропуста су одређени одговарајућим цртежима и неопходно је стриктно их се придржавати 

приликом извођења због постојања подземних инсталација, темеља и сл. који би могли проузроковати 
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непозељно висинско сучељавање. Цеви се облажу армираним бетоном МБ20. Армирање се врши 

мрежастом арматуром МА500/560 Q188.  

 

 Мерење и плаћање 

Обрачун и плаћање свих врста цеви врши се по метру дужном (m'), која подразумева укупну дужину 
осовине комплетно монтираног цевовода за сав рад и материјал. 

4.4 ИЗРАДА КРИЛНИХ ЗИДОВА 

 

 Опис радова 

Израда бетонског крилног зида од набијеног бетона МБ 20 према датом детаљу подразумева допунски 

ископ, набавку, транспорт и уградњу потребног материјала, постављање оплате и њено уклањање. 

Дебљина бетонског крилног зида  d=20 cm за крилне зидове колског улаза (зацевљења). 

 Мерење и плаћање 

Обрачун по комаду (ком) урађеног крилног зида. 
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4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНИСТ ТИХ УСЛОВА  

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона. Уколико понуду подноси група 
понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. 
став 1., тачке 1) до 4). и члана 75., став 2. Закона.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа:  
 

Назив понуђача: 

Број и датум понуде: 

4.1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Р. 

бр. 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

Назив документа, назив 

издаваоца, број и датум 

издавања   

1 УСЛОВ: понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1.) 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар 
понуђача:Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре*, или Решење Привредног суда из регистра 
привредног субјекта. 

- правно лице које је уписано у Регистар 
понуђача:Решење Регистра понуђача који води Агенцијa 
за привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре*, 
односно извод из одговарајућег регистра.  

- предузетник који је уписан у Регистар 
понуђача:Решење Регистра понуђача који води Агенције 
за привредне регистре. ** 

- физичко лице:/ 
- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 

начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 
физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 
(правно лице, предузетник, физичко лице). 

- група понуђача:Доказивање испуњености услова се врши 
на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника 
или физичко лице, у зависности који статус понуђач из 
групе понуђача има (правно лице, предузетник, физичко 
лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и 
докаже овај услов. 
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- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ 

ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА:не постоје 

2  

УСЛОВ:да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 

2.) 

 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача 
(доказ се доставља и за правно лице и за законског 
заступника правног лица): 
правно лице(1+2):  

1. извод из казнене евиденције основног суда, односно 
уверење основног суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, 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 
(http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-
sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html), којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала. 

- законски заступник правног лица: извод из казнене 

евиденције, односно уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова којим се потврђује, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за неко од кривичних дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта. 

Уколико правно лице има више законских заступника, за 

сваког од њих се достављају ови докази. 

- правно лице које је уписано у Регистар 
понуђача:Решење Регистра понуђачакоји води Агенција 
за привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 
извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
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да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта. 

- предузетник који је уписан у Регистар 
понуђача:Решење Регистра понуђачакоји води Агенција 
за привредне регистре. ** 

- физичко лице: извод из казнене евиденције, односно 
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко 
од кривичних дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање 
овог уверења може се поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта. 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 
физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 
(правно лице, предузетник, физичко лице).  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 
врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који статус 
понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, 
физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни и докаже овај услов.  
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ 

ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА 

ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР 

ПОНУЂАЧА: Доказне може бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

3 УСЛОВ:да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 

75. став 1. тачка 4.) 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача: 
уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе 

 и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђачакоји води Агенција за 
привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 
уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и  

уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 
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обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

      - предузетник који је уписан у Регистар понуђача:Решење 

Регистра понуђачакоји води Агенција за привредне 

регистре. ** 

-     физичко лице: 

уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и  

уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,  

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 
физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 
(правно лице, предузетник, физичко лице).  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 
врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који статус 
понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, 
физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни и докаже овај услов. 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 

ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ 

НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може 

бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4. УСЛОВ:Доказ да је понуђач при састављању своје понуде 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатнисти која је на 

снази у време подношења понуда (члан 75. став 2).  

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице: Понуђач је у обавези да достави  попуњен, 
потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 
75. став 2. ЗЈН  

- предузетник: Понуђач је у обавези да достави попуњен, 
потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 
75. став 2. ЗЈН  

- физичко лице: Понуђач је у обавези да достави попуњен, 
потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 
75. став 2. ЗЈН  

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 
физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 
(правно лице, предузетник, физичко лице). *** 

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 
врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
предузетника или физичко лице, у зависности који статус 
понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, 
физичко лице). **** 
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ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 

ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: Доказ мора бити важећи и 

издат након објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки. 

НАПОМЕНА: овај доказ доставља сваки члан из групе 

понуђача. 

4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Р. 

бр. 

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

Назив документа, назив 

издаваоца, број и датум 

издавања   

1. УСЛОВ:Да понуђач располаже финанијским капацитетом за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да 

је понуђач у претходне три обрачунске године (у 2014, 2015. и 

2016.  години) остварио приход у минималном укупном износу 

од 66.834.000,00 РСД  без ПДВ,  и да у последњих 12 

месецикоји предходе месецу у коме је објављен позив за 

подношење понуда није био у блокади. 

 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА. 

Наведени услов доказује се на следећи начин: 
Уколико је понуђач правно лице, доставља:  

- Извештај о бонитету Агенције за привредне 
регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три 
обрачунске године, (2014,2015. и 2016. годину). 
Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне 
регистре не садржи податке о блокади за последњих 12 
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, 
понуђач је дужан да докаже да није био у блокади  у 
последњих 12 месецикоји претходе месецу у коме је 
објављен позив, прилагањем и Потврде Народне 
банкеСрбије, Одељење за принудну наплату, 
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;  

Уколико је понуђач предузетникПДВ обвезник, предузетник 
који води пословне књиге по систему простог/двојног 
књиговодства, доставља:  

� биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за 

утврђивање пореза на доходак грађана на приход од 

самосталних делатности, издате од стране надлежног 

пореског органа на чијој територији је регистровао 

обављање делатности за три године (2014., 2015. и 2016. 

годину);  

� потврде пословне банке о оствареном укупном промету на 

пословном – текућем рачуну за три обрачунске године 

(2014, 2015. и 2016. годину).  

� Уколико претходно наведени документи за предузетника 

не садрже податке о блокади за последњих 12 месецикоји 

претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је 
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дужан да докаже да није био у блокади у последњих 12 

месецикоји претходе месецу у коме је објављен позив 

прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју 

издаје Народна банке Србије, Одељење за принудну 

наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани 

период;  

- Да у последњих 12 месеци који предходе месецу 

објављивања позива за подношење понуда, није био у 

блокади доказује се: 

 

� Потврда НБС о броју дана неликвидности 

 

*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су 
подаци јавно доступни на интернет страници Агенције и 

Народне банке Србије.  

*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о 
неопходном финансијском капацитету, чланови групе понуђача 
испуњавају заједно. 
*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не 
доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је 
дужан је да сам испуни задати услов. 

2. УСЛОВ: Да понуђач располаже пословним капацитетомза 
учешће у поступку предметне јавне набавке што подразумева: 
 

� да је Понуђач у периоду од последње 2 године, 
рачунајући од дана објављивања Позива, (2016, и 2017. 
години)извео исте или истоврсне радове на 

реконструкцији илиизградњи градске саобраћајнице у 
укупној дужини од најмање 800m.  

