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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. 86/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова велике вредности, 

редни број ЈНВВ 1.3.2.Р/2019, деловодни број 404-170-1/2019 од 27.05.2019.године, Наручилац 

Општинска управа Општине Александровац  је припремила 

 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1.3.2.Р/2019 

 

Конкурсна документација садржи позив за подношење понуда и:      

 

 

       

I Опште податке о јавној набавци 

 

II Предмет јавне набавке 

 

III Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин 

спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења и место извршења 

 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама 

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

 

V Критеријум за доделу уговора 

 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 

 

VII Модел уговора 

 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

 

 

Напомена: Конкурсна документација садржи 68 страна. 
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На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним 

набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног 

поступка за јавну набавку радова велике вредности редни број ЈН 1.3.2.Р/2019, деловодни број 

404-170-1/2019 од 27.05.2019.године, 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ   

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26 

 

у п у ћ у ј е 

 

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.2.Р/2019 

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова - 

Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу 

 

Наручилац Општинска управа Општине  Александровац, позива све заинтересоване 

понуђаче да доставе понуду за Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на 

градском тргу,  под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну 

набавку. 

1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак. 

2. Предмет јавне набавке: Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на 

градском тргу.  Радови се изводе на територији  општине Александровац. 

3. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 45233120-радови на изградњи 

путева.  

4. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају 

обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у 

складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном 

документацијом. 

5. Доказивање испуњености  обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о јавним 

набавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и 

наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку. 

6. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у 

просторијама Општинске управе Општине Александровац, на адреси: ул. Јаше Петровића, 

бр.26, 37230 Александровац, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Увид и преузимање 

конкурсне документације може се вршити сво време док тече рок за подношење понуда. 

Преузимање конкурсне документације може се извршити и са Портала Управе за јавне 

набавке. 

7. Рок за подношење понуда је 30дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу Управе за јавне набавке,  до 12,00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на 

дан који је нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се 

први следећи радни дан до 12,00 часова. 

8. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се 

неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене 

понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

9. Понуде се достављају  у затвореној коверти поштом или лично на адресу наручиоца, са 

назнаком „НЕ ОТВАРАТИ–Понуда за јавну набавку бр. ЈН 1.3.2.Р/2019– Извођење радова 

на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу''.  

 На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуда са варијантама није 

дозвољена. 

10. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда, у 13,00 

часова, на адреси Наручиоца радова из тачке 7. овог позива. О отварању понуда се сачињава 

записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама. 

11. Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће доказати 
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предајом потписаног и овереног пуномоћја у оригиналу. Факсови и фотокопије се неће 

уважити.          

12. Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа понуђена цена'' 

без ПДВ-а. Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 20 дана од 

дана отварања понуда. 

13. Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавну набавку, уколико 

се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема 

неисправних, неодговарајућих и неприхватљивих понуда или одустане из било ког другог 

разлога. 

14. Сва додатна објашњења у вези увида и преузимања конкурсне документације за јавну набавку 

која је предмет овог позива могу се добити на телефон: 037/ 3751-145. Особа за контакт: 

Ивљанин Светлана. 

       I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.Наручилац  јавне  набавке: Општинска управа  Општине  Александровац, са седиштем у   

   Александровцу,  ул. Јаше Петровића,  бр. 26.   

2. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 

II  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Радови.  

Опис предмета јавне набавке:Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на 

градском тргу.  

Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:45233120-радови на изградњи путева. 

Подаци о плаћању, подаци из финансијског плана и плана набавки наручиоца: 

 -Финансирање јавне набавке се  врши из Буџета општине Александровац  сагласно 

              Финансијском плану наручиоца  за 2019.годину.   

  -Економска класификација 511 , конто  511300. 

 -Јавна набавка предвиђена је у Годишњем  плану  јавних  набавки за 2019.годину  у  

  табели 1,  одељак–радови, редни број 1.3.2. 

 Опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама: 

           Ова јавна набавка је формирана као јединствена набавка. 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) , КВАЛИТЕТ, 

     КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И   

     ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО  

     ИЗВРШЕЊА      

1.Врста, опис и количина радова дати су у предмеру радова који је саставни део конкурсне  

   документације: за извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу;   

2.При извођењу радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу у  

   Александровцу извођач је дужан да се придржава техничких прописа и стандарда који  

   регулишу ову врсту радова; 

3.Наручилац  радова ће обезбедити стручни надзор, који ће вршити надзор и контролу над  

   извођењем радова; 

4.Извођач је дужан да при извођењу радова користи материјале доброг квалитета у складу са 

   важећим стандардима; 

5.Радови на  извођењу радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу ће  

   се изводити у складу са пројектном документацијом и  уговором о извођењу радова. 

6.Понуђач је дужан да у циљу сачињавања што прецизније понуде изврши увид на лицу места  

   ради сагледавања технолошког приступа радовима и исти укалкулише у понуђене цене.   

   Време обиласка предметне локације пријавити Наручиоцу дан пре. 
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      IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

             О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗАКОН) И УПУТСТВО КАКО СЕ  

             ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА  

            1. Услови за учешће у поступку јавне набавке 
1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке  из члана 75. Закона: 

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће обавезне услове:  

1.1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар.  

1.1.2. Да он (понуђач) и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

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

преваре. 

1.1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, доприноса и других 

јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији где има 

регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према 

другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе.  

1.1.4. Да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде.  

1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, које је 

       Наручилац одредио: 
Понуђач у поступку јавне набавке мора ипуњавати следеће додатне услове и то:да располаже 

потребним финансијским, кадровским, техничким и пословним капацитетом. 

Финансијски капацитет (услов): 

1.2.1. Да је у претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио укупан пословни 

приход у износу од најмање 20.000.000,00 динара. 

Кадровски капацитет (услов): 

1.2.2. Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама  запослених  за све време 

извршења уговора о јавној набавци и то: Да има најмање 22 запослена  радника у радном односу 

запослених на неодређено време или ангажованих по неком другом правном основу, од којих:                                        

-1 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 412 или 415 или 418, 

-1 дипломирани инжењер грађевине  хидрограђевинског смера са лиценцом  414; 

-1 дипломирани инжењер машинства са лиценцом 430; 

-1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом  450; 

-1 дипломирани инжењер шумарства са лиценцом 474 и                                                                                                                                                                     

-17 радника (квалификовани руковаоци грађевинских машина и остали квалификовани радници).  

Технички капацитет (услов): 

1.2.3. Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење 

потребних радова: земљаних радова, грађевинско занатских радова, инсталатериских радова и 

свих других радова, који се изводе у оквиру предмета јавне набавке и то: 

-багер-скип ............................................комада 1; 

-булдозер.................................................комада 1; 

-камион кипер........................................комада 2; 

-ваљак од 1 до 2 тоне.............................комада 1; 
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-миксер....................................................комада 1; 

-утоварна лопата....................................комада 1. 

Пословни капацитет (услов): 

1.2.4. Да је у претходних 5 година (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) изводио радове на путевима, 

улицама и трговима (ревитализација, санација, реконструкција и изградња путева, тргова и улица), 

у укупном износу од минимум 30.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

Обилазак локације(услов): 

1.2.5.Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно  прегледао локацију и 

извршио увид у пројектно-техничку документацију и добио све неопходне информације потребне 

за припрему прихватљиве понуде.  

1.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона: 

1.3.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар.  

1.3.2. Да он (понуђач) и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

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

преваре. 

1.3.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.                                                  

Подизвођач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, доприноса и других 

јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији где има 

регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према 

другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе. 

1.3.4. Да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде.  

1.4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. 

Закона: 
1.4.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар.  

1.4.2. Да он (понуђач) и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

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

преваре. 

1.4.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

Понуђач из групе понуђача је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, 

доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији 

где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и 

према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе. 

1.4.4. Да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде.  

    2. Упутство о доказивању обавезних услова из члана 75. Закона  
2.1.Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица као      



Општина Александровац 

ЈНВВ 1.3.2.Р/2019                                Конкурсна документација                                                         стр 7 од 68 

 

понуђача  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, 

доказује достављањем следећих доказа:  

2.1.1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 

Привредног суда. 

2.1.2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне  полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова да правно лице и његов законски заступник није 

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

неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре, и то:                                                                                                                                             

 -уверење Основног суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, да правно лице није осуђивано за 

неке од кривичних дела из надлежности овог суда;             

 -уверење Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду да правно 

лице није осуђивано за неке од  кривичних дела  из надлежности овог суда.                                                                       

 За законског заступника:                                                                                                                       

 -извод из казнене евиденције -уверење надлежне Полицијске управе-МУП-а,  (према месту 

рођења или пребивалишта ) да законски заступник (ако их има више-за сваког од њих) није 

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

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела 

примања или давања мита и кривично дело преваре.  

2.1.3. Уверење пореске управе Министарства  финансија и привреде да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

2.1.4. Изјаве о  поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа  о заштити на раду, 

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

делатности  која је на снази у време подношења понуде (Образац број 18).  

Доказ из тачке 2.1.2. и 2.1.3. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 

2.2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за предузетнике као 

      понуђаче  
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, 

доказује достављањем следећих доказа:  

2.2.1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра. 

2.2.2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова (према месту рођења или пребивалишта) 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  животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 

2.2.3. Уверење Пореске управе Министарства финансија  да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода.  

2.2.4. Изјаве о  поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа  о заштити на раду, 

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

делатности  која је на снази у време подношења понуде (Образац број 18).  



Општина Александровац 

ЈНВВ 1.3.2.Р/2019                                Конкурсна документација                                                         стр 8 од 68 

 

Доказ из тачке 2.2.2. и 2.2.3. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.  

2.3. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за физичка лица као 

      понуђача  
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, 

доказује достављањем следећих доказа:  

2.3.1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова (према месту рођења или пребивалишту) да није осуђиван за неко од 

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

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

мита, кривично дело преваре.  

2.3.2. Уверење Пореске управе Министарства финансија  да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода.  

2.3.3. Изјаве о  поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа  о заштити на раду, 

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

делатности  која је на снази у време подношења понуде (Образац број 18).  

Доказ из тачке 2.3.1. и 2.3.2. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.  

3. Упутство о доказивању додатних услова из члана 76. Закона 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује достављањем 

следећих доказа: 

Финансијски капацитет (доказ): 

3.1.Правна лица: Извештај о бонитету за јавне набавке-БОН ЈН (трећи део-сажети биланс успеха,  

А приходи и расходи из редовног пословања -I пословни приходи)-издат од стране Агенције за 

привредне регистре -Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и 

предузетника.                                                          

Предузетници:Привредни субјекат који није у обавези да утврђује финансијски резултат 

пословања (паушалац )доставља потврду пословне банке о оствареном укупном промету на 

пословном -текућем рачуну.  

Кадровски капацитет (доказ): 

3.2. Понуђач за извршиоце уговора доставља:  

-Изјаву о кадровским капацитетима понуђача-Списак запослених радника  по квалификационој 

структури  који ће бити ангажовани на извођењу радова који су предмет јавне набавке (образац бр. 

13 из ове конкурсне документације); 

-Фотокопије личних лиценци: 412 или 415 или 418; 414;  430; 450  и 474.  

За носиоце лиценци који су код Понуђача запослени  доставити фотокопију уговора о раду 

и М-А  образац. 

 За носиоце лиценци који нису запослени код понуђача  доставити фотокопију уговора о 

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

ангажовању и одговарајући М образац у складу са Законом о раду,  односно  законом о 

доприносима за обавезно социајално о сигурање. 

Технички капацитет (доказ): 

3.3. Фотокопије књиговодствених картица основних средства или фотокопије пописних листа на 

којима ће видно бити означена техничка опрема, потписане од стране овлашћеног лица и оверене 

печатом, састављене на дан 31.12.2018.године. За основна средства набављена од 01.01.2019. 

године доставити рачун и отпремнице или уговор о закупу опреме или лизингу уколико опрема 

није у власништву понуђача (само за тражени технички капацитет). Уговор о закупу у прилогу 
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мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство 

набављено од стране закуподавца након 01.01.2019.године. Фотокопије полиса обавезног 

осигурања возила и фотокопије очитаних саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда у 

складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о регистрацији моторних 

и прикључних возила. Уз наведено се прилаже потписана и оверена изјава (образац број 14), да 

Понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за све време трајања уговора. 

Пословни капацитет (доказ): 

3.4. Списак радова у предходних 5 година (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) на путевима, трговима  и 

улицама (ревитализација, санација, реконструкција и изградња путева, тргова и улица), у укупном 

износу од минимум 30.000.000,00 динара без ПДВ-а уз обавезне потврде о извршеним пословима, 

са износима, датумима уговора, времену извршења уговора, називу предмета уговора који садржи 

опис радова, издате, потписане и оверене печатом од стране наручилаца. Потврде могу да се 

односе на било коју од наведених година или на сваку наведену годину. Уз сваку потврду-

референцу обавезно је достављање и копије уговора са окончаном ситуацијом о изведеним 

радовима. 

Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора (потврда за референце) могу бити на 

оригиналном обрасцу из конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на 

њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи образац 

потврде из конкурсне документације и то: назив и адресу наручиоца, назив и седиште понуђача, 

облик наступања за радове за које се издаје потврда, изјава да су радови за потребе тог наручиоца 

извршени у уговореном року, врста радова, уговорена вредност, број и датум уговора, изјава да се 

потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити и да се даје под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу, контакт особа наручиоца и телефон и потпис 

овлашћеног лица и печат наручиоца. Прилог уз овај доказ су обрасци бр. 11. и бр. 12. из ове 

конкурсне документације. 

Обилазак локације (доказ): 

3.5.Попуњен, потписан и оверен образац Изјаве о обиласку локације за извођење радова и 

извршеном увиду у пројектну документацију (Образац број 15). 

        Обавезне услове сваки понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача морају испуњавати 

засебно, а додатне услове мора испуњавати понуђач ако наступа самостално и ако наступа са 

подизвођачима  (подизвођачи не могу испуњавати додатне услове уместо понуђача), и чланови 

групе понуђача испуњавају заједнички. Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, 

обавезно је достављање споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке који су дефинисани овом 

конкурсном документацијом.                           

       Финансијско обезбеђење: Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:                                                      

-оригинално  обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне гаранције 

за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора у износу од 10 % од вредности 

уговора без  зарачунатог  ПДВ-а  и са роком важности 60 дана дуже од уговореног рока за 

завршетак радова.  

       Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре  не 

морају да доставе доказе из члана 77. ст.1. тач.  од 1) до 3).         

      Понуђач има обавезу да у понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај 

начин жели да докаже  испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3)  Закона о јавним 

набавкама (Изјава на меморандуму понуђача или копија решења из Агенције за привредне 

регистре).     
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       Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама  дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке  за који је неопходна испуњеност тог 

услова.  

       Ако је за извршење дела јавне набавке  чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.тачка 5) Закона о јавним набавкама 

понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог 

дела набавке.   

       Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде (Образац број 18). 

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

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

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

копију свих или појединих доказа. 

       Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца а најкасније у року од 5 дана од 

дана настанка промене о било којој промени у вези са испуњеношћу услова  из поступка јавне 

набавке, која наступа до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Понуде се припремају у складу са позивом и конкурсном документацијом за предметну јавну  

набавку, објављени на Порталу Управе за јавне набавке. Подносилац понуде сноси све трошкове 

припремања и достављања понуде. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од 

Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Комуникација у вези са додатним 

информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним 

набавкама. Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да 

се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.  

V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

-Елемент критеријума на основу ког се додељује уговор и методологија за доделу бодова: 
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена. 

Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин: 

Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова   

без ПДВ-а  из понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                      

Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                          

Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача.   

-Елемент критеријума односно начин на основу којег ће наручилац извршити доделу уговора 

у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем бодова или истом 

понуђеном ценом:          
У  ситуацији када постоје две или више понуда са  истом ценом, наручилац ће избор најновољније 

понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који понуди  краћи рок извођења 

радова. 
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 VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

ОБРАЗАЦ 1. - за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама                                 
              (за понуђача, подизвођача и члана групе понуђача) 

Редни број Назив документа Документ достављен 

(заокружити да/не) 

Прилог 

1 

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

органа 

 

да 

 

не 

Прилог 

2 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова  

 

да 

 

не 

 

Прилог 

3 

а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде   

да 

 

не 
б) Потврда јединице локалне самоуправе  

в) Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Прилог 

4 

Извештај о бонитету за јавне набавке-БОН ЈН  издат од стране Агенције за 

привредне регистре за правна лица.                                                                     

За предузетнике Потврда пословне банке о оствареном укупном промету на 

пословном-текућем рачуну. 

 

да 

 

не 

 

Прилог 

5 

Фотокопије личне лиценце  412 или 415 или 418;  414;  430; 450 и 474  

 

да 

 

не 

Прилог 

6 

За носиоце лиценци који су код Понуђача запослени  доставити фотокопију 

уговора о раду и М-А  образац. 

За носиоце лиценци који нису запослени код понуђача  доставити фотокопију 

уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или 

другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са 

Законом о раду,  односно  законом о доприносима за обавезно социајално о 

сигурање. 

 

да 

 

не 

 

 

 

 

 

 

Прилог 

7 

Фотокопије књиговодствених картица основних средства или фотокопије 

пописних листа на којима ће видно бити означена техничка опрема, потписане од 

стране овлашћеног лица и оверене печатом, састављене на дан 31.12.2018.године. 

За основна средства набављена од 01.01.2019. године доставити рачун и 

отпремнице или уговор о закупу опреме или лизингу уколико опрема није у 

власништву понуђача (само за тражени технички капацитет). Уговор о закупу у 

прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и 

отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца  након 

01.01.2019.године.   

Фотокопије полиса обавезног осигурања возила и фотокопије очитаних 

саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда у складу са Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о регистрацији моторних и 

прикључних возила.  

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

не 

Прилог 

8 

Потврда за референце (образац  број 12.)  

да 

 

не 

Прилог 

9 

копије уговора са окончаном ситуацијом (уз референц лису)    

да 

 

не 

 

Прилог 

10 

Оригинално обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве и 

безусловне гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив без 

приговора, у износу од 10% од вредности уговора без зарачунатог ПДВ-а и са 

роком важности 60 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова. 

 

 

да 

 

 

не 

Прилог 

11 

Споразум групе понуђача који подносе заједничку понуду  

да 

 

не 
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Образац 

1 

Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН и  додатних 

услова (и обр. 1а. и 1б. за подизвођ. и чланове групе понуђ.) 

 

да 

 

не 

Образац 

2 
Подаци о понуђачу  

 

да 

 

не 

Образац 

3 
Изјава понуђача да извршење набавке неће делимично поверити подизвођачу  

 

да 

 

не 

Образац 

4 
Изјава понуђача да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу  

 

да 

 

не 

Образац 

5 
Подаци о подизвођачу  

 

да 

 

не 

Образац 

6 
Изјава о подношењу заједничке понуде  

 

да 

 

не 

Образац 

7 
Подаци о понуђачу из заједничке понуде  

 

да 

 

не 

Образац 

8 
Понуда 

 

да 

 

не 

Образац 

9 
Предмер радова 

 

да 

 

не 

Образац 

10 
Образац структуре понуђене цене  

 

да 

 

не 

Образац 

11 
Референц листа  

 

да 

 

не 

Образац 

12 
Потврда за референце 

 

да 

 

не 

Образац 

13 
Изјава о кадровским капацитетима понуђача-Списак запослених радника по 

квалификационој структури који ће бити ангажовани на извођењу радова који  су 

предмет јавне набавке. 

 

да 

 

не 

Образац 

14 
Изјава о техничкој опремљености и исправности  

 

да 

 

не 

Образац 

15 
Изјава о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну 

документацију 

 

да 

 

не 

Образац 

16 
Образац трошкова припреме понуде  

 

да 

 

не 

 

Образац 

17 

Изјава о независној понуди 
 

да 

 

не 

Образац 

18 
Изјава понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15) и чл. 17.став 1. тачка 5, 

чл.18.став 1. тачка 5.  и чл. 19.став 1. тачка 4. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова  (''Сл. гласник РС'', број 86/15) 

да не 

 

Датум:_____________________                       М.П.                            Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                           

 _____________________ 
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ОБРАЗАЦ 1.а.  
 

 

Образац за оцену испуњености обавезних услова  

из члана 75. Закона о јавним набавкама (за подизвођача)  

 

 

 

Редни број Назив документа Документ достављен 

(заокружити да/не) 

Прилог 

1 

Извод из Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног органа 

 

да 

 

не 

Прилог 

2 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова  

 

да 

 

не 

Прилог 

3 

а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде  

да не 

б) Потврда јединице локалне самоуправе  да не 

в) Потврда надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

 

да 

 

не 

 

 

 

Датум:_____________________                       М.П.                          Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                           

 _____________________ 

 

НАПОМЕНА: Образац оверава овлашћено лице понуђача за сваког подизвођача.  

                        Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ 1.б  
 

 
 

Образац за оцену испуњености обавезних услова  

из члана 75. Закона о јавним набавкама  

(за члана групе понуђача)  
 

 

 

 

 

Редни број Назив документа Документ достављен 

(заокружити да/не) 

Прилог 

1 

Извод из Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног органа 

 

да 

 

не 

Прилог 

2 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова  

 

да 

 

не 

 

Прилог 

3 

а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде  

да не 

б) Потврда јединице локалне самоуправе  да не 

в) Потврда надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

 

да 

 

не 

 

 

 

 

 

 

Датум:_____________________                        М.П.                          Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                           

 _____________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац оверава сваки члан групе понуђача.  

                         Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ  2.  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
 

 

Назив понуђача:  

_________________________________________________________________________________  

 

Адреса понуђача:  

_________________________________________________________________________________ 

 

Одговорно лице (потписник уговора)  

_________________________________________________________________________________  

 

Матични број понуђача:  

_________________________________________________________________________________ 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

_________________________________________________________________________________  

 

Име особе за контакт:  

_________________________________________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

_________________________________________________________________________________  

 

Телефон:  

_________________________________________________________________________________  

 

Телефакс:  

_________________________________________________________________________________ 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

_________________________________________________________________________________  
 

 

 

 

 

Датум:_____________________                            М.П.                                   Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                           
          _____________________ 
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ОБРАЗАЦ 3.  

 

 

 

 

ИЗЈАВА  

ПОНУЂАЧА  ДА ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ НЕЋЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

 

           У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку објављеним на Порталу  

јавних набавки, дана 04.06.2019.године за набавку Извођење радова на уређивању 

грађевинског земљишта на градском тргу, број ЈН 1.3.2.Р/2019, изјављујемо да извршење 

набавке нећемо делимично поверити подизвођачу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:_____________________                              М.П.                          Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                           
                                                                                                             _____________________ 
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ОБРАЗАЦ 4.  

 

 

 

 

ИЗЈАВА  

ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

  

      У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку објављеним на Порталу 

јавних набавки, дана 04.06.2019.године за набавку Извођење радова на уређивању 

грађевинског земљишта на градском тргу, број ЈН 1.3.2.Р/2019, изјављујемо да ћемо 

извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у наставку наводимо њихово учешће по 

вредности:  

 

 понуди подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде 

учествује у делу_____________________________________________________________________ у 

износу  од _________________динара што износи ________% вредности понуде,  

 

извођач_________________________________у укупној вредности понуде 

учествује у делу____________________________________________________________________ у 

износу од ___________________________динара што износи _________% вредности понуде,  

ођач______________________________у укупној вредности понуде учествује у 

делу_______________________________________________________________________________ у 

износу од ___________________________динара што износи _________% вредности понуде. 

 

 
 

 

 

 

 

Датум:_____________________                              М.П.                          Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                           
                                                                                                            _____________________ 
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ОБРАЗАЦ 5.  
 

 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 
 

Назив подизвођача:  

_________________________________________________________________________________  

 

Адреса подизвођача:  

_________________________________________________________________________________ 

 

Матични број подизвођача:  

_________________________________________________________________________________ 

 

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):  

_________________________________________________________________________________  

 

Име особе за контакт:  

_________________________________________________________________________________ 

 

Електронска адреса подизвођача (e-mail):  

_________________________________________________________________________________  

 

Телефон:  

_________________________________________________________________________________  

 

Телефакс:  

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

Датум:_____________________                              М.П.                          Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                           

 _____________________ 

 
 

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака 
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ОБРАЗАЦ 6.  
 

 

 

_________________________         ____________________________     ________________________  
           (Назив понуђача)                                (Назив понуђача)                            (Назив понуђача)  

 

 

 
_________________________         ____________________________     ________________________  
           (Назив понуђача)                                (Назив понуђача)                            (Назив понуђача)  
 

 

ИЗЈАВА  

О  

ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  
 
 

      У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку објављеним на Порталу 

јавних набавки, дана 04.06.2019.године, за набавку Извођење радова на уређивању 

грађевинског земљишта на градском тргу,  број ЈН 1.3.2.Р/2019, изјављујемо да заједно 

подносимо понуду.  

        

 

 

 

Датум: _________________ 

                                                                                                           М.П.      Одговорно лице понуђача  

                                                                                                                         _______________________  

 

                                                                                                           М.П.      Одговорно лице понуђача  

                                                                                                                         _______________________  
 

                                                                                                           М.П.      Одговорно лице понуђача  

                                                                                                                         _______________________  

 

 

                                                                                                           М.П.      Одговорно лице понуђача  

                                                                                                                   ______________________ 
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ОБРАЗАЦ 7.  

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

ИЗ  ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  
 

 

 

Назив понуђача:  

_________________________________________________________________________________  

 

Адреса понуђача:  

_________________________________________________________________________________ 

 

Одговорно лице (потписник уговора)  

_________________________________________________________________________________  

 

Матични број понуђача:  

_________________________________________________________________________________ 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

_________________________________________________________________________________  

 

Име особе за контакт:  

_________________________________________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

_________________________________________________________________________________  

 

Телефон:  

_________________________________________________________________________________  

 

Телефакс:  

_________________________________________________________________________________ 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

_________________________________________________________________________________  
 

 

 

 

Датум:_____________________                            М.П.                                 Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                           
 _____________________ 

 

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача 
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ОБРАЗАЦ 8.  
 

 
ПОНУДА  

 

 

Понуда бр. ______________од ____________ године, за јавну набавку радова- Извођење 

радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу, број 1.3.2.Р/2019.  

 
Општи подаци о понуђачу  
Назив понуђача:  

___________________________________________________________________________________  

 

Адреса понуђача:  

___________________________________________________________________________________ 

 

Одговорно лице (потписник уговора)  

___________________________________________________________________________________  

 

Матични број понуђача:  

___________________________________________________________________________________ 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

___________________________________________________________________________________  

 

Име особе за контакт:  

___________________________________________________________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

___________________________________________________________________________________  

 

Телефон и телефакс:  

___________________________________________________________________________________  

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

___________________________________________________________________________________  

2) Понуду дајем:  
   заокружити и податке уписати за а), б) или в)  

  а) самостално  

  б) са подизвођачем:  
 1. __________________________________________________________________________________  

 2. __________________________________________________________________________________  

 3. __________________________________________________________________________________  

  [навести назив и седиште свих подизвођача]  

   в) као заједничку понуду:  
 1. __________________________________________________________________________________  

 2. __________________________________________________________________________________  

 3. __________________________________________________________________________________  

   [навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]  
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3) Цена: 
 

Број Кратак опис Износ (без ПДВ-а) Износ (са ПДВ-ом) 

1. Извођење радова на уређивању грађевинског 

земљишта на градском тргу 
  

 
4) Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део             

    предмета набавке: __________________________________________________________________  

 

5) Начин плаћања: У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане 

ситуације  о изведеним  радовима. 

 

6) Рок извођења радова је-____ и словима (____________________________) календарских дана 

    рачунајући од дана увођења у посао (максимално може бити 45 (четрдесетпет) календарских  

    дана). 

      

7) Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.  

 

8) Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је ___ године (минимум 2 године) од дана 

    завршетка свих радова и предаје окончане ситуације.   

 

 

 

Датум:_____________________                              М.П.                           Потпис овлашћеног лица, 

                                                                                                      _____________________ 
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ОБРАЗАЦ 9.  
 
 

PONUDA 

 za iz vođ enje ra dova na iz gra dnji fonta ne popl oča va njem i uređ enja T rga osl obođ enja Al eksa ndrova c  
 

1./ 
 

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 
 

r.b. opis   pozicije j.m. kolicina j.cena ukupno 

A PRIPREMNI RADOVI 

 
1 

Razbijanje ab betonskih zardinjera prosecne visine 

30 cm utovar suta u transportno vozilo i odvoz na 

deponiju do 5 km.Obracun po m 

 
m 

 
102.20 

  

 37,00m+8,36m+36,50m+8,7m+11,64m     
 
 

2 

Demontaza postojece metalne konstrukcije za 

ventilaciju hotela "Grozd" na sevrnoj strani Trga, 

utovar suta u transportno vozilo i odvoz na deponiju. 

Obračun paušalno. 

 
 

paus 

   

 

3 

Demontaza postojece rasvete, utovar u transportno 

vozilo i  odvoz na deponiju  ili  drugu lokaciju koju 

odredi investitor. Obračun po komadu. 

 

kom 

 

16.00 

  

 
4 

Demontaza gradske karte, utovar u transportno 

vozilo i odvoz na lokaciju koju odredi investitor do 

3km. Obračun paušalno. 

 
paus 

   

 
5 

Demontaza sata, utovar u transportno vozilo i 

odvoz na lokaciju koju odredi investitor do 3km. 

Obračun paušalno. 

 
paus 

   

 
6 

Demontaza stubova za zastave, utovar u 

transportno vozilo i odvoz na lokaciju koju odredi 

investitor do 3km. Obračun paušalno. 

 
paus 

   

 

7 

Razbijanje trotoara  sa  zapadne strane trga  širine 

1,5m i dužine 40m. Utovar šuta u transportno vozilo 

i odvoz na deponiju do 5 km.Obracun po m 

 

m 

 

40.00 

  

 
 

8 

Secenje stabala u okviru parka sa vadjenjem 

korena, utovar u transportno vodilo i odvoz na 

deponiju do 5 km. Stabla Ø10 - Ø15cm. Obračun po 

komadu. 