 Као референтни радови признају се искључиво исти или 
истоврсни радови који су предмет јавне набавке. 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Наведени услов доказује се 
достављањем: 
- Потврда издата од стране Наручиоцао реализацији 
закључених уговора, потписана и оверена. 
Потврде Наручиоца могу бити достављене и на другим 
обрасцима који садржински одговарају обрасцу потврде из 
конкурсне документације, 
-Фотокопија уговора са  припадајућим евентуалним 
Анексима  
-Фотокопија прве и последње стране (рекапитулација) 
окончаних ситуација за изведене радове 
 
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе 
понуђача заједно испуњавају задати услов о пословном 
капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је 
да сам испуни задати услов о пословном капацитету.  
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УСЛОВ:Да понуђачпоседује важеће сертификате менаџмента  
квалитета: 
 
- важећи сертификат ISO 9001 или одговарајући 
- важећи сертификат ISO 14001 или одговарајући 
- важећи сертификат OHSAS 18001 или одговарајући 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

Фитокопија захтеваних Сертификата 
 

3. УСЛОВ: Да понуђач има у власништву, односно да има право 
располагања техничким капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, и то минимум: 
 

- Асфалтна база у власништву или закупу или на било који начин 

право располагањана исту, мин 100t/h укњижену, удаљену до 70 

km од места извођења радова 

- Грејдер ....    ком1                                                                                          
- Вибро јеж.... ком 1                                                                                 
- Камион кипер носивости преко 10 т ... ком 2 
-Ваљак за асфалтирање комбиновани челични и пнеуматски  до 
8t... ком 1 
-Ваљак за асфалтирање гумени ... ком 1 
-Челични тандем ваљак ... ком 1 
-Финишер ширине 1,5 – 3,0 метара ... ком 1 
-Багер ...........     ком1                                                                                                    
-Цистерна за емулзију ... ком 1  
- Компресор...  ком1 
-Тампон ваљак до 13t...ком 1 
-Вибро плочу 400 kg  ....ком1 
-Машина за сечење асфалта и бетона ... ком 1 
-Путарско возило  ...ком 1 
 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Наведени услови доказују 

се достављањем:  

 

* Пописна листа оверена и од стране овлашћеног лица 
потписанатј. извод из књиговодствене картице или фотокопија 
књиговодствене картице на дан 31.12.2017. године из које се види  
да је понуђач власник основних средстава тражених у оквиру 
довољног техничког капацитета (понуђач је дужан да на 
пописним листама јасно обележи -маркира механизацију која 
је неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) или 
- други доказ из којег се на несумњиви начин може утврдити 
право власништва или право располагања, (уговор о закупу, 
лизингу или уговор о пословно техничкој сарадњи и слично). Уз 
Уговоре приложити као доказ да је закуподавац или давалац 
лизинга власник тражене опреме.          
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- за возила се прилаже фотокопија очитане саобраћајне дозволе и 
полиса осигурања 
- у случају да је понуђач постао власник основних средстава 
тражених у оквиру довољног техничког капацитета после 
31.12.2017. године, уместо пописне листе може доставити други 
доказ из којег се јасно може утврдити да је власник траженог 
основног средства (рачун или купопродајни уговор и др.).  
Напомена: Уколико понуђач није власник покретне 
маханизације, потребно је да достави доказе да исте има на 
располагању (уговор да има на располагању тражено возило, 
сагласност лизинг куће - уколико је возило у власништву лизинг 
куће)  
 

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе 
понуђача заједно испуњавају задати услов о техничком 
капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан 
је да сам испуни задати услов о пословном капацитет 
 

• За асфалтну базу:  
 

-Употребна дозвола и Извод из листа непокретности (или извод 
из земљишњих књига) где се јасно види да је асфалтна база 
легално уцртана 
 
- Купопродајни уговор (или рачун) за асфалтну базу 
 
-Изјаву понуђача и власника асфалтне базе дату под пуном 
материјалном и кривичном    одговорношћу, потписану од стране 
одговорног лица и оверену печатом, да је асфалтна база технички 
исправна и у функцији (Образац број 6)8))  
 
- Изјаву понуђача дату под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену 
печатом којом се доказује тражена удаљеност базе. Уз ову изјаву 
приложити и одштампану и обележену трасу пута са уписаним 
растојањем измереним помоћу веб сајта 
www.maps.google.com(Образац број 6)9)) 
 
-Уколико је асфалтна база у закупу потребно је уз све горе 
наведене доказе за асфалтну базу доставити и уговор о закупу 
предметне асфалтне базе 
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4. УСЛОВ: Неопходан кадровски капацитет 

А) Најмање 30 (тридесет) запослених  лица на неодређено 

време или одређено време илиангажовани за обављање 

привремених и повремених послова или ангажовани по 

уговору о делу или о допунском раду код понуђача или 

учесника у заједничкој понуди, сагласно Закону о раду и то: 

 

-минимум 1 одговорног извођача радова са лиценцом 412, 415 

или 418 

-минимум 1 одговорног извођача радова са лиценцом 470 

 

- ССС- грађевинске струке  - 2 запослена лица; 
- Возач Ц категорије -4 запослена; 
- Руковаоц  грађевинских машина – 4 запослена ; 
- ПКВ или НК радник – 12 запослених 
 

 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  

 

- Потписана и оверена Изјава понуђача о захтеваном кадровском 

капацитету. 

 

 - М обрасце пријаве и одјаве осигурања илиуговоре о обављању 

привремених и повремених послова илиуговоре о делу или 

уговоре о допунском раду, зависно од начина ангажовања. 

 

- копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије 

 

- потврде Инжењерске коморе Србије да су тражени инжењери –

носиоци личних лиценци  и чланови ИКС-а и да им одлуком Суда 

части издата лиценца није одузета. 

 

НАПОМЕНА: 

* Неоверене фотокопије 

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе 

понуђача заједно испуњавају задати услов о кадровском 

капацитету, те је потребно доставити тражене доказе за чланове 

групе који испуњавају тражене услове.  

*Уговори о обављању привремених и повремених 

послова,Уговори о делу иУговори о допунском радуне могу бити 

са одложеним правним дејством, односно извршиоци напред 

наведених уговора морају бити ангажовани у време подношења 

понуда (нпр. неће се признати уговор у коме је наведено: „у 

случају да понуђач закључи уговор са наручиоцем, лице ће 

извести радове....“ или сличног описа. 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим 

надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача чини саставни део понуде). 

 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије 

за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

 

Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од пет дана од дана пријема захтева. У 

супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

*Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре(доказ за услов из 

члана 75. став 1. тачка 1) с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ 

јавно доступан. 

 

**Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да 

приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 

3),с обзиром да  је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, под 

условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан. 

 

***Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тачка 4.), за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке 

чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из 

члана 75. став 1. тачка 4.), понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је 

поверио извршење тог дела набавке. 

 

****Услов из члана 75. став 1. тачка 4.), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Услов из члана 75. став 2., дужан је да испуни понуђач и сви понуђачи из групе понуђача. 

 

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. 

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. 

 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она 

до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има 
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седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да 

накнадно достави тражена документа у у примереном року. 

На основу члана 79. став 10., ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 

ЗЈН, 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. 

Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. чини саставни део ове Конкурсне документације. 

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. 