 
 

kom 

 
 

11.00 

  

 
9 

Vadjenje ruža i ostalog cveća i niskog žbunja u 

parku, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.Obracun 

pausalno 

 
paus 

 
1.00 

  

 

10 

Demontaza betonskih ploca sa zapadne strane do 

zgrade Uprave prihoda i sa istocne strane do hotela 

Grozd , skladistenje na mesto koje odredi 

Investitor.Obracun po m2 

 

m2 

 

428.70 

  

 42,00m x 8,30m + 36,70m x 2,18m     
 svega  pripremni radovi     
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B RADOVI NA IZGRADNJI 

 
 

1 

Skidanje   humusa debljine do 30 cm,utovar zemlje 

u transportno vozilo i odvoz na deponiju do 5 km. 

Nakon skidanja humusa, očistiti deo spomenika koji 

je bio prekriven zemljom do mere koja zadovoljava 

estetski izgled spomenika. Obračun po m2. 

 
 

m2 

 
 

412.97 

  

 42,8m x 8,70m  + 16,24m x 2,5m     

 

2 

Masinski iskop zemlje za poplocavanje platoa 

prosecne debljine 30 cm oko fontani sa odvozom na 

deponiju do 3 km udaljenja.Obracun po m3 u 

samoniklom stanju. 

 

m3 

 

75.55 

  

 ((43,50 x 8,60 m)-2x(16,30mx3,75m))x0,3     
 

3 

Masinski iskop zemlje za temelju plocu fontana, 

utovar zemlje u transportno vozilo i odvoz na 

deponiju do 5 km.Obracun po m3 u samoniklom tlu 

 

m3 

 

38.92 

  

 2 x (16,6 x 4,05 x 0,29 )     

4 
Izrada tampon sloja sljunka ispod betonskih ploca 

20cm.Obracun po m3 
m3 67.37 

  

 ((43,5mx8,6m)-2x(16,3x3,75m))x0,2m     

 
5 

Nabavka materijala, nasipanje i nabijanje sloja 

sljunka d=20cm ispod podne ploce 

fontana.Obracun po m2 

 
m2 

 
129.75 

  

 17,30m x 3,75m x 2     

 
6 

Betoniranje sloja mrsavog betona na  poziciji 

fontane prosecne debljine 6 cm betonom MB 

15.Obracun po m2 

 
m2 

 
129.75 

  

 17,30m x 3,75m x 2     
 

7 
Izrada sloja hidroizolacije na poziciji fontane od 

kondora V4 sa prethodnim premazom 

bitulitom.Obracun po m2 

 
m2 

 
165.00 

  

 ((17,3mx3,75m)x2 

+(17,3mx2+3,75mx2+5,2m+3,8m)x0,8x2)x2 
    

 
8 

Zastita hidroizolacije  na  poziciji  fontane  slojem 

betona debljine 6 cm , beton MB 15.Obracun po m2 

 
m2 

 
129.75 

  

 17,30m x 3,75m x 2     

9 
Betoniranje   ab  temeljne   ploce  debljine  20  cm 

betonom MB 30 VDP 6.Obracun po m3 m3 25.95 
  

 17,30m x 3,75m x 2x0,20     
 
10 

Betoniranje ab obimnih greda fontane betonom MB 

30 VDP 6 , prosecna sirina greda 15 cm a dubina 

20-30 cm. Obračun po m3. 

 
m3 

 
4.60 

  

 (17,3mx2+3,75mx2+5,2m+3,8m)x0,6x2)x2x0,15     

11 
Betoniranje temeljnih greda za stepeniste prilaznih 

rampi betonom MB 20 .Obracun po m3 
m3 9.90 

  

 (17.60mx0,80mx0,25+2x0,8x6,00x0,25+(1,25m+1,9 

5m)x0,50mx5,1m5x0,25+(1,84m+1,00m)x0,5x5,36 

mx0,25) 
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12 

Betoniranje centralnog platoa sa obimnim gredama 

fontane od ab betona MB 30 VDP 6. Obracun po 

m3 

 
m3 

 
3.65 

  

 (2mx1.5mx1.2166)     

13 
Nabavka,secenje, savijanje i ugradnja 

armature.Obracun po kg 
    

 B 500 b ,mrezasta armatura kg 1,106.64   
 B 500 b kg 1,020.00   
 
 

14 

Nabavka materijala i izrada vertikalne hidroizoalcije 

temeljnih zidova fontane slojem varenim kondorom 

V4 sa prethodnim premazom bitulitom.Obracun po 

m2 

 
 

m2 

 
 

35.00 

  

 P= 50,00 x 0,35 x 2,00     
 

15 
Nabavka materijala i zastita  vertikalne hidroizolacije 

izostud folijom.Obracun po m2 

 

m2 
 

35.00 
  

 P= 50,00 x 0,35 x 2,00     

 
16 

Nabavka materijala i izrada horizontalne 

hidroizolacije slojem varenog kondora V4 sa 

prethodnim premazom bitulitom. Obračun po m2 

 
m2 

 
145.00 

  

 P= 17,50 x 4,15 x 2,00     

 
17 

Oblaganje granice fontane granitnim ivičnjakom u 

istom tonu kao i fontana dimenzija 10x50x5cm na 

sloju lepka debljine 5 cm .Obracun po m. 

 
m 

 
150.00 

  

 L= 75,00m x 2     
 

 
18 

Oblaganje unutrasnjosti fontane granitnim plocama 

d=20mm (proizvođača Enmon ili slično tipa PG 5A 

230 ) na sloju lepka CM 16 komplet sa fugovanjem 

prema uslovima objekta . Obračun po m2. 

 

 
m2 

 

 
112.80 

  

 (3,45x1,83m+3,80x1,85+2,80x3,45m+3,80x1,35+(2,     

 

19 

Oblaganje povrsine za odmor pesaka betonskim 

elementima dimenzija 40x10x6cm i 20x10x6 cm u 

tonu po izboru Investitora na sloju lepka CM 16. 

Obračun po m2. 

 

m2 

 

43.56 

  

 3,30m x 3,30 m x 4 komada  =     
 

20 

Nabavka materijala, transport i izrada podloge 

d=4cm ispod behaton betonskih ploca od 

drobljenog kamenog agregata frakcije 4- 

8mm.Obracun po m2 

 

m2 

 

1,054.00 

  

 

21 

Nabavka i postavljanje betonskih ploca u tonu koji 

odredi investitor dim 100x100x60mm.Obracun  po 

m2 (Kocke su predstvljene plavim linijama na 

osnovi platoa) 

 

m2 

 

183.30 

  

 70 x 10,50 x 0,10m x 2 + 41,50 x 2 m x 0,10  + 20 

x 2,00 m x 0,70= 
    

 

22 

Nabavka i postavljanje baštanskih ivičnjaka na 

poziciji zelenila i dela fontane na sloju betona MB 

15, dimenzija ivicnjaka 500x 180x60mm.Obracun 

po m 

 

m 

 

1,020.00 
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23 

Nabavka i postavljanje multikolor betonskih ploca 

na poziciji pešačkih staza i stepeništa sa rampom 

za invalide dim 253x423x60, 

253x338x60,253x253x60   i 

253x168x60mm.Obracun po m2 

 

 
m2 

 

 
870.70 

  

 

 
24 

Fugovanje platoa oko fontane mesavinom suvog 

kvarcnog peska i sredstvom protiv rasta trave i 

korovskih biljaka ("eko-fugna" proizvodjaca  RDM- 

Bet doo ili ekvivalentnog tome).Obracun po m2 

ofugovane povrsine. 

 

 
m2 

 

 
1,054.00 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

25 

Nabavka materijala, izrada i montaza klupa za 

sedenje uz fontane od metalne konstrukcije 

(kutijastih cevi) oblozene dvostruko alukobondom u 

braon boji sa sedisnim delom od drveta smirglanim i 

zasticenim sandolinom. Klupa je ugaonog oblika, 

dužina jedne strane je 2.9m, širina 0.9m, visina 

pozicije za sedenje je 0.5m i visina naslona 1.0m. 

Površina koja se prekriva alukobondom je 15m2 po 

klupi. U cenu su računata sva potrebna metalna 

konstrukcija koja nosi alukobond. Uracunato je 

varenje i montiranje kontrukcije koja je neophodna 

da drži alukobond sa svim neophodnim dodatnim 

elementima (šrafovi..), kao i motiranje alukobonda. 

Obračun po kom. 

 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.00 

  

 

 
26 

Nabavka materijala i izrada aluminijumskog 

rukohvata sa severne strane Trga oslobodjenja od 

okruglih metalnih cevi  precnika Ø50 mm debljine 

2,5mm Ukupne duzine 8m cm. Visina rukohvata je 

1,2m. Obracun po komadu. 

 

 
kom 

 

 
2.00 

  

 
 
 
 
 
 

27 

Nabavka i ugradnja ploče dimenzija 70x50x2cm, 

izradjene-odlivene od mesinga, koja se obradjuje tj. 

polira ili platinira. Ploču dodatno galvanski zaštiti. 

Potrebno je da ploča od mesinga sadrži tekst imena 

dizajnera uređenja Trga oslobođenja i godinu 

realizacije projekta i eventualno dodatne informacije 

koje investitor odredi. Ploču postaviti na nivou 

staza za pešake na poziciji koju investitor odredi. U 

cenu je uračinat sav materijal koji je potreban da se 

postavi ploča na poziciju koju investitor odredi. 

Obračun po komadu. 

 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 

1.00 

  

 

 

 

REKAPITULACIJA 
 

A PRIPREMNI   RADOVI  

B RADOVI NA IZGRADNJI  

Svega  gradjevinski  radovi na Trgu oslobodjenja  
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2./ HIDROTEHNIČKE  INSTALACIJE 

 
OBJEKAT:...................... REKONSTRUKCIJA   TRGA  OSLOBODJENJA  ALEKSANDROVAC 

INVESTITOR:..................Opstina   Aleksandrovac 

 količina jed. cena. ukupno bez pdv-a 

I.ZEMLJANI RADOVI 

 
1. Iskop rovova za polaganje vodovodnih 

cevovoda,  I kanalizacije i iskop za RS1 u materijalu III 

kategorije sa podgrađivanjem i razupiranjem bočnih 

strana (za dubine veće od  1,00m) 

i izvođenjem dna po projekovanim kotama 

Polaganje cevovoda vršiti isključivo 

na stabilnoj podlozi, da bi se sprečilo 

naknadno sleganje. 

Iskopani materijal izbaciti na 1,00m od ivice rova 

Obračun je po m3 iskopanog materijala 

a u zavisnosti od dubine iskopa. Rovovi: 

odvod 

dubine (0-2)m1 m3 27.00   
dubine (2-4)m1 m3 

 
dovod   vode 

dubine   0-2m m3 22.86   
 
rev.silaz RS1 

dubine (0-2)m1 m3 12.60   
dubine (2-4)m1 m3 4.00   
 
2.Planiranje dna rova u projektovanom nagibu za 

polaganje  cevi. 

Isplanirano dno mora biti nabijeno. 

Obračun po m2. 

m2 38   
 
3.Izrada peščane podloge i obloge oko vodovodnih 

cevi.Debljina sloja peska ispod 

dna cevi je 10cm, a iznad cevi 20cm.Nabijanje peska 

mora se izvrsiti pažljivo kako se ne bi oštetile cevi.U 

cenu je uračunata nabavka (utovar), transport i istovar 

duz rova i izrada podloge i obloge oko i iznad cevi. 

Obračun je po m3. 

vodovodne cevi m3 4.56   
 
4.Izrada peščane podloge i obloge oko kanalizacionih 

cevi.Debljina sloja peska ispod 

dna cevi je 10cm, a iznad cevi 20cm.Nabijanje peska 

mora se izvrsiti pažljivo kako se ne bi oštetile cevi.U 

cenu je uračunata nabavka (utovar), transport i istovar 

duz rova i izrada podloge i obloge oko i iznad cevi. 

Obračun je po m3. 

kanalizacione cevi m3 14.59   
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5.Nabavka transport i nasipanje šljunka za 

zatrpavanje   instalacija kanalizacije  i 

vodovodne instalacije u rovovima ispod okolnog 

platoa 

Obračun po m³ gotove pozicije 

m3 21.60   
 
6.Odvoz preostalog materijala iz iskopa 

Na deponiju, a po nalogu nadležnog organa U cenu 

je uračunato: transport, utovar, istovar i razastiranje 

sa grubim planiranjem Obračun po m3. 

m3 44.86   
 
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI DINARA  
 
 

II BETONSKI RADOVI 

 
1.Izrada revizionog kanalizacionog okna od nabijenog 

betona M=20 (u dvostrukoj oplati), kružnog preseka 

(R=1,00m ). 

Zidovi su debljine d=16,0cm i dno 20cm. 

U toku gradnje ugraditi liv.gvozd. penjalice  tipaDIN 1212 

na svakih 30cm.visine(unakrsno). Zidove i dno okna 

malterisati sa unutrašnje strane cementnim malterom u 

dva sloja (1,5+0,50)cm 

i gletovati do crnog sjaja.Voditi računa da se 

poklopac okna ugradi u niveletu  (trotoara) Obračun 

je po komadu revizionog okna 

- za R=1,0m (strane: 0,54m3/m1xh 

dno: 0,27 m3/kom) 
ukupno kom 1.00   
 
2.Izrada šahtova za masinske instalacije pravougaonog 

preseka  dim 180 x 150 x 120 cm od armiranog betona , 

debljine zidova 15 cm zidove i pod armirati dvostrukom 

armaturnom mrežom Q 335 

U toku gradnje ugraditi liv.gvozd. penjalice  tipaDIN 1212 

na svakih 30cm.visine(unakrsno). Zidove i dno okna 

malterisati sa unutrašnje strane cementnim malterom u 

dva sloja (1,5+0,50)cm 

i gletovati do crnog sjaja.Voditi računa da se 

poklopac okna ugradi u niveletu  (poda) Obračun je 

po m3 

m3 1.26   
m3 1.26   

 
3.Nabavka, transport i montaza livenogvozdenih poklopaca 

sa ramom prečnika Ø600mm. Poklopac postaviti u niveletu 

terena i fiksirati ga betonom tako da ram poklopca bude 

nepokretan 

-poklopac za laki saobraćaj prekriti popločanjem 

5,0mp – 80,5 kg kom. 3   
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4.Nabavka transport i montaza liv. gvozd. tipskih 

penjalica. 

Penjalice postaviti u dva reda sa medjusobnim 

razmakom od 30sm. 

Kom 21   
 
UKUPNO BETONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI DINARA  
 
 I I I . VODOVODNA  I    KANALI ZACI ONA M REŽA  

1. KANALIZACIONE PVC CEVI 

 
a. Nabavka, transport i ugrađivanje cevi i spojnih 

delova od PVC-a za kućnu kanalizaciju (trgovački 

naziv KK-cevi) – vertikale, razvod u sanitarnim 

čvorovima  Spajanje cevi je 

pomoću gumenih zaptivača koji kompenzuju 

dilataciju cevi. Postojane su za temperature od 

+60 C do -15 C. Postojane su i na kratkotrajno 

opterecenje viših temperature u zavisnosti od količine 

vode. 