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И ИЗВРШИ УВИД У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач је у обавезида изврши  обилазак локације и изврши увид у техничку документацију 

• У вези са увидом у техничку документацију и обиласком локације понуђачи ће се обратити 
писаним захтевом представнику Наручиоца, на mail:brigita.dimitrijevic@yahoo.comилина 
milivoj.duvnjak@gmail.com,  
 

Заинтересована лица су дужна да изврше обилазак локације и увид у техничку документацију 

најкасније 5 дана пре утврђеног рока за подношења понуда, уз обавезну најаву 2 дана 

раније.Обилазак локације није могуће извршити на дан отварања понуда. 

Потенцијални понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу локацију у заказаном 

термину, дужни су да потпишу потврду - Образац који чини саставни део ове конкурсне документације 

и који се прилаже и чини саставни део понуде. 

 

      печат и потпис овлашћеног лица понуђачa 
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5) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

5)1)Сви елементи критеријумa нa основу којих се додељује уговор, описaни и вредносно изрaжени, кaо 

иметодологију зa доделу пондерa зa свaки елеменaт критеријум којa ће омогућити нaкнaдну 

објективну проверу оцењивaњa понудa: 

Одлука о додели Уговора о јавној набавци радова: Реконструкција саобраћајнице у делу улице 

Карловачких ђака и окретнице на Дудари ЈНОПБР: IV-1-3-4 донеће се применом критеријума „ најнижа 

понуђена цена“ 

 
5)2) елементе критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када 
постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом: 
У случају једнаке цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок 
извођења радова. 
 

У случају једнаке понуђене цене и рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио најдужи гарантни рок. 
 

У случају једнаке понуђене цене, једнаког рока извођења радова, као  и једнаке дужине 
гарантног рока, најповољнија биће изабрана путем жреба.  
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6) ОБРАСЦИ  КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

6)2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

6)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

6)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

6)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. став 2. ЗЈН 

6)6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

6)7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 

6)8) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА И ВЛАСНИКА АСФАЛТНЕ БАЗЕ ДА ЈЕ АСФАЛТНА БАЗА  
ТЕХНИЧКИ ИСПРАВНА И У ФУНКЦИЈИ  
 
6)9) ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ТРАЖЕНА УДАЉЕНОСТ БАЗЕ  
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6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од ________________________ за јавну набавку 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Врста правног лица  

(микро, мало, средње, велико)  

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 

група понуђач 

 

II ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) 

Назив подизвођача:  

 

 

Адреса:  

 

 

Матични број:  

 

 

Порески идентификациони број: 

 
 

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

2) 

Назив подизвођача:  

 

 

Адреса:  

 

 

Матични број:  

 

 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

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 подизвођ 
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III ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

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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ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Рок и начин плаћања 

- Аванс у износу од 50% у року од 45 дана од дана 
пријема исправног предрачуна, 

- Износ од 40% по испостављеним привременим 
ситуацијама уроку од 45 дана од дана пријема и 

- Износ од минимум 10% по окончаној ситуацији 

Рок важења понуде _______ дана, (минимум 60) дана, од дана јавног 
отварања понудa) 

Рок за извођење радова ________ дана,(не сме бити дужи од 90 календарских 
дана, од дана увођења у посао) 

Гарантни рок ________ година, (не може бити краћи од 2 године, 
рачунајући од дана записничке примопредаје радова) 

 

 

  Датум                                                               Понуђач 

                      М. П.  

_____________________________                          ________________________________ 

                                (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПОНУЂАЧ ______________________________________________________ у поступку доделе уговора 

ујавнојнабавци радова  - Реконструкција саобраћајнице у делу улице Карловачких ђака и окретнице на 

Дудари ЈН ОП БР: IV-1-3-4  

 

Врста трошка Учешће у укупној цени, без 
ПДВ-а(у динарима) 

 

Учешће у укупној цени са 
ПДВ(у %) 

 

1 2 3 

Опрема и материјал   

Радна снага   

Увозне дажбине   

Транспортни трошкови   

Трошкови утовара и истовара   

Остали трошкови   

   

   

   

СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)   

ПДВ   

СВЕГА (укупна цена са ПДВ-ом)   

           

Понуђач 

M.П.                                 ____________________________ 
          (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене. 

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у реализацији 

набавке. 
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Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу наведени. 

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде. 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број:124/12,14/2015 и 68/2015) и 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број: 68/15) у обрасцу структуре цена морају бити 

приказани основни елементи структуре цене, као што су : 

• појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна  - техничке спецификације радова 

• укупна цена са ПДВ-ом и без ПДВ-а 

• Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима 

• Процентуално учешће одређене врсте трошкова 

•  
У делу 6)2) Конкурсне документације Наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена цена у 

понуди, уз прецизирање структуре цене, као на пример трошкова превоза, осигурања, као и евентуално неких 

попуста. 
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 6)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач _________________________________________________, 
                                                     (навести назив Понуђача) 

 доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА 

 

ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца 

накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да 

понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

                                                                                                                          (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Датум: М.П. Понуђач 
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6)4)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________, даје: 
(Назив понуђача)  

 
ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке -

Реконструкција саобраћајнице у делу улице Карловачких ђака и окретнице на Дудари ЈН ОП БР: IV-1-

3-4, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 
  

  
                                                                                 (потпис овлашћеног 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. 

 

 

Датум: М.П. Понуђач 
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6)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач.........................................................................................................................[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке -Реконструкција саобраћајнице у делу улице Карловачких ђака и окретнице 

на Дудари ЈН ОП БР: IV-1-3-4поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немамо забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Датум                                        Понуђач 

________________                                           М.П.                 _____________________ 

     (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 

 
 

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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6)6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УВИДА У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Назив понуђача:  

Седиште и адреса понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

 

    ПОНУЂАЧ_______________________________________________________изјављује да је обишао 
локацију која је предмет јавне набавке, остварио увид  «на лицу места» у техничку документацију и све 
информације које су неопходне за припрему и подношење понуде за јавну набавку радованаРеконструкцији 
саобраћајнице у делу улице Карловачких ђака и окретнице на Дудари 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити 
основ за било какаве накнадне промене у цени. 
 

 

У_________________________       ПОНУЂАЧ 

          _________________________ 

Дана_____________2018. године                   М.П.        (потпис овлашћеног лица Понуђача) 

           

                                        НАРУЧИЛАЦ  

         __________________________________ 

                     (потпис овлашћеног лица Наручиоца) 

 
 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача , обилазак локације и увид у техничку 

документацију мора извршити носилац посла, представник групе понуђача који буде именован споразумом о 

зајеничком наступању. Овај Образац  Изјава мора бити уредно попуњен, потписан и печатом оверенод стране 

представника понуђача - носиоца посла и Наручиоца, у противном, понуда ће бити одбијена. 
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6)7)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР-а) 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајем 

 

И З Ј А В У 

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), те исту оверену пред судским - 

управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе_________________________, 

прилажем узпонудуза јавну набавку   Реконструкција саобраћајнице у делу улице Карловачких ђака и 

окретнице на Дудари ЈН ОП БР: IV-1-3-4.  

 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве 

односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа државе где имам седиште. 

 

 

                                                          М.П.                                                ПОНУЂАЧ 

___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена:изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом државе у којој понуђач има седиште. 
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СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (РЕФЕРЕНЦЕ) 

 

 

                                                           ПОНУЂАЧ 

М.П.   ________________________ 

      (потпис овлашћеног лица ) 

 

 НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака 

 

 

 

 
Редни број 

 

Назив 
Наручиоца 

Период 
извођења 
радова 

Предмет 
Уговора 

(врста радова) 

Вредност извршених 
радова у динарима са 

ПДВ. 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
                                                                                       УКУПНО 
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За све извршене радове наведене у предходном обрасцу овај образац копирати у потребном броју 

примерака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана  77. став 2. тачка (2) Закона о јавним набавкамаНаручилац /Инвеститор 

__________________________________из _____________________________________________улица 

________________________________ број  ______, ПИБ _________________________________ 

издаје  

 
 

П О Т В Р Д У 
 

_____________________________________  
Назив инвеститора  
_____________________________________  
Адреса  
 
Овим потврђујемо да је предузеће ____________________________________________ 
 
за потребе Инвеститора ____________________________________________________ ,  
 
квалитетно и у уговореном року извршило радове 
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________(навести 

врсту радова) 

 

у вредности од ________________________________ динара са ПДВ-ом, а на основу Уговора број 
________________ од _________________ године.  
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке, 
________________(назив)______________________________________, ЈНОПБР IV-1-3-4: 
_______________________и у друге сврхе се не може користити.  
 
Контакт особа Инвеститора: __________________________, 
 
Телефон: _________________  
                                                                            М.П. 

    Потпис овлашћеног лица  
_____________________ 
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6)8) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ 

АСФАЛТНЕ БАЗЕ 

 

 

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

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач ________________________________________________________________ 

[навести назив понуђача] 

 

у поступку јавне набавке:Реконструкција саобраћајнице у делу улице Карловачких ђака и окретнице на 

Дудари ЈН ОП БР: IV-1-3-4, испуњава  додатни услов у погледу технчког капацитета дефинисан конкурсном 

документацијом и то да јеасфалтна база технички исправна и у функцији .  

 

 

 

 

Место:_____________                                                                                          Понуђач: 

 

Датум:_____________                       М.П.                                                      _____________________                                                        
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6)9)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О УДАЉЕНОСТИ АСФАЛТНЕ БАЗЕ ОД ЛОКАЦИЈЕ 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

 

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

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач ________________________________________________________________ 

[навести назив понуђача] 

 

у поступку јавне набавке: Реконструкција саобраћајнице у делу улице Карловачких ђака и окретнице на 

Дудари ЈН ОП БР: IV-1-3-4, испуњава  додатни услов у погледу технчког капацитета дефинисан 

конкурсном документацијом и то да јеасфалтна база удаљена мање од________km (уписати удаљеност у 

километрима) од локације извођења радова. 

 

 

 

Место:_____________                                                                     Понуђач: 

 

Датум:_____________                          М.П.                           _____________________                                                        

 

 

 

• Напомена:  
Уз ову  изјаву приложити и одштампану и обележену трасу пута са уписаним растојањем измереним 
помоћу веб сајта www.maps.google.com 
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Модел Уговора ПОНУЂАЧ мора да: 

- попуни, 

- печатом овери и потпише сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, 

Уколико понуду подноси група понуђача, свака страна модела уговора мора бити потписана и оверена од 

стране овлашћеног лица - носиоца посла. 

 

 

7) МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 
РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ КАРЛОВАЧКИХ ЂАКА  

И ОКРЕТНИЦЕ НА ДУДАРИ  
ЈН ОП БР: IV-1-3-4. 

 

 

Закључен између: 

 

1.Наручиоца: ОПШТИНСКАУПРАВА Општине Сремски Карловци,са седиштем у Сремским Карловцима, 
улица Трг Бранка Радичевића бр1, ПИБ: 102828498, Матични број: 08139199, број рачуна: 840-151640-41,назив 
банке: Управа за трезор, Телефон: 021 685-3000, коју  заступа Мирјана Шолаја, начелник општине, (у даљем 
тексту: Наручилац) 

и 

1. А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО 

 

_______________________________________________________________________________, 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

 

кога заступа ________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 
(Име, презиме и функција) 

 

3. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

 

_______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
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(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

 

кога заступа ________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 
                                    (Име, презиме и функција) 

 

Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу: 

1. _____________________________________________________________________________, 
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

кога заступа ______________________________________________  
                                         (Име, презиме и функција) 

 

4. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА) 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________ од _____________ 

2018. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење 

предметне јавне набавке, односно овог Уговора  

1. 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача 

пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога заступа 

____________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 

(Име, презиме и функција) 

2. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

као члан групе, кога заступа ______________________________ (члан групе понуђача).      

(Име, презиме и функција) 

 

3.       - //- 

 

Основ уговора: ЈНОП БР: IV-1-3-4 
Број и датум Одлуке о додели уговора: ______________ 
Понуда изабраног понуђача број: ____________ од _________. године 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је извођење радова наРеконструкцији саобраћајнице у делу улице Карловачких ђака 

и окретнице на Дудари ЈН ОП БР: IV-1-3-4, у свему према прихваћеној Понуди Извођача број 

____________ од ___________. године, која је код Наручиоца заведена под бројем ______________ од 

____________. године, а која чини саставни део овог Уговора. 

 

Извођачједужaндa Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише и врати у року од 3 (три) дана од 
дана пријемa.  
Уколико Извођач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaјеодПонудезбог чега ћесносити све законом 
предвиђене последице, а Наручилац ће поступити у складу са чланом 113. став 3. ЗЈН и активирати средство 
финансијског обезебеђења за озбиљност понуде. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ 
Члaн 2. 

 
Извођач ће преко Подизвођaчa извршити део предметних радова на Реконструкцији саобраћајнице у делу 
улице Карловачких ђака и окретнице на Дудари, ____________________a који износи укупно 
_________________динaрa без ПДВ, тј. ___________% од укупне вредности овог Уговорa  без ПДВ. 

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове извршене 

од стране Подизвођача, као да их је сам извршио. 

Ако Извођачaнгaжује кaо подизвођaчa лице које није нaведено у овом Уговору, Наручилaц ће реaлизовaти 
средство обезбеђењa и рaскинути Уговор, осим aко би рaскидом Уговорa Нaручилaц претрпео знaтну 
штету.У нaведеном случaју, Нaручилaц ће обaвеститити оргaнизaцију зa зaштиту конкуренције.* 

(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета без ангажовања подизвођача). 

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 
Члан 3. 

 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.* 

(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета самостално). 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Члан 4. 

 

Извођач радова је дужан да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са 

прихваћеном Понудом и овим Уговором, техничком документацијом за извођење радова, важећим законима и 

прописима, техничким нормативима и стандардима који важе за ову врсту радова уз поштовање правила 

струке, као и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 
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Члан 5. 

Извођач радова је обавезан дапре увођења у посао изврши следеће: 

- решењем именује одговорне извођаче радова, за све предвиђене врсте радова из Понуде и да иста достави 

Наручиоцу; 

- потпише и овери Пројекат за извођење;  

- достави Наручиоцу и стручном надзору на усвајање динамички план извођења уговорених радова са јасно 

назначеним активностима, чији су саставни делови: план ангажовања потребне радне снаге, план 

ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала и 

финансијски план реализације извођења радова по месецима; 

- достави Наручиоцу средства финансијског обезбеђења у складу са чланом 8. овог Уговора и полисе 

осигурања у складу са чланом10.овог Уговора. 

 

Члан 6. 