Kod polaganja cevi po zidu ucvršćivanje se vrsi 

slobodnim obujmicama na rastojanju 10 x D (D-spoljni 

precnik cevi). Izmedju cevi obujmice staviti uložnu 

traku. 

KK-cevi koje se direktno ubetoniravaju u zid (ploču) 

potrebno je predhodno spojne delove obmotati 

valovitim kartonom (betonski ili pokrivni sloj preko 

temena najvećeg prečnika treba da je min. d=1,5cm. 

Za spajanje metalne cevi na PVC koristiti posebne PVC 

prelazne komade (KASD, KAMA, KAPA). 

Provođenje kroz tavanice treba izvesti tako da se 

omogući nepropustljivost za vlagu i zvučna izolacija 

(pokrivna postava od “poliestera” (prema detalju 

proizvođaca). 

Cevi se isporučuju u standardnim dužinama 

(L=0,25 – 4,0)m’. 

Po završetku mreže svi otvori moraju biti zatvoreni 

odgovarajućim zaptivačima do puštanja insta- lacije u rad 

b.KK-cevi od tvrdog PVC-a pri 10 C  ispod 0 C   osetljive su na 

udar -voditi racuna o uskladištenju) Cevi se ugrađuju u zemlji i 

spajaju zaptivnim prstenom fabrički ugrađenim. 

Po završetku mrežu ispitati na vodopropustljivost. Obračun 

se vrši po m’, mereno po osovini,a prema nazivnom 

prečniku. 

(ND) Ø110 m1 46.50   
 
2.Hidrauličko ispitivanje kanalizacione mreže na: 

Vododržljivost, ispiranje i prohodnost. 

Ispitivanje se vrši prema priloženom uputstvu. Potrebnu 

količinu vode obezbedjuje izvodjač. Obračunava se i plaća 

po m1 ispitanog cevovoda. 

m1 46.50   
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3.Nabavka transport  i ugradnja  PE cevi precnika Ø 5/4 

" za napajanje pumpi za fontane. 

specifikacije prema DIN 8074/8075, radni pritisak: 20 °C / PN10, 

minimalna vrednost: SDR 17, PN 10. 

odobreno za pijaću vodu, cevi moraju biti otporne na UV zračenje i mraz i mraz, 

moraju biti obeležene plavom bojom. Proizvođač, vrsta, 

pritisak i datum  proizvodnje mora biti obeležen 

na svakoj cevi, koeficijent sigurnosti: c=1,25, 

m 38.50   
 

UKUPNO VODOVODNA I KANALIZACIONA  MREŽA DINARA:  
 
VI. RAZNI RADOVI 

 
1.Snimanje izvedenog stanja (priključci cevi u 

zemlji van objekta)  projekat izvedenog stanja 

Paušalno    
 
2.Adaptacija postojecih instalacija vodovoda sa crevom duzine 

25m za navodnjavanje zelenih povrsina. 

pausalno    
 
3.Geodetsko snimanje  vodovoda 

i kanalizacije pre završetka zatrpavanja rovova i 

predavanja snimka podzemnih instalacija 

gradskoj geodetskoj upravi. 

paušalno   
 
UKUPNO RAZNI RADOVI DINARA  
 
 

R E K A P I T U L A C I J  A 

I   ZEMLJANI RADOVI DIN.  
II  BETONSKO – GRADJEVINSKI RADOVI DIN.  
III   VODOVODNA I   KANALIZACIONA MREŽA DIN.  
IV  RAZNI RADOVI DIN.  
   
UKUPNO DIN.  
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Objekat: REKONSTRUKCIJA TRGA 

OSLOBOĐENJA, na KP br. 3343, 3345, 

3346, KO Aleksandrovac 

Investitor: OPŠTINA ALEKSANDROVAC, ulica Jaše 

Petrovića br.26, 37230 Aleksandrovac 

 
 

 

 
 
Projektant je koristio tehničke i ostale podatke opreme proizvedena od strane pojedinih proizvođača navedenih u pozicijama. 

Ponuđač može ponuditi i opremu drugog proizvođača, u tom slučaju navesti  proizvođača i tip opreme, podneti dokaz da oprema 

po svemu (finansijski i tehnički ) kompatibilna sa predviđenom opremom i tražiti saglasnost projektanta i predstavnika investitora. 

Ovim predmerom predviđa se nabavka, isporuka, postavljanje i povezivanje svog navedenog materijala i opreme koja je 

specificirana,  kao i svog sitnog i potrošnog materijala koji nije naveden u pozicijama (obujmice, zavrtnji, navrtke, tiplovi, gips, 

konektori, adapteri, PVC vezice dr.). Izvođač će na gradilištu preduzeti sve propisima predviđene mere zaštite na radu. 

Izvođač će o svom trošku otkloniti sva oštećenja na objektu do kojih dođe kao rezultat radova koje on izvodi. Za sve izvedene 

radove i ugrađeni materijal koji je sam nabavio za potrebe izvođenja ove instalacije izvodač radova je obavezan dati pismenu 

garanciju i atesnu dokumentaciju u skladu sa važećim propisima SRPS-u i postojećim ugovorenim obavezama. Sav 

isporučen i ugrađen materijal mora da odgovara odgovarajućim srpskim standardima tj. da su sve komponente sistema 

kompatibilne sa odgovarajućim srpskim standardima. Svi radovi na objektu moraju biti izvedeni  stručnom radnom snagom 

odgovarajuće kvalifikacione strukture. Potencijalni izvođač je u obavezi da se pre davanja ponude upozna sa projektnom 

dokumentacijom i sa stanjem objekta. Svi eventualni nesprazumi koji su rezultat nepoznavanja ovih elemenata padaju na 

teret izvođača. 

Isporučiti i transportovati na gradilište sav potreban materijal i 

izraditi novoprojektovane elektroenergetske instalacije u svemu 

prema priloženoj tekstualnoj i grafičkoj dokumentaciji ovog 

projekta, sa ugradnjom kvalitetnog materijala i opreme, kao i svim 

potrebnim pomoćnim materijalom. 
 

1. ENERGETSKI RAZVODNI ORMANI  I TABLE : 
 Isporuka, transport, šemiranje, montaža i povezivanje 

razvodnih ormana i tabli. Montažna oprema je moguća 

na sistem za montažu modularne opreme ili montažnu 

ploču. Ormani sa opremom su sledeći: 

    

1 Postojeći glvani razvodni orman u oznaci GRO u centru 

za napajanje potrošača prilikom održavanja koncerta, u 

orman ugraditi sledeću potrebnu opremu: 

    

 
* 

Aut. osigurač 6A/B/1 pol 6KA IEC/EN 60 898  IEC 947- 

2 Serija BMS0, Standard proizvoda EN 60898,EN 

60947-2 

 

 
kom. 

 

 
5 

  

 
* 

Aut. osigurač 10A/B/1 pol 6KA IEC/EN 60 898  IEC 947- 

2 Serija BMS0, Standard proizvoda EN 60898,EN 

60947-2 

 

 
kom. 

 

 
4 

  

 
* 

Aut. osigurač 10A/B/3 pol 6KA IEC/EN 60 898  IEC 947- 

2 Serija BMS0, Standard proizvoda EN 60898,EN 

60947-2 

 

 
kom. 

 

 
3 

  

 

* 

FID zaštitna sklopka 2-polna, 25A, struja greške 30 mA, 

6KA Serija BC serija, Tip AC (osetljiva na naizmenične 

struje), Izvedba/tip Bez kašnjenja, Standard proizvoda 

EN 61008 

 
 

 
kom. 

 
 

 
2 

  

3. / ELEKTROENERGETSKE  INSTALACIJE 

 
Poz. Opis pozicije/radova Jed.mere   Kolicina Cena Total 
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* 

FID zaštitna sklopka 4-polna, 40A,struja greške 30 mA, 

6KA Serija BC serija, Tip AC (osetljiva na naizmenične 

struje), Izvedba/tip Bez kašnjenja, Standard proizvoda 

EN 61008 

 
 

 
kom. 

 
 

 
2 

  

* 
Monofazni  upravljački  transformator  230V/12V, 
30VA, IP00 

 
kom. 

 
1 

  

* 
Motorni zaštitni prekidač,vel.00,Ir=1,6-2,5A /3P/25kA  

kom. 

 

2 
  

* 
Grebenasti prekidač, 1-0/1P/10A, montaža na vrata 

ormana 

 

kom. 

 

1 
  

* 
Grebenasti prekidač, 1-0-2/1P/10A, montaža na vrata 

ormana 

 

kom. 

 

1 
  

* 
Foto ćelija "FOREL" komplet sa relejnom automatikom 

u sebi. 
kom. 

 
1 

  

* 
Multifunkcijski relej, indust.16 funkcija 24- 

240VAC/DC,2CO, vremenski relej. 
kom. 

 
1 

  

 
* 

Instalacioni kontaktor 20A 2NO  230VAC,  nazivna 

snaga AC-3/230V 1,10kW, nazivna struja AC-1/440V 

20A, nazivni napon AC 440V, napon špulne AC 230V. 

 
kom. 

 
 

3 

  

 
* 

Instalacioni kontaktor 40A 4NO 230VAC 

Nazivna snaga AC-3/230V 2,60kW, Nazivna snaga AC- 
3/400V 12,50kW. 

 
kom. 

 

 
2 

  

 
 

 
* 

 
Ostala oprema:provodnici za šemiranje, kanalice, redne 

stezaljke,oznake rednih stezaljki, oznake  strujnih 
krugova iznad osigurača, zavrtnji i druga oprema 

potrebna za propisnu izgradnju predmetnog ormana. 

Plaća se komplet opisani orman sa montažom na licu 

mesta. 

 
 
 
 
 

 
komplet 

 
 
 
 
 

 
1 

  

 Ukupno opisani orman: kom. 1   
 Ukupno Pozicija 1 : RAZVODNI ORMANI I TABLE  

      
2. ENERGETSKI KABLOVI I POLAGANJE : 
 Isporučiti sav potreban materijal i izraditi napojne 

vodove za napajanje razvodnih ormana i tabli. 
    

 Pri izradi elektroenergetske instalacije pridržavati se 

propisa i koristiti kablove u skladu sa zahtevima SRPS 

N.B2.730 i SRPS N.B2.752. 

    

 Tip kablova i način polaganja:     
 Polaganje u zemlji u tvrdoj debelozidnoj cevi.     
 Po polaganju napojnih vodova izvršiti sva potrebna 

ispitivanja, o čemu sačiniti izveštaj. 
    

 Plaća se po dužnom metru isporučenog, položenog i 

električno povezanog kabla na oba kraja sa svim 

potrebnim bušenjem i zatvaranjem otvora u zidovima, 

ostalim potrebnim pomoćnim materijalom i radnom 

snagom.Tačne dužine kablova utvrdiće nadzorni organ 

na licu mesta . 

    

1 Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mesta, 
provodnikom PP00-Y 3x1.5 mm2. Plaća se po dužnom 

metru isporučenog, položenog i električno povezanog 

kabla na oba kraja .Tačne dužine kablova utvrdiće 

nadzorni organ na licu mesta . 

    

 Polaganje u zemlji u tvrdoj debelozidnoj cevi.     
  m. 650   
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2 Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog  
priključka, provodnikom PP00-Y 3x2,5 mm2. Plaća se 

po dužnom metru isporučenog, položenog i električno 

povezanog kabla na oba kraja .Tačne dužine kablova 

utvrdiće nadzorni organ na licu mesta . 

    

 Polaganje u zemlji u tvrdoj debelozidnoj cevi.     
  m. 200   

3 Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog  
priključka, provodnikom PP00-A 4x16 mm2. Plaća se 

po dužnom metru isporučenog, položenog i električno 

povezanog kabla na oba kraja .Tačne dužine kablova 

utvrdiće nadzorni organ na licu mesta . 

    

 Polaganje u zemlji u tvrdoj debelozidnoj cevi.     
  m. 90   

4 Isporuka   materijala   i   izrada   instalacije trofaznog     
priključka motora pumpi, provodnikom PP00-Y 5x2,5 

mm2. Plaća se po dužnom metru isporučenog, 

položenog i električno povezanog kabla na oba kraja 

.Tačne dužine kablova utvrdiće nadzorni organ na licu 

mesta . 

 Polaganje u zemlji u tvrdoj debelozidnoj cevi.     
5 Iskop rova u zemlji za polaganje napojnih kablova ka 

izvodimana za napajanje motora pumpi, opreme za 

filtraciju vode, sistema za doziranje hemikalija kao i 

napajanje rasvete na platou i u fontanama. Na dno rova 
nasuti 2 sloja prosejane zemlje iz iskopa debljine 10cm 

između kojih položiti tvrdu debelozidnu cev. Iznad 

kablova položiti na 10cm gal štitnik, a na 40cm iznad 

kablova PVC traku za upozorenje. Zatrpavanje vršiti u 

slojevima od po 20cm, sa nabijanjem. Višak zemlje 
odneti na deponiju koju odredi Investitor. 

    

* Iskop i zatrpavanje rova 0,4x0,8m za polaganje cevi za 

kablovsku kanalizaciju. 

 
m. 

 
170 

  

  m3 55   
* Tvrda debelozidna  cev Ø80  u koju treba položiti 

napojne kablove za napajanje motora pumpi, opreme 

za filtraciju vode i sistema za doziranje hemikalija. 

Plaća se po metru dužnom. Tačnu dužinu utvrdiće 

nadzorni organ na licu mesta. 

 
 
 

 
m. 

 
 
 

 
60 

  

6 Postavljanje upozoravajuće trake     
  m. 170   

7 Tvrda debelozidna cev Ø 50, u koju treba položiti 

kabove rasvete od GRO do razvodne kutije R.K.1. 

Plaća se po metru dužnom. Tačnu dužinu utvrdiće 

nadzorni organ na licu mesta. 

 
 

 
m. 

 
 

 
25 

  

8 Tvrda debelozidna cev Ø 32, u koju treba položiti 

kabove rasvete od razvodne kutije R.K.1 do krajnjih 

svetiljki. Plaća se po metru dužnom. Tačnu dužinu 

utvrdiće nadzorni organ na licu mesta. 

 
 

 
m. 

 
 

 
630 

  

9 Iskop zemlje za temelj stubova spoljne rasvete 

dimenzija 07x07x08 m. Nakon iskopa u temelju se 

postavljaju četiri ankera sa anker pločom za 

postavljanje stuba. Sve se zaliva betonskom masom. 

Plaća se po komadu  sve komplet urađeno. 

    

  kom. 6   
 Ukupno Pozicija 2 : ENERGETSKI KABLOVI I POLAGANJE  
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3. SVETILJKE : 
 

1 Isporuka potrebnog materijala i ugradnja led svetiljke 

Satin 2 Recessed / SATIN2 MRE L350 12L35 32° 830 

IO, svetiljka slična tipu proizvođača THORN. 