 

Извођач радова је дужан да:  

 

1. обезбеди потребну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изведе припремне, земљане, 

радове, затим радове на коловозној конструкцији, саобраћајну сигнализацију као и све друге активности 

неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора; 

2. организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног 

саобраћаја, заштита околине за све време извођења радова; 

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

упутствима Наручиоца; 

4. обезбеди услове за извођење радове, према динамичком плану усвојеном од стране Наручиоца и стручног 

надзора;  

5. у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал, тако да се 

Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима што се тиче 

безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања 

извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 

6. да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду; 

7. уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима који регулишу ову област и 

обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;  

8. за опрему и материјале који се користе приликом извођења радова пре уградње обезбеди атесте, 

сертификате, потврде о пореклу робеи друга документа у складу са законом и достави их на увид 

стручном надзору и да на дан примопредаје радова, све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, 

као и упутства за руковање, записнички преда Наручиоцу; 

9. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, 

одношења или уништења све до примопредаје објекта; 

10. отклони сву штету коју учини за време извођења радова; 

11. по завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца и стручни надзор да је завршио радове и да 

је спреман за њихову предају;  

12. учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова; 
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13. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају радова и коначни обрачун, у остављеном 

року; 

14. обезбеди присуство својих представника и представника подизвођача током техничког прегледа објекта и 

активну сарадњу са Комисијом за технички преглед објекта; 

15. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у остављеном року; 

16. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене 

градилишне инсталације; 

17. у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року; 

18. изврши и остале активности прописане важећим Законом о планирању и изградњи. 

 

 

 

Члан 7. 

 

Извођач радова је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова. 

Извођач радова је дужан да поступи по свим основаним писменим примедбама Наручиоца и стручног 

надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме и о свом трошку отклони недостатке и 

пропусте. 

Извођач радова је дужан да заједно са стручним надзором изврши сагледавање и анализу испуњења 

уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе сачини извештај. Извештај 

оверавају и потписују Извођач радова, одговорни извођачи радова и стручни надзор. Извођач радова доставља 

извештај Наручиоцу уз привремену ситуацију. 

У случају да Извођач радова не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у рад више смена, 

продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебну накнаду за 

то. 

 

 

Средства финансијског обезбеђења 

Члан 8. 

 

Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 7 (седам) дана од дана 

закључења Уговора, Наручиоцу преда: 

 

1. Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, 

без права на приговор и платива на први позив, у висини уговореногаванса од 50% од уговорене 

вредности саПДВса роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак 

радова. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг); 

 

2. Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без 

права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене вредности без ПДВса роком 

важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Понуђач може 
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поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање 

ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач радова је 

обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана. 

Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно изведеним радовима и 

износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач радова не буде 

извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начина предвиђен овим Уговором. 

 

 

 

 

Члан 9. 

 

Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Наручиоцу преда гаранцију банке за 

отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на 

приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене вредности без ПДВ са роком важности 

најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока. Понуђач може поднети гаранције стране 

банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг). 

 

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач 

радова не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором. 

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, 

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 

Полисе осигурања 

Члан 10. 

 

Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора осигура радове, материјал и опрему 

од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или 

оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора. 

Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу полису 

осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са 

важношћу за цео период важења Уговора, у свему према важећим законским прописима. 

Извођач радова је такође дужан да у року од 7 (седам) од закључења Уговора, достави Наручиоцу полису 

осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, односно 

трећем лицу, приликом реализације Уговора, оригинал или оверену копију, у складу са важећим прописима. 

Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре истека уговореног 

рока, полисе осигурања из става 1., 2. и 3. овог члана, са новим периодом важења истих. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 11. 

Наручилац је дужан да: 

 

1. преда Извођачу радова идејни пројекат, пројекат за извођење, решење којим се одобрава извођење радова 

и потребне сагласности и дозволе надлежних органа приликом потписивања Уговора, а најкасније у року 

од 5 (пет) дана од дана закључивања Уговора; 

2. обезбеди вршење стручног надзора у складу са важећим прописима; 

3. решењем одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем свих уговорених врста радова и иста 

достави Извођачу радова пре увођења у посао; 

4. уведе Извођача радова у посао у присуству стручног надзора; 

5. обезбеди Извођачу радова несметан приступ градилишту; 

6. у примереном року решава све захтеве Извођача радова који су му упућени преко стручног надзора са 

мишљењем стручног надзора о предметном захтеву; 

7. редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу привремених и окончане 

ситуације у складу са Уговором; 

8. образује Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и учествује у раду Комисије; 

9. обезбеди технички преглед објекта и употребну дозволу и активно сарађује са Комисијом за технички 

преглед објекта. 

 

Увођење извођача радова у посао 

Члан 12. 

 

Увођење Извођача радова у посао се врши у присуству представника Наручиоца и Извођача радова, 

одговорних извођача радова и стручног надзора. 

О увођењу Извођача радова у посао води се Записник који оверавају и потписују представници Наручиоца и 

Извођача радова, одговорни извођачи радова и стручни надзор. 

Датум увођења Извођача радова у посао констатује се у грађевинском дневнику. 

 

Члан 13. 

 

Наручилац ће писмено обавестити Извођача радова и стручни надзор о датуму увођења Извођача радова у 

посао. 
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УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 

Члан 14. 

 

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без обрачунатог 

пореза на додату вредност, односно ________________________ динара са обрачунатим порезом на додату 

вредност. Порез на додату вредност износи: ________________ 

Обавезу обрачуна и плаћања пореза на додату вредност на укупну вредност Уговора сноси порески обвезник 

сагласно Закону о порезу на додату вредност, подзаконским актима и пратећим прописима. 

Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена елемената на 

основу којих су одређене.  

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 15. 

 

Наручилац ће уговорену цену радова овог Уговора исплатити Извођачу радова на следећи начин: 

- аванс у висини од 50% од уговорене вредности радова, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема: 

a) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,  

b) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, 

c) банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања; 

- по испостављеним месечним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 

изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 

(четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене ситуације, уз важећу банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања; 

- по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема: 

a) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 

јединичних цена из Понуде, оверене од стране стручног надзора,  

b) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, 

c) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране Комисије за 

примопредају радова и коначни обрачун. 

 

Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од укупне уговорене из овог Уговора. 

Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова. 

 

Члан 16. 

 

Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и 

вредности изведених радова, с тим што је Извођач радова у обавези да у целости изврши обрачун преосталог 

износа примљеног аванса у привременој ситуацији која претходи издавању окончане ситуације. 

 

 

Члан 17. 
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Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова испостављау 6 (шест) примерака, на основу 

стварно изведених количина уговорених радова и уговорених јединичних цена. 

Привремене и окончана ситуација морају бити потписане и оверене од стране стручног надзора, одговорних 

извођача радова, Извођача радова и Наручиоца. 

Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу по завршетку радова, потписаном Записнику о 

примопредаји радова и коначном обрачуну и достављању банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року.  

Наручилац може оспорити привремену или окончану ситуацију делимично или у целости. Уколико 

Наручилац ситуацију оспори делимично, дужан је да исплати неспорни део ситуације. 

О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача радова у року до 15 

(петнаест) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача 

радова о својим примедбама, сматра се да нема примедби на обрачунате радове. 

 

НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ 

Вишак и мањак радова 

 

Члан 18. 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач радова је 

дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и стручни надзор. 

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова без писане 

сагласности Наручиоца и стручног надзора. 

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. овог члана или питањима 

везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала који се уграђује без претходне писмене 

сагласности Наручиоца. 

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца. 

 

Члан 19. 

 

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави 

Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним 

јединичним ценама.  

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са 

детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 (десет) 

дана од дана пријема. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се 

закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, а пре коначног обрачуна, односно испостављања 

оконачне ситуације. 

Након закључења Анекса Уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана 

потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 5. овог 

Уговора на вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става. 
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непредвиђени радови 

Члан 19. 

 

Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења 

истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова који мора да 

садржи: 

1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране стручног надзора; 

2. детаљне анализе цена непредвиђених радова. 

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера 

непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са детаљним образложењем сваке 

појединачне позиције доставља Наручиоцу најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема захтева, ради 

предузимања радњи за уговарање непредвиђених радова у складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама, а 

након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 

поступка. У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова је 

обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене радове). 

Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова стиче услов да започне 

извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе. Стручни 

надзор није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, 

измени материјала који се уграђује и обиму непревиђених радова. 

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о 

њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово 

извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним 

догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке документације. 

Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, 

усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од стране 

Извођача радова и стручног надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3. и 

4. овог члана Уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности 

примене преговарачког поступка.  

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 20. 

 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015), након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 

предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од 5.000.000,00 

динара. 

Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су исти уговорени. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 
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Члан 21. 

 

Извођач радова је дужан да у коначни обрачун изведених радова, обухвати и све уговорене вишкове, 

мањкове радова, као и радове за које се утврдило да се неће изводити, сагласном вољом обе уговорне стране 

на предлог стручног надзора. 

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 22. 

 

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у року од ______ (не дужи од 90 

календарских дана) календарских дана, рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. 

 

Члан 23. 

 

Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач радова не започне 

радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 10 (десет) дана да започне радове, а 

уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз 

реализацију банкарске гаранције за добро извршење посла и повраћај аванса, као и захтевати од Извођача 

радовада накнади штету до износа стварне штете коју трпи. 

 

Члан 24. 

 

Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима: 

- у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова; 

- ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.);  

- због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев Извођача и предлог 

стручног надзора; 

- ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 

- због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца; 

- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова; 

- Уговарања вишкова радова; 

- било које обуставе радова које нису последице пропуста Извођача. 

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у грађевински 

дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев Наручиоцу за продужење уговореног 

рока за завршетак радова у писаној форми, уз сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости 

захтева. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 15 (петнаест) дана од 

пријема уредног захтева. 

Захтев за продужетак рока за извођење радова Извођач радова може поднети Наручиоцу пре истека 

уговореног рока из члана 22. овог Уговора. Уколико Извођач радова упути Наручиоцу захтев за продужетак 

рока, након истека уговореног рока, такав захтев се неће разматрати. 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране сачине о томе Анекс уговорау складу са чланом 115. 

Закона о јавним набавкама. 
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Члан 25. 

 

Извођач радова је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или 

отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова и о настављању радова по престанку сметњи 

због којих је извођење радова обустављено. 

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност стручног надзора. Извођач радова је 

дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени. 

Период обуставе радова се констатује у грађевинском дневнику. 

 

 

 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 26. 

 

Ако Извођач радова не изведе уговорене радове у уговореном року из члана 22. овог Уговора својом 

кривицом, Наручилац може наплатити уговорну казну у висини од 0,3% одукупно уговорене вредности за 

сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% од вредности 

укупно уговорених радова. 

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 

Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, 

Наручилац има право да раскине овај Уговор уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење посла, 

као и да захтева од Извођача радова накнаду штете до износа стварне штете. 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 27. 

 

Гарантни рок за изведене радове који су предмет овог Уговора износи __________ године (минимум 2 

године) рачунајући од дана примопредаје изведених радова. За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок 

у складу са условима произвођача. 

 

Члан 28. 

 

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку 

све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а 

који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.  

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива од 

стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање 

недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом банкарске 

гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 
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Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове 

настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача радова 

тражи накнаду штете. 

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач радова не сноси одговорност. 

 

 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 29. 

 

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има одговарајуће атесте и доказе о квалитету 

који се захтевају према важећим прописима у складу са техничком документацијом. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања материјала и контролу 

квалитета, уколико за тим постоји оправдана потреба. 

 

 

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 30. 

 

Комисију за примопредају радова и коначни обрачун формира Наручилац.  

Комисију чине представници Наручиоца и Извођача радова, стручни надзор и одговорни извођачи радова. 

Комисија ће у року од 7 (седам) дана од дана обавештења Извођача радова да су радови завршени приступити 

изради записника о примопредаји радова и записника коначном обрачуну који потписују сви чланови 

Комисије. 

Уколико Комисија за примопредају радова и коначни обрачун констатује примедбе на изведене радове, 

Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примопредају радова и 

коначни обрачун, Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла. 

 

 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 

Члан 31. 

 

Наручилац обезбеђује технички преглед објекта и употребну дозволу у складу са важећим законом и 

релевантним подзаконским актима. 

Наручилац и Извођач радова су дужни да Комисији за технички преглед објекта обезбеде сву потребну 

документацију. 

Уколико Комисије за технички преглед објекта у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, 

Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички преглед објекта, 

Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача радова. 
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 32. 

 

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима: 

1. ако Извођач радова не започне радове најкасније до 10 (десет) дана од увођења у посао; 

2. ако Извођач радова својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику више од 

30 (тридесет)дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења; 

3. ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова; 

4. ако Извођач радова неквалитетно изводи радове; 

5. ако Извођач радова не поступа по налозима стручног органа у оквиру његових овлашћења; 

6. ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока 

од 7 (седам) дана, или ако одустане од даљег рада; 

7. ако Извођач радова није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања 

и банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог 

извођача и активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде, повраћај авансног плаћања и банкарску 

гаранцију за добро извршење посла. 

Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику 

између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

Извођач радова може раскинути Уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца у складу са одредбама 

овог Уговора. 

Члан 33. 

 

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 

(петнаест)дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора. 

 

Члан 34. 

 

Сву штету која настане раскидом Уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим 

поступцима или разлозима довела до раскида Уговора. 

 

Члан 35. 

 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да 

Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида Уговора. На основу 

пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и Извођача радова, сачиниће се споразум о 

међусобним потраживањима. 

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 36. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог Уговора, решавати споразумно, 

а уколико то не буде могуће, спор ће се решити пред стварно и месно надлежним Судомпрема седишту 

Наручиоца. 

За све што није предвиђено овим Уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће 

одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, као и 

важећи законси прописи који су у вези са предметом јавне набавке. 

 

Члан 37. 

 

Овај Уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 

(три) примерка. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и овере обе уговорне стране. 

 

 

 

 

 

 

З А  И З В О Ђ А Ч А  Р А Д О В А                                                          З А  Н А Р У Ч И О Ц А 

_________________________                                                              __________________________   
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8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, 

таква понуда ће бити одбијена, као нерихватљива. 

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик оверен 

од стране судског тумача за предметни страни језик. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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

да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте 

или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу, број телефона контакт особе. 

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 контакт особу и телефон. 

 

Понуду доставити без обзира на начин подношења (непосредно или путем поште) на адресу: Трг Бранка 

Радичевића број 1, 21 205 Сремски Карловциса назнаком: - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране Наручиоцадо 23. 05. 2018. године до 9.30 часова. 

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

време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 

непосредно наручулац 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. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену 

понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити  23. 05. 2018. године у 12:00 часова, у 

просторијама Наручиоца, Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, 

канцеларија број 27,  

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, као и модел уговора, а у 

зависности од тога како понуђач наступа у понуди.Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, 

(у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту 

исправити уз параф и оверу печатом. 

 

Понуда мора да садржи: 

 

• Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, наведене и описане у 
делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова“( у даљем тексту: Услови за учешће).  
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• Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, потребно је 
доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све чланове групе понуђача, у свему у складу 
са упутством датим у Условима за учешће у поступку јавне набавке.  
 