LED svetiljka sa elektronskom prigušnicom. Kućište 

izrađeno od aluminijuma izlivenog pod visokim 

pritiskom.  Boja svetla 3000K. IP 68. Snaga svetiljke 12 

W, izlazni fluks 957 lm. Montaža ugradna za spoljašnju 

montažu u pločniku. Dimenzije svetiljke 354 x 96 x 112 

mm, težina: 1.86 kg. Plaća se po komadu montiranog i 

električno povezanog elementa. Na grafičkoj 

dokumentaciji su predstavljene pod oznakom: S1 

    

  kom. 16   
2 Isporuka  potrebnog  materijala  i  ugradnja  RGB led     

svetiljke za podvodnu ugradnju. Nazivni napon 12V, 
snaga 5 W, izvor svetla led, pogonski uređaj led 

drajver, montaža podno ugradna za montažu u 

fontanama kod mlaznice. Plaća se po komadu 

montiranog i električno povezanog elementa sa sve 

napajanjem i kontrolorom za menjanje boja koji će biti 

postavljen u predviđenom ugradnom satu. Na grafičkoj 

dokumentaciji su predstavljene pod oznakom: S6 

  kom. 12   
3 Isporuka potrebnog materijala i ugradnja LED  

dekorativne svetiljke za ugradnju u pod na ulazu u  
objekat, slične tipu VEGAS-3WW 3x 3W, dimenzija 

108X96 mm, materijal: inox, nazivni napon AC 230V, 
snaga 3 W, izvor svetla: LED, broj svetiljki: 3, montaža 

podna, stepen zaštite IP67. Plaća se po komadu 

montiranog i električno povezanog elementa. Na 

grafičkoj dokumentaciji su predstavljene pod oznakom: 

S28 

    

  kom. 6   
4 LEDFIT S 45W A/S CL1 L840, svetiljka slična tipu 

proizvođačaTHORN/Zumtobel group. Reflektor za 

osvetljavanje velikih površina sa širokosnopnom 

optikom i integrisanim kontrolerom. Montaža na 

betonskom temelju. Reflektor je u električnoj zaštiti 

klase I, mehaničkoj zaštiti IP66 i zaštiti na udarce IK07. 

Kućište reflektora je izrađeno od aluminijuma izlivenog 

pod visokim pritiskom, obojeno sivom bojom (RAL 

9006).  Boja svetla 4000K. Ukupna ulazna snaga 

reflektora 45 W, izlazni fluks 4500 lm, efikasnosti 
100lm/W. Montaža na stubu kandelabra. Dimenzije 

reflektora 181 x 236 x 48 mm, masa 1.7 kg. Plaća se po 

komadu montiranog i električno povezanog elementa. 

Na grafičkoj dokumentaciji su predstavljene pod 

oznakom: S 32 

    

  kom. 2   
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5 Svetiljka za urbano osvetljenje, slična tipu proizvođača 

FEMAN. Dimenzije: 710x440mm, Kućišta izrađenog od 

aluminijumske legure livene pod pritiskom. Snaga 70W, 

IP65, Svetlosni fluks 4900lm. Svetiljka se montira 

vertikalno na stub ∅76. Pričvršćuje se pomoću četiri 
prohrom vijka. Plaća se po komadu montiranog i 
električno povezanog elementa. Na grafičkoj 

dokumentaciji su predstavljene pod oznakom: S 37 

    

  kom. 6   
6 Isporuka i ugradnja čelično cevastih kandelabera 

dimenzija Ŀ 76 visine 3,5 m sa lirom na vrhu za 

postavljanje svetiljke kandelaberske rasvete. Stub se 

isporučuje sa ankerima i anker pločom za montažu 

stuba na temelj. Plaća se po komadu montiranog stuba. 

Na grafičkoj dokumentaciji su predstavljene pod 

oznakom: S8 

    

  kom. 6   
 Ukupno Pozicija 3 : SVETILJKE  
      
4. UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA : 

1 
Isporuka i polaganje pocinkovane trake FeZn 25x4mm 

SRPS N.B4.901Č u iskopanom rovu, traka se povezuje 
na postojeći temeljni uzemljivač opštinske zgrade.Po 

mogućstvu          spoj zaštititi antikorozivnim 

sredstvom.Nastavke trake vršiti ukrsnim komadom 

SRPS N.B4.936.Traku dovesti do šata 1 i šatha 2 za 

uzemljenje sve neelektrične metalne opreme. Za sve 
komplet isporučeno i ugrađeno plaća se po metru 

dužnom. 

    

  m 70   
2  

Isporuka i postavljanje ukrsnog komada SRPS 

N.B4.936/III, za međusobno povezivanje traka za 
uzemljenje, spoj zaliti bitumenom.Plaća se po komadu. 

    

  kom. 3   
3 Isporuka  materijala  i  izrada  instalacije  izjednačenja 

potencijala metalnih masa (uzemljenje prirubnica 

metalnih cevi, nozača cevi ostale metalne opreme 
šahtovima), izolovan provodnik P/F 1x6 mm2, 

uvučenim u  gibljivu  cev fi 10  mm. Boja:Žuto-zelena. 

Spajanje izvesti sa najbliže FeZn 25x4 pocinkovane 

trake. Plaća se po dužnom metru isporučenog, 

položenog i električno povezanog provodnika na oba 
kraja .Tačne dužine provodnika utvrdiće nadzorni organ 

na licu mesta . 

    

  m 10   
4 Ostali sitan materijal i rad vezan za instalaciju 

izjednačavanja potencijala koji će biti definisan sa 

nadzornim organm i po potrebi ugrađen. Plaća se 
paušalno. 

    

  paušalno    
 Ukupno Pozicijai 4 : UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA  
      
5. OSTALI RADOVI,ISPITIVANJA ATESTI : 

1 Nakon završenog rada na izvođenju napred navedenih 

instalacija izvođač radova je dužan izvršiti: 
    

* krpljenje zidova na mestima prolaza instalacija     
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* otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka 

izvedenih instalacija u objektu 
    

* čišćenje od šuta i odnošenje istog na mesto koje odredi 

Investitor. 
    

* Po završetku pregleda izvedenih radova izvršiti sva 

potrebna propisima predviđena ispitivanja kao: 
    

* merenje otpora izolacije kablova, elektro opreme i 

uređaja pojedinačne i celokupno izvedene instalacije 
    

* ispitivanje funkcionalnosti pojedinih uređaja i opreme 

kao i funkcionalnosti celokupne instalacije, 
    

 

* ispitivanje zaštite od dodirnog napona u instalaciji     
* merenje padova napona na priključku potrošača,     
* merenje prelaznih otpora uzemljenja,     
* Ispitivanje neprekidnosti prihvatnig sistema 

i provodnika za izjednačenje potencijala. 
    

* Nakon izvršenih merenja izvođač će napraviti protokol i 

dostaviti Investitoru sve potrebne ateste uz overu 

dobijenih vrednosti. 

    

* Izdavanje svih potrebnih uputstava za kasnije 

održavanje je takođe obaveza izvođača. 
    

* Izdrada tehničke dokumentacije projekta izvedenog 

objekta u koliko se prilikom izvođenja odstupi od 
projekta za izvođenje više od 10%. 

    

  paušalno 1   
 Ukupno Pozicijai 5 : OSTALI RADOVI,ISPITIVANJA ATESTI  

 

REKAPITULACIJA: 

1 RAZVODNE TABLE I ORMANI:  
2 ENERGETSKI KABLOVI I POLAGANJE:  
3 SVETILJKE:  
4 UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA:  
5 OSTALI RADOVI,ISPITIVANJA ATESTI:  

UKUPNO (1+2+3+4): bez pdv-a  
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4. / TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE  INSTALACIJE 
 Objekat: REKONSTRUKCIJA TRGA 

OSLOBOĐENJA, na KP br. 3343, 3345, 

3346, KO Aleksandrovac 

 Investitor: OPŠTINA ALEKSANDROVAC, ulica  Jase 

Petrovica  br.26, 37230  Aleksandrovac 

   

 
Projektant je koristio tehničke i ostale podatke opreme proizvedena od strane pojedinih proizvođača navedenih u pozicijama. 

Ponuđač može ponuditi i opremu drugog proizvođača, u tom slučaju navesti  proizvođača i tip opreme, podneti dokaz da 

oprema po svemu (finansijski i tehnički ) kompatibilna sa predviđenom opremom i tražiti pismenu saglasnost projektanta, 

nadzornog organa i predstavnika investitora. 

Ovim predmerom predviđa se nabavka, isporuka, postavljanje i povezivanje svog navedenog materijala i opreme koja je 

Ovim predmerom predviđa se demontaža stare elektro oprme, nabavka, isporuka, postavljanje i povezivanje nove opreme i 

svog navedenog materijala i opreme koja je specificirana,  kao i svog sitnog i potrošnog materijala koji nije naveden u 

pozicijama (obujmice, zavrtnji, navrtke, tiplovi, gips, konektori, adapteri, PVC vezice dr.). Izvođač će na gradilištu preduzeti 

sve propisima predviđene mere zaštite na radu.  Izvođač će o svom trošku otkloniti sva oštećenja na objektu do kojih dođe 

kao rezultat radova koje on izvodi. Za sve izvedene radove i ugrađeni materijal koji je sam nabavio za potrebe izvođenja ove 

instalacije izvodač radova je obavezan dati pismenu garanciju i atesnu dokumentaciju u skladu sa važećim propisima SRPS- 

u i postojećim ugovorenim obavezama. Sav isporučen i ugrađen materijal mora da odgovara odgovarajućim srpskim 

standardima tj. da su sve komponente sistema kompatibilne sa odgovarajućim srpskim standardima. Za ugrađenu opremu i 

materijal za koji ne postoji odgovarajuća atestna dokumentacija po važećim srpskim standardima, izvođač je u obavezi da 

dostavi potvrdu o usaglašenosti sa odgovarajućim srpskim standardima. Za sav materijal koji se ugrađuje u objekat a koji po 

završetku radova nije vidno merljiv, izvođač je dužan da dostavi odgovarajuće dokaznice nadzornom organu i investitoru. Svi 

radovi na objektu moraju biti izvedeni  stručnom radnom snagom odgovarajuće kvalifikacione strukture. Potencijalni izvođač 

je u obavezi da se pre davanja ponude upozna sa projektnom dokumentacijom i sa stanjem objekta. Svi eventualni 
nesprazumi koji su rezultat nepoznavanja ovih elemenata padaju na teret izvođača. 

 
 
Poz. 

 
Opis pozicije/radova 

 
Jed.mere 

Kolicin 

a 
 

Cena 

 
Total 

      
 Isporučiti i transportovati na gradilište sav potreban 

materijal i izraditi telekomunikacionu i signalnu instalaciju 
u svemu prema priloženoj tekstualnoj i grafičkoj 

dokumentaciji ovog projekta, sa ugradnjom kvalitetnog 
materijala i opreme, kao i svim potrebnim pomoćnim 

materijalom. 

    

1 STRUKTURNA KABLOVSKA MREŽA 
1 Iskop rova u zemlji III i IV kategorije, dimenzija 0,4x0,6m, 

za postavljanje SKM kablova u  korugovanim  cevima. 
Sve nakon polagana zatrpati sa nabijanjem zemlje u 
slojevima od po 20 cm. Plaća se po metru kubnom. 

 
 
 

 
m3. 

 
 
 

 
17 

  

2 Nabavka, dovoz i razastiranje sitnog peska u rovu m3. 3   
3 Zatrpavanje rova iskopanom zemljom sa nabijanjem u 

slojevima od po 20 cm 

 
m3. 

 
17 

  

4 Utovar šuta i viška iskopane zemlje i odvoz istog do 10 

km 
 
m3. 

 
2 

  

 
5 

Nabavka, isporuka i polaganje u predhodno iskopan rov 

korugovane gibljive cevi fi 50. Tačnu dužinu utvrdiće 

nadzorni organ na licu mesta. 

 

 
m 

 

 
150 
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Poz. 

 
Opis pozicije/radova 

 
Jed.mere 

Kolicin 

a 
 

Cena 

 
Total 

 
6 

Instalacioni kabl (za kameru) Cat.6, S/FTP LS23 AWG , 
plaća se po metru. Tačnu dužinu utvrdiće nadzorni organ 

na licu mesta. 

 
 
 

m 

 
 
 

60 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

Nabavka i ugradnja kamere na postojeći sistem video 

nadzora zgrade opštine Aleksandrovac, slične tipu 

Hikvision DS-2CD2T83G0-I8 sa specifikacijama: 8 MP 
ONVIF Vodootporna TUBE kamera sa EXIR rasvetom 
Senzor 1/2.5Ơ progressive scan CMOS; 

Rezolucija: 3840×2160@12.5fps, 2560×1920@25fps, 
1920×1080@25fps; 

ICR (Prava Dan/Noć funkcija); 

Integrisan fiksni objektiv 4mm@F2.0; 
Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; 

Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; 

Regulacija protoka kroz mrežu; 

Dual-Stream; 

120dB WDR; 

Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; 

Ugrađena IR rasveta dometa do 80m; 

Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak 

preko zamišljene linije, Detekcija lica; 

Slot za micro SD karticu (do 128 GB); 
IP67; 

Napajanje 12Vdc/PoE. Obračun po komadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  

 
8 

Instalacioni kabl Cat.6, S/FTP LS23 AWG , plaća se po 

metru sa polaganjem u korugovanu gibljivu cev fi 50. 

Tačnu dužinu utvrdiće nadzorni organ na licu mesta. 

 

 
m 

 

 
200 

  

9 Ostali instalacioni materijal paušal   
      
 Ukupno pozicija 1.STRUKTERNA KABLOVSKA MREŽA  

      

2 ISPITIVANJE I MERENJE 
1  

Pregled ispitivanje i merenje celokupne SKM instalacije 

sa izdavanjem izveštaja od strane ovlašćene institucije. 

 

 
paušalno 

   

 Ukupno pozicija 2.ISTIVANJE I MERENJE  
      
 REKAPITULACIJA:   

      
r.b. POZICIJA    IZNOS (din) 

1 STRUKTURNA KABLOVSKA MREŽA     

2 ISPITIVANJE I MERENJE     

      
 UKUPNO (1+2):  (din.)  

mailto:2160@12.5fps
mailto:0.01lux@F1.2


Општина Александровац 

ЈНВВ 1.3.2.Р/2019                                Конкурсна документација                                                         стр 39 од 68 

 

5./ Hidromašinska oprema i instalacije 
 
Poz. 

Opis pozicije J.M. Količina 
Jedinična 

cena 
Ukupno 

      

 Vodene atrakcije     

      

1 Isporuka i ugradnja suve centrifugalne pumpe 

snage 0,75 kW 

    

  kom 2   

      

2 Isporuka i ugradnja cevnog razvoda usisa u 

tehničkoj prostoriji od PVC cevi Ø50 mmsa 

ventilima, holenderima i drugim pratećim 

elementima 

    

 set kom 2   

      

3 Isporuka i ugradnja cevnog razvoda upotisa u 

tehničkoj prostoriji od PVC cevi Ø50 mmsa 

ventilima, holenderima i drugim pratećim 

elementima 

 
 

 
kom 

 
 

 
2 

  

      

4 Isporuka i ugradnja usisne rešetke od prhroma, 

prečnika 300 mm, perforacija 4 mm 
 
kom 

 
2 

  

      

5 Isporuka i ugradnja cevnog razvoda usisa u 

bazenima od PVC cevi , prečnika 50 mm sa 

pripadajućim fazonskim elementima 

    

 set kom 2   

      

6 Isporuka i ugradnja cevnog razvoda potisa u 

bazenima od PVC cevi , prečnika 50 mm, za 

povezivanje pumpe i mlaznica sa pripadajućim 

fazonskim elementima 

    

 set kom 2   

      

7 Izrada prodora u zidu tehničke prostorije za 

vezu tehničke prostorije i bazena fontana, 

prečnika 50 mm 

    

  kom 5   

      

8 Isporuka i ugradnja elemenata za fiksiranje 

cevi za pod bazena, flanšne obujmice i sl. 

    

 set kom 2   
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9 Isporuka i ugradnja prohromskih adaptera 

za vezu mlaznica i cevovoda (prelaz 

horizontalno/vertikalni( sa elementima za 

fiksiranje za betonske osnove 

    

  kom 4   

10 Isporuka i ugradnja prohromskih  nosača od 1 " 

sa nosačima za podvodnu rasvetu i 

podešavanjem ugla i visine mlaza 

    

  kom 4   

      

11 Isporuka i montaža Mlaznica FAN JET koja 

formira mlaz u vidu lepeze koja se 

paraboličnom putanjom širi od otvora mlaznice 

ka zoni dometa mlaza. Naturalis mlaznica ili 

ekvivalent. 

    

  kom 4   

      

12 Sitan prateći nespecifiran materijal 8% od 

vrednosti poz. 1 do poz. 11 

    

  kom 0.08   

      

13 Isporuka i ugradnja poklopca šahte sa 

zaštitnom rešetkom za usisnu korpu 500 x 500 

mm. Preko šahte se postavljaju behaton 

ploče. 

    

  kom 2   

      

14 Ispiranje i ispitivanje instalacije sa 

funkcionalnom probom i puštanje u rad 4% od 

vrednosti poz. 1 do poz. 13 

    

  kom 0.08   

      

 Oprema za filtraciju     

      

15 Isporuka i ugradnja suve centrifugalne pumpe 

snage 0,3 kW, kapaciteta 7000 l/h sa 

predfilterom 

    

  kom 2   

      

16 Isporuka i ugradnja peščanog filtera prečnika 

400 mm, kapaciteta 6000 l/h sa 

multifunkcionalnim ventilom ,manometrom i 

drugim pratećim elementima 

    

  kom 2   

      

17 Isporuka i ugradnja kvarcnog peska (filterska 

ispuna), krupnoće 2-4 mm, pakovanje 60 kg 
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  kom 2   

      

18 Isporuka i ugradnja usisno potisne cevne mreže 

(cevni razvod) za filtraciju u tehničkoj prostoriji 

od PVC cevi prečnika 50 mm sa preatećim 

elementima i fazonskim komadima 

    

 set kom 2   

      

19 Isporuka i ugradnja usisno potisne cevne mreže 

(cevni razvod) za filtraciju u bazenima  od PVC 

cevi prečnika 50 mm sa pratećim elementima i 

fazonskim komadima 

    

 set kom 2   

      

20 Isporuka i ugradnja zidnih filtracionih 

mlaznica (plastične) 

    

  kom 4   

      

21 Isporuka i ugradnja usisne rešetke za 

instalaciju filtracije (podna ili zidna) ili 

skimmer 

    

  kom 2   

      

22 Isporuka i ugradnja protočnog dozatora "in 

line" prečnika 50 mmza doziranje hemikalija 

za tretman vode 

    

  kom 2   

      

23 Isporuka i ugradnja multifunkcionalnih tableta 

, pakovanje 2 kg 

    

  kom 2   

      

24 Ispiranje i ispitivanje instalacije sa 

funkcionalnom probom i puštanje u rad 4% od 

vrednosti poz. 15 do poz. 23 

    

  kom 0.08   

      

 Prateća instalacija     

      

25 Isporuka i ugradnja instalacije dovoda i dopune 

vode prečnika 40 mm 

    

  kom 2   

      

26 Isporuka i ugradnja izlivnih elemenata u 

bazenima fontane (za punjenje i 

pražnjenje bazena) 

    

  kom 2   
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27 Isporuka i ugradnja poklopaca šahti 

hidromašinske prostorije 600 x 600 mm 

    

  kom 2   

      

28 Isporuka i ugradnja metalnih merdevina u 

hidromašinskoj prostoriji visine 1,8 m x 0,4 m 

    

  kom 2   

      

29 Isporuka i ugradnja instalacije ventilacije 

tehničke prostorije od PVC cevi prečnika 75 

mm sa dve ventilacione kape sa fazonskim 

komadima 

    

  kom 2   

      

30 Isporuka i ugradnja zaštitne drenažne pumpe 

za havarijsko pražnjenje tehničke prostorije, 

snege 250W, kapacitet 8000 l/h sa plovkom za 

aktivaciju 

    

  kom 2   

      

31 Isporuka i ugradnja instalacije odvoda iz 

tehničke prostorije od PVC cevi prečnika 

50mm sa podnim slivnikom 

    

 set kom 2   

      
32 Isporuka i ugradnja instalacije odvoda iz 

bazena od PVC cevi prečnika 110 mm 

    

 set kom 2   

      
33 Isporuka i ugradnja odlivnih elemenata 

(odlivni čep)  iz bazena od PVC cevi prečnika 
    

  kom 4   

      
34 Isporuka i ugradnja prelivnih elemenata u 

bazenu 

    

  kom 4   

      
35 Isporuka i ugradnja prelivnih rešetki od 

prohroma u bazenu, 200 x 300 mm 

    

  kom 4   

      
36 Ispitivanje pratećih instalacija i  puštanje u rad 

4% od vrednosti poz. 25 do poz. 35 
    

  kom 0.08   

      
    Ukupno bez 

pez pdv-a 
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6./  SPOLJNO UREĐENJE 
 

 

Redni 

broj 

 
VRSTA RADOVA 

 

Jedin. 

mere 

 
Količina 

 

Cena 
Ukupno bez pdv- 

a 

I RADOVI NA OZELENJAVANJU 

1. SADNJA LIŠĆARSKOG DRVEĆA 

1.0. Nabavka, transport, sadnja i ankerisanje sadnica lišćarau u 

jamu dimenzija 70  , prema specifikaciji označene brojem 1. 

Sadnice, kvalitet I karakteristike opisane u opštim uslovima. 

    

1.1. 1. Fraxinus excelsior  'Globosa.Sadnica mora biti školovana 

kao drvoredna sadnica.Obim stabla 8 cm ,visina prvog 

granjaja iznad 2,2m. 

 
 
 

kom 

 
 
 

8 

  

2. SADNJA LIŠĆARSKOG ŠIBLJA 

2.0. Nabavka, transport i sadnja sadnica lišćarskog šiblja sa 

baliranim busenom, prema specifikaciji označene brojem 

2,3 i 4. Sadnju izvršiti sa gustinom da šiblje širinski i 

dužinski prekriva zemljanu površinu, prema kvalitetu i 

karakteristikama opisanim u opštim uslovima. 

    

2.1. 2. Berberis „Bagatelle“ kom 299   

2.2. 3. Berberis „Tiny gold“ kom 159   
2.3. 4. Berberis „Admiration“ kom 243   

3. SADNJA NISKIH ČETINARA 

 
 
 
 

3.1. 

Nabavka, transport i sadnja sadnica niskih četinara 

prema specifikaciji označene brojem 5 i 6. Sadnice, kvalitet 

i karakteristike opisane su u opštim uslovima. 

    

3.2. 
 

3.3. 

5.Taxus baccata 'Fastigiata aurea'   h=1,5m  

kom 
 

16 
  

6. Thuja occidentalis  'Rheingold' (loptastog oblika)  40- kom 12   
4. SADNJA ZIMZELENOG ŠIBLJA 

 

4.1. 

Nabavka, transport i sadnja sadnica zimzelenog šiblja sa 

baliranim busenom, prema specifikaciji označene brojem 7. 

Sadnice, kvalitet i karakteristike opisane u opštim uslovima. 

    

 7. Yucca filamentosa,  kalem na visini od 1,5m  

kom 
 

8 
  

5. SADNJA TEPIH TRAVE 

 Nabavka, transport i sadnja prema specifikaciji označene 

brojem 8. na način opisan  u opštim uslovima. 

    

 8. Tepih trava m2 40   
 

  
UKUPNO  ZA OZELENJAVANJE 
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II INVESTICIONO ODRŽAVANJE -do tehničkog 

prijema objekta 

 Vrednost investicionog održavanja iznosi 10% od ukupne 

vrednosti sadnje i nabavke sadnog materijala i 

podrazumeva odrzavanje u smislu zamene ostušenih 

biljaka , dodavanje neophodne prihrane,zaštite biljaka i 

humusna podloga. 

  
 
 
 
 

 
0.1 

  

 UKUPNO RADOVI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU  

 

III RADOVI NA POSTAVLJANJU MALČA I KAMENOG OBLUTKA 

1 Nabavka, transport i postavljanje organskog malca 

crvene boje u sloju od 5 cm na mestima predviđenim 

projektom u svemu prema detaljima. Sa ravnjanjem i 

zalivanjem radi stabilizacije za podlogu .Obračun po m2 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

8 

  

2 Nabavka, transport i postavljanje belog kamenog oblutka 

frakcije 8-13cm, 50kg /m2.Kao podlogu  za oblutaka 

postaviti pvc foliju za malč debljine 20mikrona.Na 

predviđenim projektom u svemu prema detaljima.Obračun 

po m2 

 
 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 
 
 

 
16 

  

 UKUPNO RADOVI NA POSTAVLJANJU MALČA  I OBLUTKA  

 
 

  REKAPITULACIJA  RADOVA   

 

I RADOVI  NA  OZELENJAVANJU  

II INVESTICIONO  ODRZAVANJE  

III RADOVI NA POSTAVLJANJU MALCA I OBLUTKA  

SVEGA   RADOVI bez pdv-a  
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ZBIRNA REKAPITULACIJA 

 
Vrednost radova 

 
1. / GRADJEVINSKO - ZANATSKI RADOVI 

 

 
2. / HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 

 

 
3. / ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE 

 

 
4. / TELEKOMUNIKACIJE I SIGNALNE INSTALACIJE 

 

 
5. / HIDROMAŠINSKA OPREMA I INSTALACIJE 

 

 
6. /SPOLJNO   UREDJENJE 

 

 
UKUPNO   RADOVI  NA IZGRADNJI bez PDV-a 

 

 

 
pdv -20% 

 

 
UKUPNO   RADOVI  u din.   sa  PDV-om 

 

 

Slovima: 
 

 

 
 ponuđač: 
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ОБРАЗАЦ 10.  

 

 

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

Назив позиције 

 

Укупна цена без ПДВ-а у 

динарима 

 

Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта  

на градском тргу 

 

 

 

УКУПНО динара: 

 

 

ПДВ износ 20% динара: 

 

 

УКУПНО СА ПДВ-ом динара: 

 

 

 

Датум________________                                                                    Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                _______________________ 

                                                                                  М.П.                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 Уписати укупан износ понуђене цене  без ПДВ-а за сваку позицију посебно и укупан износ 

понуђене цене за све позиције збирно: без ПДВ-а, укупан ПДВ износ и укупан износ са ПДВ-ом. 
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ОБРАЗАЦ 11.  

 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  

 

Листа радова у предходних 5 година (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) на путевима и улицама 

(ревитализација, санација, реконструкција и изградња путева и улица као и летње редовно и периодично 

одржавање путева и улица), у укупном износу од минимум 30.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

 

Наслов уговора који 

садржи опис радова  

 

Период 

извођења 

радова 

 

Назив наручиоца 

 

Вредност изведених 

радова са ПДВ-ом  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

                                                   УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА: 
 

 

 

Датум:_____________________                                       М.П.                          Потпис овлашћеног лица, 

                                                                                                  _____________________ 

 

Прилог: потврде за референце 

 

Образац копирати у довољном броју примерака 
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ОБРАЗАЦ 12.  

 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

 

___________________________________ 

                 Назив наручиоца 

 

___________________________________ 

                        Адреса 

Матични број:_______________________ 

ПИБ:_______________________________ 
 
Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да је понуђач 

___________________________________________________________________________________, 

 

из __________________________ ул. ___________________________________________________, 

 

за  потребе Наручиоца _______________________________________________________________, 

 

а) самостално;                 б) као подизвођач;                          в) као члан групе; 
                                         (заокружити одговарајући начин наступања) 
 

у уговореном року извео радове 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                  (навести врсту радова) 
 

у вредности од укупно ___________________________ динара без ПДВ,  

 

односно у вредности од укупно __________________________ динара са ПДВ,  

 

а на основу уговора број ____________ од _____________. 
 
 

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 

Потписом и печатом потврђујем да су наведени подаци тачни. 

 

Контакт особа Наручиоца:_________________________ 
 
Телефон:________________________________________ 

 

 

 

  Датум:________________                                                   М.П.      Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                              ______________________ 

 

 

 

 

Напомена: Уз потврду за референце обавезно приложити копију уговора са окончаном ситуацијом, 

                  за сваког наручиоца посебно.  

-Образац копирати у потребном броју примерака.  
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ОБРАЗАЦ 13.  

                  ИЗЈАВА О КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТИМА ПОНУЂАЧА 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да располажемо довољним 

кадровским капацитетом за набавку радова који су предмет јавне набавке број 1.3.2.Р/2019 и дајемо                                                                         

 СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА 
 по квалификационој структури који ће бити ангажовани на извођењу радова који су предмет јавне набавке 

ред. 

бр. 
име и презиме 

стручна спрема и степен 

квалификације 
задужење 

искуство на истим или 

сличним пословима 

(да/не) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.      

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

Датум:____________________                                                             МП                      Потпис овлашћеног лица                                                                                                                                              

______________________ 

 

Копирати у потребном броју примерака 
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ОБРАЗАЦ 14. 

 

                  ИЗЈАВА  О  ТЕХНИЧКОЈ  ОПРЕМЉЕНОСТИ 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да располажемо довољним 

техничким  капацитетом за набавку радова који су предмет јавне набавке број 1.3.2.Р/2019   

као и да ће тражена опрема коју поседујемо бити у исправном стању за све време трајања уговора 

 
Списак техничке опремљености 

ред. 

бр. 
Назив опреме Број  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12. 
  

  

13.   

14.   

15.   

16.   

Датум:________________                                                            МП       Потпис овлашћеног лица    

                                                                                                   ___________________________                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Копирати у потребном броју примерака 
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ОБРАЗАЦ 15. 

     

 
  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 
 

И З Ј А В У 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 

____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 

Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који 

су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку 

докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође 

изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити 

основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________      М.П. 

 (п о т п и с) 

 

 

 

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда 

била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени 

члан групе понуђача и представник Наручиоца. 
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ОБРАЗАЦ 16.  
 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 

 

 Сагласно члану 61. став 4. тачке 8. Закона о јавним набавкама и члана 15. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

услова, овим путем достављам трошкове припреме понуде у јавној набавци радова велике вредности, 

број ЈН 1.3.2.Р/2019- Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу. 