• Образац понуде (Образац број 6)1)) понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или учесника у 
заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је 
копирати одговарајуће стране овог обрасца и то оне на којима се налази место за уношење података о 
подизвођачу (II део) или учесницима у заједничкој понуди (III део), у довољном броју примерака за све 
подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се 
прилажу уз овај образац понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по 
избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том 
случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.  
 

• Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења заједничке понуде.  
 

• Модел уговора - понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора. Уколико понуду 
подноси група понуђача, модел уговора мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверен печатом. 
 

• Потврде Наручилацаобразац копирати у довољном броју примерака; 
 

• Образац трошкова припреме понуде (Образац број 6)3) – понуђач мора да попуни, овери печатом и 
потпише овај образац. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви 
чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  
споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 
 

• Образац изјаве о независној понуди (Образац број 6)4) -понуђач мора да га попуни, овери печатом и 
потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима; 

 

• Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (Образац број 6)5) -понуђач мора да га 
попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;  

 

• Образац изјаве (Образац број 6)8) 
 

• Образац изјаве (Образац број 6)9) 
 

• Средство финансијског обезбеђења: 
 

- Банкарску гаранцију за озбиљност понудеу висиниод5% од укупно понуђене цене без ПДВ-а. Банкарска 

гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета Банкарска гаранција 

не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од 

оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Рок важења банкарске 

гаранције за озбиљност понуде је 90 данаод дана отварања понуде. Понуђач може поднети гаранцију стране 
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банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг). 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у 

складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 

регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и 

тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

- Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранцијеза повраћај авансног плаћања, у 

висини уговореног аванса од 50% од укупно понуђене цене са ПДВ-ом,насловљено на Наручиоца. 

- Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за   добро извршење посла,у 

висини од 10% од укупно понуђене цене без ПДВ-ом,насловљено на Наручиоца. 

- Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за  отклањање грешака у 

гарантном рокуу висини од 10% од укупно понуђене цене без ПДВ-ом,насловљено на Наручиоца. 

 

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дато уз понуду 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;  
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не поднесе уговорена средства финансијског 

обезбеђења за повраћај аванса иза добро извршење посла у складу са одредбама Уговора. 
 
Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима којима није 
додељен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, као и тражена 
обавезујућа писма о намерама банке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

• Образац изјаве понуђача о посети локације (Образац број 6)6)) понуђач мора да попуни, овери 
печатом и потпише овај образац. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, 
или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити 
наведен у  споразуму као носилац посла, из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 
 

• Образац структуре цене (Образац број 6)2)) - понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене понуде наведени.Образац структуре цене, у 
случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или 
један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразумукао носилац посла, 
из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.  
Све позиције у Обрасцу структуре цене, морају бити са исказаним јединичним ценама и са укупном 
ценом, са и без ПДВ-а. Укупну цену са ПДВ-ом исказати на крају Обрасца структуре цене, у Збирној 
рекапитулацији предмера.  
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним  јединичним  
ценама  (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати ознака ''0,00''. 
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Напомена:  

Сагласно члану 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне 
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

• Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.став 2. Закона, у 
случају да понуду подноси група понуђача, морају бити потписани од стране овлашћеног лица сваког од 
члана групе и оверени печатима истих. 

• Образац понуде, Образац структуре ценеи Образац трошкова припреме понуде, у случају групе понуђача, 
потписују и оверавајусви чланови групе понуђача, или један од чланова групе, који у том случају мора 
бити наведен као носилац посла у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Предмет набавке није обликован у више партија. 

 

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 Сремски Карловци, Трг Бранка 
Радичевића број 1, 21 205 Сремски Карловци, са назнаком: 

 
„Измена понуде за јавну набавку радова РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ 

КАРЛОВАЧКИХ ЂАКА И ОКРЕТНИЦЕ НА ДУДАРИ  
ЈН ОП БР: IV-1-3-4- НЕ ОТВАРАТИ” 

 

или„Допуна понудеза јавну набавкурадова: РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ У ДЕЛУ 

УЛИЦЕ КАРЛОВАЧКИХ ЂАКА И ОКРЕТНИЦЕ НА ДУДАРИ  

ЈН ОП БР: IV-1-3-4- НЕ ОТВАРАТИ”,  или 

 

„Опозив понудеза јавну набавку радова : РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ 
КАРЛОВАЧКИХ ЂАКА И ОКРЕТНИЦЕ НА ДУДАРИ  

ЈН ОП БР: IV-1-3-4.НЕ ОТВАРАТИ”  или  

 

„Измена и допуна понуде за јавну набавкурадова: РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ У ДЕЛУ 

УЛИЦЕ КАРЛОВАЧКИХ ЂАКА И ОКРЕТНИЦЕ НА ДУДАРИ  

ЈН ОП БР: IV-1-3-4- НЕОТВАРАТИ”.  

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу и број телефона. У 

случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, контакт особе и бројеве телефона. 

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

У Обрасцу понуде (Образац број 6)1)), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац број 6)1)) наведе 

да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а 

који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуденаводи 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 одизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу по овлашћењу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу по овлашћењу, 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 по овлашћењу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:  

 

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

5. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 
6. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
7. понуђачу који ће издати рачун,  
8. рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

 
Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе (а не сви чланови групе), у име групе 

понуђача, потпише и овери Образац понуде (Образац број 6)1), Образац структуре цене (Образац број 6)2) и 

Образац трошкова припреме понуде (Образац број 6)3) из конкурсне документације (који не представљају 

Изјаве дате под кривичном и материјалном одговорношћу), у овом споразуму се мора навести и тај 

понуђач, односно члан групе понуђача. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености 

услова који су наведени у „Условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона, у складу 

са „Упутством како се доказује испуњеност услова“. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 

задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 

одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

 

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

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

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

- Аванс у износу од  50 % укупно уговорене вредности након закључења уговора, а у року до 45 дана од дана 

пријема предрачуна за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу аванса, банкарске гаранције за 

повраћај примљеног аванса са ПДВ-ом и банкарске гаранције за добро извршење посла. 

Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама,сразмерно проценту примљеног аванса и 

вредности изведених радова, стим што је Извођач у обавези да у целости изврши обрачун преосталог износа 

примљеног аванса у привремној ситуацији која претходи издавњу окнчане ситуације, 

- 40 %од укупно уговорене вредности по привременим месечним ситуацијама, сачињеним на основу оверене 

грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписаним од стране стручног надзора, у 

року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца, 

- остатак у износу  од минимум 10% од укупно уговорене вредности, по окончаној ситуацији сачињеној на 

основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде  потписаним од стране 

стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријемабанкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном 

року, оверене ситуације, потписаног записника о примопредаји објекта и коначног обрачуна.  

- Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на оверу. Након извршене 

контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни орган, доставља Наручиоцу на оверу и 

плаћање.  

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део 

ситуације. Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану 

ситуацију. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове на изградњи објекта који је предмет јавне набавке не може бити краћи од 2 

(две) године, рачунајући од дана примопредаје. 

За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача.  

 

9.3. Захтев у погледу рока  извођења радова 

Рок за извођење свих уговорених радоване може битидужи од 90 (деведесет) календарских данаод дана 

увођења извођача у посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум почетка и завршетка свих 

уговорених радова.  
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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 на 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. 

У цену је урачунато: набавка, израда, транспорт, монтажа, уградња, односно потребан рад и материјал са 

свим неопходним активностима до комплетирања предмета набавке 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Aко је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 

ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада и заштити животне средине. Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или 

организације где се могу благовремено добити исправни подаци су:  

- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство надлежно за послове 

финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством 

Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;  

-Заштити животне средине -назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство 

енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, 

Београд. интернет адреса:  

www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет 

адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 

-Заштити при запошљавању, условима рада -назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и 

социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.  

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

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да у понуди достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, обавезујуће писмо о 

намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла  и обавезујуће писмо о намерама 

банке за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року. 

12.1. Банкарскагаранција за озбиљност понуде са назначеним износом од минимум 5% од понуђене цене 

без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета 

Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мање износеод оних који су 

одређене Конкурсном документацијом или промењену месну надлежност за решавање спорова. Рок важења 
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банкарске гаранције за озбиљност понуде је 90 дана од дана отварања понуде. Понуђач може поднети 

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

кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у 

складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 

регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и 

тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA).  

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дату уз понуду 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;  
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не поднесе уговорена средства финансијског 

обезбеђења за повраћај аванса иза добро извршење посла у складу са одредбама Уговора. 
 

12.2.Оригинал обавезујуће писмо банкео намерама за издавање гаранције за повраћај аванса у укупној 
висини утврђеног аванса од 50%од понуђене цене са ПДВ-а,насловљено на Наручиоца, са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и са роком важности најмање 
30(тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. 
Рок важења писма о намерама банке, мора бити исти као и рок важења понуде.  
 
12.3. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла у 
висини од 10%од понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца, са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив и са роком важности најмање 30 (тридесет) дана 
дужим од уговореног рока за завршетак радова. 
 
Рок важења писма о намерама банке, мора бити исти као и рок важења понуде.  
 
12.4. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у 
гарантном року у висини од 10%од понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца, са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и са роком важности најмање 30 
(тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока. 
 
Рок важења писма о намерама банке, мора бити исти као и рок важења понуде.  
 
Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понудеи писма о намерама 
банкепонуђачима којима није доделио уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
 
Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења заозбиљност понудеи писма о намерама 
банке за издавање гаранција за повраћај примљеног аванса, добро извршење посла и отклањање 
грешака у гарантном року, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу у року од 7 дана од дана закључења уговора следећа 

средства финансијског обезбеђења: 

- Банкарску гаранцију за повраћај авансног  плаћања, која мора бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у 
потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове конкурсне документaције (рокови, износ), у висини 
уговореног аванса од 50% од укупне уговорене ценеса  ПДВ-ом,са роком важности најмање 30(тридесет) 
дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи. 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 гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци 
додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у 
складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 
регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и 
тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 
 
- Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без 
права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa 
уговором и одредбама из ове конкурсне документaције (рокови, износ), у висини од 10% од укупне уговорене 
цене без ПДВ-ом, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за коначно извршење 
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 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). 
 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у 
складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 
регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и 
тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 
 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију повраћај авансног  плаћања и за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за отклањање грешака 

у гарантном року и то: 

- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити 
у потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове конкурсне документaције (рокови, износ), у висини 
од 10% од укупне уговорене цене без  ПДВ-ом, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 
уговореног гарантног рока. 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). 
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Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у 
складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 
регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и 
тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 
 
Изабрани понуђач је дужан дапреда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање 
грешака у гарантном року приликом примопредаје уговорених радова, након потписивања записника, 
уз окончану ситуацију коју мпредаје на плаћање. 
 
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 уговореном гарантном року. 

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понудикоји су посебним прописом 

утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означиоу понуди. Наручилац ће као поверљиве 

третирати податке у понуди који су садржани удокументима који су означени као такви, односно који у 

горњем десном углу садржеознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу којије достављен уз понуду, 

поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поредњега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, 

а испод поменуте ознаке потписовлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података 

који нисуозначени на поменути начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивостиподатака добијених у 

понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци изпонуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде.Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и 

поднете понуде, до истекарока предвиђеног за отварање понуда. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца:Општина Сремски 
Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, 21 205 Сремски Карловци или електронским путем наe-mail: 
javnenabavkesk@gmail.com, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације, одговоробјавити 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 ОП БР: IV-1-3-4.  

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.  

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. Законасваког 

радног дана (понедељак – петак) у времену од 07,30 до 15,30 часова. 
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15.ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно.Приликом отварања понуда води се Записник о отварању понуда. У записнику о 

отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног 

поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници 

понуђача, који преузимају копију записника одмах по завршеном поступку отварања. 

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у року од 

3(три) дана од дана јавног отварања понуда. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се отварати и 

биће враћена подносиоцу. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену 

понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

16. 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.  

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

18.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. 

 

19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року од 25 дана од 

дана јавног отварања понуда.  

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се 

нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, 
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односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у 

току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених 

разлога, одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у 

припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади истакне захтев.  

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне набавке, 

Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

20. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу 

надокнадити трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио 

надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у Обрасцу број 6)3) и приложио доказ о 

извршеној уплати трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења. 

 

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

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН. 

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 ЗЈН. 

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

Захтев за заштиту права се доставља предајом у писарницу наручиоца, или поштом - препорученом 

пошиљком са повратницом, на адресу: Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, 21 205 

Сремски Карловциили електронском поштом на е- mail адресу:javnenabavkesk@gmail.com, 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење 

понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 

истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 

заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавнх набавке.  

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 из чл. 149 ст. 3. и 4. ЗЈН, 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 даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

одредбама члана 150. ЗЈН. 

Наручилац ће о поднетом захтеву за заштиту права објавити обавештење на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

од 120.000,00динара. 
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Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

 

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

 

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

   (2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је 

налог за уплат таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 

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

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

    (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 

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

права (Напомена: препорука је да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « 

* и сл); 

    (7)  сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које сеподноси захтев за заштиту 

права (Напомена: податке обавезно уносити наведеним редоследом); 

    (8)  корисник: буџет Републике Србије; 

    (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата   

таксе; 

    (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који 

садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и 

оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних 

наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 

средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава);  

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун 

код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговору року од 8 дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор преистека рока за подношење 

захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка. 5) Закона.  

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са изабраним понуђачем 

ће се закључити по окончању поступка заштите којим је потврђена одлука Наручиоца о додели уговора.  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац задржава право 

да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  
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23. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 

24. ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА:  

У складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) Извођач се обавезује да све 

вишкове изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца и закључење анекса уговора. 

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, 

преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у 

обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним 

образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема. По прихватању 

прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс  уговора, а 

пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.  

 

25. ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ:  

Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, 

достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и 

предрачуном. 

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера 

и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење, односно детаљно 

образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре 

за уговарање непредвиђених радова по члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног 

мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.  

У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је обавезан да достави у 

року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене радове).  

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о њиховом 

извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно 

за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима 

(клизиште, појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.  

Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено 

обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача 

и надзорног органа, приступити уговарању наведених радова, а након добијеног позитивног мишљења 

Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.  

За непредвиђене радове који морају бити изведени по налогу Комисије за технички преглед објекта, 

Наручилац ће приступити уговарању наведених радова, а након добијеног позитивног мишљења Управе за 

јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. 

 

26. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове јавне набавке, 

Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, члану 

115. Закона о јавним набавкамаи Закона о облигационим односима 
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Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе,у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и одредбама Закона о облигационим односима, 

након закључења уговора о јавној набавци  извршити измену уговора, закључењем анекса истог.  

Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 