 

Пословно име и седиште понуђача 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Трошкови припреме понуде износе _______________________ динара без пореза на 

додату вредност односно _____________________ динара са порезом на додату вредност, од 

чега: 

 

 -Остали трошкови износе _______________________ динара без пореза на додату 

вредност, односно __________________________ динара са порезом да додату вредност и исте  

чине: _____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

(уписати остале трошкове који нису наведени) 

 

 

Место и датум:           М.П.                                                       

__________________           

__________________                                       _____________________________________________ 

                       (Потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла) 

                                    

 

 

 Сагласно члану 88. Закона о јавним набавкама, трошкове припреме и подношења понуде 

сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
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ОБРАЗАЦ 17.  
 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 

 Сагласно члану 61. став 4.тачка 9.Закона о јавним набавкама и члана 16. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова, понуђач  

__________________________________________________________________________________ 

(уписати пословно име и седиште понуђача)  

 

овим путем  изјављује под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу и потврђује да је 

понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Место и датум:                  М.П. 

____________________ 

____________________                                        _________________________________________ 

                       (Потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца посла) 
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ОБРАЗАЦ 18.  
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 

 
у складу са  чл.75. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'',број 124/12, 14/15 и 68/2015) 

и  чл. 17. став 1. тачка 5, чл. 18. став 1. тачка 5. и чл.19. став 1. тачка 4. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, број 86/2015) 

 

 

 

 

 Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде  

у поступку јавне набавке радова број 1.3.2.Р/2019-Извођење радова на уређивању 

грађевинског земљишта на градском тргу, поштовао обавезе које произилазе из важећих 

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

гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 
 

 

Датум________________                                М.П.                                       Потпис овлашћеног лица           

                             ______________________ 

 

 

 

 

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 

самостално или са подизвођачима, уколико наступа у групи, образац потписује           

и оверава овлашћени члан групе понуђача.       
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VII МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

 

 

У Г О В О Р   О   И З В О Ђ Е Њ У   Р А Д О В А  
 

         

Уговорне стране:1.Општинска управа Општине Александровац 

         улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, 

                                 Матични број: 07194838, ПИБ-100369374, 

                                 Текући рачун број 840-48640-96, код  

       Управе за трезор, РЈ Александровац, 

       коју представља  начелник Иван Новаковић,  дипл.правник,  

       (у даљем тексту: ''Наручилац'')  и 

 
                 2. ___________________________________ из_____________________, 

                Адреса:____________________________________________________, 

         Матични број:________________, ПИБ:________________________, 

         Текући рачун:_____________________, код_________________банке, 

         коју представља: ___________________________________________, 

                                 (у даљем тексту: '' Извођач радова''). 

 
У случају подношења заједничке понуде групу понуђача чине: 

1.______________________________________________, са седиштем _________________________, 

  ПИБ ____________, матични број ______________. 

2.______________________________________________, са седиштем _________________________,  

  ПИБ ____________, матични број _____________. 

3.______________________________________________, са седиштем _________________________,          

  ПИБ ____________, матични број ______________. 

 

Извођач радова ће део уговорених радова извршити преко подизвођача: 

1.______________________________________________, са седиштем _________________________, 

  ПИБ ____________, матични број ______________. 

2.______________________________________________, са седиштем _________________________,  

  ПИБ ____________, матични број _____________. 

3.______________________________________________, са седиштем _________________________,          

  ПИБ ____________, матични број ______________. 

 

 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА  ЈЕ: Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта 

                                              на градском тргу 
 

Члан 1.  

       Уговорне стране констатују да је: 

-Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012,14/2015 и 68/2015) 

спровео поступак јавне набавке број 1.3.2 .Р/2019, чији је предмет  Извођење радова на уређивању 

грађевинског земљишта на градском тргу; 
-Извођач је доставио Понуду број _____________________ од __.__.2019. године која у потпуности 

испуњава услове из Конкурсне документације и која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део; 

-Наручилац је дана __.__. 2019. године донео Одлуку број ____-___-__/____ о додели уговора Извођачу, 

те се овај уговор закључује у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама. 
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Члан 2.  

     Предмет уговора је Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу и 

ближе је одређен усвојеном понудом  Извођача радова број _____________ од _______ 2019. године, која 

је дата у прилогу и чини саставни део Уговора са предмером и предрачуном радова. 

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

материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинскo-занатске, инсталатерске и  

припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог 

уговора.  

Вредност радова 
Члан 3. 

      Вредност радова из члана 1. овог уговора износи: 

-без ПДВ-а:..................................................................................................................._______________  динара,   

и словима: (_________________________________________________________);   

- ПДВ износ 20%:.........................................................................................................._______________ динара, 

-Укупан износ са ПДВ-ом:............................................................................................_______________ динара, 

и словима: (_________________________________________________________). 

        Обрачун и плаћање ПДВ-а вршиће се у складу са Законом о ПДВ-у. 

       Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је 

одређена.   

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

организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.  

Начин плаћања 
Члан 4. 

   Исплата за изведене радове  вршиће се Извођачу радова по испостављеним  привременим месечним 

ситуацијама о изведеним радовима и окончаној ситуацији у року од 45 календарских дана од дана 

испостављања ситуације. 

     Исплата за изведене радове ће се вршити по испостављеним ситуацијама о изведеним радовима, 

сачињеним на основу оверене грађевинске књиге и грађевинског дневника изведених радова, и  ценама 

из усвојене понуде са предмером и предрачуном  радова из члана 2. став 1. овог уговора. 

    Извођач  радова се обавезује да на оверу и плаћање Наручиоцу испоставља ситуације за изведене 

радове потписане и оверене  од стране стручног надзора Наручиоца. 

Гаранција 
Члан 5. 

        Извођач радова се обавезује да Наручиоцу, у року од седам дана од дана потписивања уговора, 

достави гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговорених радова без 

зарачунатог ПДВ-а, која мора трајати 60 дана дуже од дана  истека рока за  коначно извршење уговореног 

посла. Гаранција мора имати клаузуле: “НЕОПОЗИВА”, “БЕЗУСЛОВНА”, “ПЛАТИВА НА ПРВИ 

ПОЗИВ”, “БЕЗ ПРАВА НА ПРИГОВОР”. 

Рок извођења радова 
Члан 6. 

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

календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.  

Члан 7. 

     У случају прекорачења рока из члана 6. овог уговора наручилац може за сваки дан закашњења  од 

извођача радова  наплатити 0,5‰ од укупног износа из члана 3. овог уговора, а не више од 5%. Окончана 

ситуација за изведене радове се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне, о чему ће наручилац 

извођача радова писмено обавестити. 

Члан 8. 

    Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику. Од потписивања уговора до дана 

увођења у посао не може проћи више од 15 календарских дана. 
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   Извођач радова је дужан да радове за које је добио налог изводи у континуитету, без застоја, како би 

радови били у целости окончани у најкраћем року који је потребан да се дати радови окончају.  

Обавезе Извођача 
Члан 9. 

         Извођач радова се обавезује:  

-да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова 

који поседује одговарајућу лиценцу одговорног извођача радова; 

-да се строго придржава мера заштите на раду;  

-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у 

уговореном року;  

-да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим стандардима, 

мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за 

материјале које користи приликом извођења радова. Уколико Наручилац утврди да употребљени 

материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У 

случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач радова је 

дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико 

употреби материјал који не одговара квалитету;  

-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и 

опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;  

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих 

материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што 

се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног 

трајања извођења радова;  

-да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова са свим прилозима, који морају бити 

редовно потписивани од стране стручног надзора и одговорног руководиоца радова;  

-да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова;  

-да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора 

и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или 

поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме,  или убрзања извођења 

радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења радова;  

-да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање 

трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;  

-о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем овде 

уговорених радова; 

-након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и механизацију, одвезе шут и 

отпатке на депонију и уреди терен где су извођени радови. 

Обавезе Наручиоца 
Члан 10. 

   Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену под условима и на начин одређен 

чланом 4. овог уговора и да од извођача радова по завршетку радова прими наведене радове. 

Гарантни рок 

Члан 11. 

  Гарантни рок за квалитет изведених радова на Извођењу радова на уређивању грађевинског 

земљишта на градском тргу  износи ____ (______________) године од дана завршетка свих радова и 

предаје окончане ситуације. 

 Члан 12.     

    У случају откривања недостатака у гарантном року, Наручилац  се обавезује да писмено о томе 

обавести Извођача радова, у року од 15 дана од дана сазнања за  недостатке. 

    Извођач радова се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све нађене недостатке, као и 
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скривене мане, у супротном  Наручилац задржава право, да на терет Извођача радова ангажује другог 

Извођача радова за отклањање предметних недостатака. 

Вишкови, мањкови, хитни непредвиђени и накнадни радови 
  Члан 13.  

       Извођач радова 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 исте овери ако не  прелазе 

уговорену вредност радова. У случају да вишкови радове прелазе уговорену вредност радова надзорни 

орган је дужан да достави мишљење са детљаним образложењем наручиоцу на усвајање, најкасније у 

року од десет дана од дана пријема. 

     По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са извођачем радова ће се 

закључити Анекс овог уговора пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације, под 

условом да вишак радова не прелази 10% од уговорених количина радова, односно 10% од уговорене 

цене. Јединичне цене из понуде су меродавне за обрачун вишка радова.  

     Надзорни орган није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име наручиоца о 

цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (вишкови радова), ако 

исти прелазе уговорену вредност радова.    

Члан 14. 

     Наручилац може 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 уговора не може 

да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Члан 15. 

      Извођач радова не може без претходне сагласности  наручиоца и стручног надзора извести хитне 

непредвиђене радове, чак и ако је њихово извођење нужно за стабилност објекта, безбедност људи и 

имовине или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним или 

неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети током израде пројектне документације.  

     Извођач радова и стручни надзор су дужни да истог дана кад наступе околности из става 1. овог члана, 

о томе обавесте наручиоца.  

     Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о 

чему је дужан да без одлагања обавести извођача радова. 

Члан 16. 

     Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора. 

Примопредаја изведених радова 
Члан 17. 

       Код радова код којих је могуће урадити примопредају, она је обавезна. 

       Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова.  

      Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји и записник о 

коначном обрачуну. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив радова који се 

изводе, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршености 

истих. У записнику о коначном обрачуну врши се комплетно финансијско сравњавање и записнички то 

констатује. 

 Раскид уговора 
Члан 18. 

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима, што Извођач радова 

признаје: 

 1)ако Извођач радова касни са извођењем радова  дуже од 15 дана; 

 2)ако Извођач радова не изводи радове у складу са понудом из члана 2. став 1. овог уговора и 

   одредбама овог уговора; 

       3)ако Извођач радова изводи радове неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног  

          органа и Наручиоца. 

       Уговор се раскида писменом изјавом намере, која се доставља Извођачу радова. Изјава мора да 
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садржи основ, односно образложење за раскид уговора.  

     Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог 

Уговора Наручилац  и Извођач радова ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима. 

     У случајевима из става 1. овог члана тачке 1), 2) и 3), Наручилац може да захтева накнаду штете, и то: 

у случају из тачке 1) до 5% укупне вредности овог уговора, осим ако се ради о вишој сили; из тачке 2) и 

3) у висини вредности радова чије извођење је наложено. Извођач радова је дужан да поступи по захтеву 

у року од 15 дана од дана пријема захтева за накнаду штете, и са наведеним одредбама Извођач радова  је 

сагласан. 

Остале одредбе 

Члан 19. 

     Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим 

односима и других позитивних  прописа и пословних обичаја. 

Члан 20. 

         Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора 

решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Краљеву.  

  Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране. 

Члан 21. 

         Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у Уговор, 

за свој га признају тако што га својеручно потписују и по 3 (три) примерка свака Уговорна страна 

задржава ради употребе. 

 

За Наручиоца,    

Начелник Општинска управе                                                           За Извођача радова, 
 
________________________________                          _______________________________ 

Иван Новаковић, дипл.правник                                                      одговорно лице (потписник  уговора) 

 

 

НАПОМЕНА: Уговор мора да се попуни, потпише и овери. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
Понуда се  сачињава на српском језику и сва коресподенција у поступку јавне набавке  води се на 

српском језику.  

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или непосредно на адресу Наручиоца, са назнаком 

„НЕ ОТВАРАТИ–Понуда за јавну набавку бр. ЈН 1.3.2.Р/2019–Извођење радова на уређивању 

грађевинског земљишта на градском тргу''. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. 

Понуде се достављају у затвореној коверти, затворена на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова, на адресу 

Наручиоца–Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 

Александровац. Крајњи рок за достављање понуда је 30 дана  од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу Управе за јавне набавке, до 12,00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на 

дан који је нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се први следећи 

радни дан до 12,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. 

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, са 

назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

Подаци о обавезној садржини понуде 
Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. став 1. и чланом 76. Закона о јавним 

набавкама, што понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са Законом о јавним набавкама 

прецизирани и наведени у овој конкурсној документацији. Испуњавање услова из чланова 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама детаљније је наведено у поглављу означено са римским бројем IV ове 

конкурсне документације. 

Обавезну садржину понуде чине образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном 

докуметацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из конкурсне документације. Подношењем 

понуде сматраће се да је понуђач у потпуности прихватио  све услове из конкурсне документације. 

Уколико понуда није сачињена у складу са захтевима из ове конкурсне документације, такву понуду 

Наручилац ће одбити као неприхватљиву. 

Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде, попуњавања образаца 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним фотокопијама, 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 понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

Понуђач није дужан да достаља доказе који су јавно доступни  на интернет странама  надлежних органа, 

дужан је да у понуди наведе који су то докази и интернет адресе где се могу видети наведени докази. 

Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност наведених услова, дужан је да у својој понуди јасно 

наведе да се налази у регистру понуђача. Као доказ о извршеном упису у регистар, пожељно је да 

понуђач достави копију Решења регистратора о извршеном упису или  други одговарајући доказ (Изјава 

на меморандуму  Понуђача).  

Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише обрасце из конкурсне документације. Обрасце 

понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или 

заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан 

и недвосмислен. Обрасци из конкурсне документације попуњавају се, потписују и оверавају печатом, а 

све у складу са обрасцима и напоменама на обрасцима из конкурсне документације. Обрасце који су у 

конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише и овери (нпр. ако понуђач 

наступа самостално не мора да потпише и овери образац „изјава понуђача о ангажовању подизвођача“ и 

сл.), односно није дужан да их достави.  



Општина Александровац 

 

ЈНВВ 1.3.2.Р/2019                             Конкурсна документација                                                           стр 61 од 68                                                                            

Место, дан и сат отварања понуда, подношење пуномоћја  
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда, у 13,00 часова, у 

просторијама Наручиоца радова, уз присуство овлашћених представника понуђача. Представници 

понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја или 

овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. 

Пуномоћје или овлашћење се доставља у писаној форми и мора бити оверено печатом и потписано од 

стране овлашћеног лица понуђача. Факсови и фотокопије пуномоћја или овлашћења се неће уважити.  

О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама. 

ПАРТИЈЕ 
Ова јавна набавка је формирана као јединствена набавка.  

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ  ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА               

Понуда са варијантама није дозвољена. 

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. 

ЗАКОНА  

Измена понуде  
Сагласно члану 87.став 6. Понуђач може да измени своју понуду пре истека рока за подношење понуда.  

 Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора да буде изражена у динарском 

износу, а не у процентима. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, понуђач је обавезан да 

достави писмено обавештење о укупној цени целокупне понуде, после измене, без и са ПДВ-ом, и 

обавезан је да достави предмер и предрачун радова, са ценама по позицији радова, које понуђач нуди 

после измена, у супротном његова понуда биће одбијена  као неприхватљива. 

 Измене понуде морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима ове 

конкурсне документације, са ознаком на коверти:''Измена понуде за јавну набавку бр. 

ЈН  1.3.2.Р/2019- Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу- не 

отварај''. 
 Сви елементи понуде који се мењају морају бити достављени на обрасцима ове конкурсне 

документације. Конкурсна документација се може копирати. 

 Конкурсна документација постављена је на Порталу јавних набавки. 

 Измене понуде морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све 

обрасце на које се измене односе. 

 Понуда не може бити измењена после истека крајњег рока за подношење понуде, сагласно члану 

87. став 6. Закона о јавним набавкама. 

Допуна понуде 
 Сагласно члану 87. став 6, понуђач може да допуни своју понуду пре истека рока за подношење 

понуда. 

 Допуне понуде морају бити припремљене, означене и достављене у складу са условима ове 

конкурсне документације, са ознаком на коверти: ''Допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН 1.3.2.Р/2019 

–Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу-не отварај''. 

 Сви елементи понуде која се допуњује морају да буду достављени  на обрасцима из ове конкурсне 

документације. Конкурсна документација се може копирати. 

 Конкурсна документација постављена је на Порталу јавних набавки.  

 Допуне понуда морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације и обухватити све 

обрасце на које се допуне односе. 

 Понуда не може бити допуњена после истека крајњег рока за подношење понуда, сагласно члану 

87. став 6.Закона о јавним набавкама. 

Опозив понуде  

 Сагласно члану 87. став 6. понуђач може да опозове своју понуду писменим обавештењем пре 

истека рока за подношење понуда. 

 Свако обавештење о опозиву понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са 

условима из конкурсне документације са ознаком на коверти: ''Опозив понуде за јавну набавку  

бр. ЈН 1.3.2.Р/2019- Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу-не 
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отварај''. 

 Понуда не може бити опозвана после истека крајњег рока за подношење понуде, сагласно члану 

87. став 6. Закона о јавним набавкама. 

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ 

ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, 

НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА  
 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 У делу Конкурсне документације  Образац понуде и Модел уговора Понуђач наводи на који начин 

подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са подизвођачем/има 

или као заједничку понуду.  

МОГУЋНОСТ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА 
 Понуду може поднети Понуђач који наступа са Подизвођачем. 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке, који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се извршити преко 

подизвођача.  

 У случају да се доспела потраживања преносе директно Подизвођачу, Понуђач и Подизвођач су 

дужни да у склопу понуде приложе акт којим ће бити дефинисана поступања Наручиоца у наведеном 

случају.  

 Уколико Уговор о извођењу радова буде закључен између наручиоца и понуђача  који извршење 

набавке делимично поверава Подизвођачу, тај Подизвођач ће бити наведен и у Уговору о извођењу 

радова.   

 Понуђачи су у обавези да у обрасцу понуде унесу податке о евентуално ангажованим 

подизвођачима, са осталим документима који доказују испуњеност услова за учешће подизвођача, 

сагласно члану 80.став 5. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015 и 68/15) и 

захтевима одређеним овом конкурсном документацијом. 

 Сваки подизвођач мора испуњавати: 

Услове из члана 75. став 1.тачка 1-4. Закона о јавним набавкама. 

 Понуђач не може да ангажује подизвођача који није наведен у приложеној конкурсној 

документацији.  

 Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

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

другој понуди.  

 Једно правно или физичко лице може да буде подизвођач код више понуђача у истој јавној 

набавци. 

 Уколико је подизвођач ангажован од стране једног понуђача, не може се појавити као учесник у 

заједничкој понуди, у истој јавној набавци. 

 Учесник заједничке понуде не може да буде ангажован као подизвођач код другог понуђача у 

истој јавној набавци. 

 Правно или физичко лице не може у истој јавној набавци да учествује као понуђач и као 

подизвођач.  

МОГУЋНОСТ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ И ОБАВЕЗНА САДРЖИНА 

СПОРАЗУМА 
 Понуду може поднети Група понуђача као заједничку понуду. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

-Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и  који ће  

 заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

  -Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

  -Понуђачу који ће издати рачун, 

  -Рачун на који ће бити извршено плаћање, а који мора бити идентичан са рачуном   
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    који је наваден у моделу уговора, 

  -Понуђачу који ће у име Групе понуђача дати средство обезбеђења, 

  -Опису послова и обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење    

    уговора.  

 Услове из члана 75.став1.тачка 1-3 Закона о јавним набавкама, испуњава сваки учесник 

самостално, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама и Конкурсне документације 

испуњавају заједно. 

 У случају подношења заједничке понуде, овлашћени представник носиоца посла и сви учесници 

заједничке понуде потписују и оверавају образац понуде, на који начин доказују да је група понуђача 

сагласна са свим понуђеним елементима.  

 Понуђачи из групе понуђача, одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би 

могли да поднесу заједничку понуду.  

ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА  ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ  

РОКА, КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ (РОК ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ) 

Начин и услови плаћања 
 Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног Понуђача-Извођача, а на основу 

испостављених  привремених и окончане ситуације, потписаних и оверених од стране одговорног 

Извођача радова, од стране Надзорног органа и од стране лица овлашћених за заступање Извођача и 

Наручиоца у року не дужем од 45 дана  од дана  испостављања  ситуација Наручиоцу. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок за извођење радова 
  Рок за извођење радова може бити максимално 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана 

увођења Извођача у посао. 

Гарантни рок 
 Гарантни рок за квалитет изведених радова износи најмање 2 (две) године  од дана завршетка 

свих радова и предаје окончане ситуације (примопредаје  радова). 

Рок важења понуде 
 Рок важења понуде  не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ТРЕБА 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 (трошкови организације 

градилишта, осигурање и сви остали зависни трошкови извођача радова), с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир укупна цена извођења радова без пореза на додату вредност.  

 Јединичне цене радова дате су у техничкој спецификацији -предмеру  радова.  

 Укупна цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати, услед повећања цене елемената на 

основу којих је одређена. 

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

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

92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова  које сматра 

меродавним и исте по добијању одобрења проверити. 

 Уколико понуђач достави понуду чија је вредност већа од процењене вредности јавне набавке, 

наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. Изузетно од тога, наручилац може доделити 

уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није 

већа од упоредиве тржишне цене  и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од 

процењене вредности јавне набавке.  

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у 

обавези да уз понуду достави: 
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-Оригинално обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне гаранције за 

добро извршење посла, плативе на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора без 

зарачунатог ПДВ-а и са роком важности  60 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова; 

Банкарска гаранција која се издаје у складу са обавезујућим писмом о намерама банке за издавање 

неопозиве и безусловне гаранције за добро извршење посла, након закључења уговора са изабраним 

понуђачем  предаје се наручиоцу у року од 7 дана од дана закључења уговора. 

Обавезујуће писмо о намерама банке за добро извршење посла мора гласити на име (лидера) овлашћеног 

члана групе понуђача уколико понуду подноси заједнички група понуђача.  

Обавезујуће писмо о намерама банке за добро извршење посла  доставља се  наручиоцу у оригиналу. 

ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ У ПОГЛЕДУ 

ЗАШТИТЕ  ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 Понуђач може да означи податке у понуди као поверљиве и то ће учинити на следећи начин: 

-црвеном оловком у горњем десном углу, писаном речи ''поверљиво'' означиће документ који сматра 

поверљивим. 

 Наручилац ће бити у обавези да чува као поверљиве податке само ако су подаци на наведени 

начин означени и ако су посебним прописом утврђени као поверљиви.  

 Наручилац је дужан да чува пословну тајну понуђача.  

 Понуђач не може сматрати и прогласити поверљивим цену и друге елементе који су од важности 

за оцену понуде. 

 Сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', број 124/2012,14/2015 и 68/2015), 

неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде 

који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

 Наручилац ће сагласно наведеном члану  Закона: 

-чувати као поверљиве све податке о понуђачима који су садржани у понуди а које је као такве, у складу 

са Законом, понуђач означио у понуди; 

-одбити давање информација које би значиле повреду поверљивости података добијених у понуди; 

-чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке 

о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

ПЛАНОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА  ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ 

ОБЈАВИТИ 
Понуђачи могу извршити увид и преузети техничку документацију за предметну набавку у просторијама 

Општинске управе Општине Александровац. 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ  ПОНУЂАЧ  МОЖЕ  ДА  ЗАХТЕВА ОД  

НАРУЧИОЦА У ВЕЗИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ, КАО И ДА МОЖЕ ДА УКАЖЕ НАРУЧИОЦУ 

И НА ЕВЕНТУАЛНЕ УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ  НА НАЧИН ПРЕДВИЂЕН ЧЛАНОМ 20. ЗАКОНА 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуда, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуало уочене 

недостатаке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде, у складу са чланом 63. а у вези члана 20.Закона о јавним набавкама, путем поште-

препоручено на адресу: Општинска управа Општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 

37230 Александровац или e-mail-om наведеним у позиву са назнаком ''Питање за ЈН број 1.3.2.Р/2019- 

Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу''. Тражење додатних 

информација везано за садржај конкурсне документације или било која питања везано за јавну набавку, 

телефоном није дозвољено. 

 Понуђач телефоном може да се информише само око времена, начина преузимања конкурсне 

документације, времена када може извршити увид у исту и сл. 

 Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 дана  од дана пријема писменог захтева 
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од стране заинтересованог лица, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију 

објави на Порталу јавних набавки. 

 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 

електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева 

да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то 

неопходно као доказ да је извршено достављање. 

ВИШКОВИ, МАЊКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 
    Извођач радова 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 исте овери ако не  прелазе 

уговорену вредност радова. У случају да вишкови радове прелазе уговорену вредност радова надзорни 

орган је дужан да достави мишљење са детљаним образложењем наручиоцу на усвајање, најкасније у 

року од десет дана од дана пријема. 

     По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са извођачем радова ће се 

закључити Анекс овог уговора пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације, под 

условом да вишак радова не прелази 10% од уговорених количина радова, односно 10% од уговорене 

цене. Јединичне цене из понуде су меродавне за обрачун вишка радова.  

     Надзорни орган није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име наручиоца о 

цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (вишкови радова), ако 

исти прелазе уговорену вредност радова.    

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
     Наручилац може 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 уговора не може 

да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.  

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА 

ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА, ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО  ЊЕГОВОГ  ПОДИЗВОЂАЧА 
 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења одређених елемената понуде, која ће 

му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења после отварања понуда, може да 

врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.  

 У случају из претходног става наручилац ће писменим путем упутити понуђачу захтев за 

додатним објашњењима као и за вршење увида код понуђача, односно његовог подизвођача. 

 Понуђач је обавезан да одмах по пријему захтева, а најкасније у року од 3 дана по пријему, 

одговори на захтев наручиоца односно, да му омогући увид и вршење контроле код понуђача односно код 

подизвођача. 

 У случају да понуђач не достави тражена додатна објашњења наручиоцу, да наручиоцу не буде 

омогућена контрола (увид), као и у случају да налази контроле (увида) и додатна објашњења нису 

одговарајућа предмету јавне набавке, уколико су контрадикторна, нејасна и уколико не одговарају 

правилима струке и позитивним прописима и уколико на било који начин упућују да се јавна набавка не 

може извршити квалитетно и у року, наручилац може понуду и одбити као неисправну, уз писано 

образложење понуђачима. 

 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

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

као неприхватљиву.    

УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набаке после 

доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави  поступка  о чему може поднети писмени 



Општина Александровац 

 

ЈНВВ 1.3.2.Р/2019                             Конкурсна документација                                                           стр 66 од 68                                                                            

захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом. 

 Наручилац  ће лицу из претходног става омогућити увид у документацију  и копирање 

документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног 

захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. и 15. Закона о јавним набавкама. 

КОМУНИКАЦИЈА 
 Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, 

електронске поште или факсом. 

 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 

електронске поште или факсом, страна која је извршила  достављање дужна је да од друге стране захтева 

да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини кад је то неопходно 

као доказ да је извршено достављање. 

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ  

ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  

СНОСИ ПОНУЂАЧ 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач. 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. до 167. Закона о јавним 

набавкама. 

 Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском поштом на адресу: 

nabavke@aleksandrovac.rs или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може 

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о 

јавним набавкама није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана 

од дана пријема захтева. 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благоврем,еним уколико јењ примљен од 

стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење 

понуда. 

 После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона о јавним набавкама или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона о јавним набавкама, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

 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 понуда, 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. 

 Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту 

права при чему је дужан да у поднетом обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да  

зауставља  даље активности у поступку  до доношења  коначне одлуке. 

 Да би био потпун, захтев за заштиту права  треба да садржи: 

 -назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

 -назив и адресу наручиоца; 

 -податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци коју је донео наручилац 

              у поступку јавне набавке; 

 -повреде прописа којима се уређује  поступак јавне набавке; 

 -чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
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 -потврду о уплати таксе из члана 156 овог Закона; 

 -потпис подносиоца. 

 Подносилац захтева је дужан да на ручун буџета Републике  Србије уплати таксу у износу од 

120.000,00 динара у складу са чланом 156. став 1. тачка 2) ако захтев за заштиту права подноси пре 

отварања понуда, и тачка 4) ако захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000,00 динара.  

 Као доказ о уплати таксе у смислу  члана 151. тачка 6) Закона о јавним набавкама, 

прихватиће се: 

 1.Потврда о извршеној  уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама  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 уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 

 (3)износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама  чија се уплата врши; 

 (4)број рачуна 840-30678845-06; 

 (5)шифра плаћања 153 или 253; 

 (6)позив на број : подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтева за 

заштиту права; 

 (7)сврха:ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтева за 

заштиту права; 

 (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 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. 

 Примерак правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату може се видети на интернет 

презентацији Републичке комисије за заштиту права  у поступцима јавних набавки на следећем линку: 

 http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html                                                                        

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 
 Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неодговарајућа или 

неприхватљива, а све у складу са чланом 3.тачка 31), 32) и 33)  Закона о јавним набавкама. 

 Такође наручилац ће одбити понуду и ако: 

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

 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

     понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избрише коректором и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse
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ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу 

уговора. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се 

нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 

оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 

понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

 СТАНДАРДИ 
Понуђач је дужан да понуду достави водећи рачуна о стандардима, техничким прописима и нормативима 

који важе за врсту радова који су предмет ове јавне набавке и врсту материјала који се користе приликом 

извођења радова и који понуђачима морају бити познати. 

МОДЕЛ УГОВОРА 
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима је дужно да модел уговора 

попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.  

Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора попуни, 

потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.  

У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача.  

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.  

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 

захтева за заштиту права понуђача.                               

РОК  ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 20 дана од дана отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу УЈН у року од 3 дана од дана доношења.  

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац 

може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће 

се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде 

закључен.                                           

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
Уговор о извођењу радова ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од 

дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

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

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средстава 

обезбеђења.   

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 


