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ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДОВОЂЕЊУ У ПРВОБИТНО ИЛИ ТЕХНИЧКИ 

ИСПРАВНО СТАЊЕ РАСКОПАНИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

 

-У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ- 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА, БРОЈ ЈНВВ 17/19-С 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад, Масарикова бр.17. www.vikns.rs  

 Врста поступка: Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним 

набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 , 14/15 и 68/15) 

 Предмет поступка јавне набавке: Извођење радова на довођењу у првобитно 

или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене  

 Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

 Резервисана набавка: не 

 Eлектронска лицитација: не 

 Контакт: Санела Мрђан,  адреса електронске поште: sanela.mrdjan@vikns.rs 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање 

раскопаних површина јавне намене;  

Назив и ознака из ОРН: Грађевински радови – 45000000. 

 Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема 

 Подаци о оквирном споразуму: нема 

 

 

 

 

 

 

http://www.vikns.rs/
mailto:sanela.mrdjan@vikns.rs
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца 

у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе 

уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за 

учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са 

конкурсном документацијом. У супротном, понуда се одбија. 

 

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на 

страном исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног 

преводиоца.   

 

3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ 

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САЧИЊЕНА 

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима 

који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ 

(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити 

оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.  

 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није 

уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз 

понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или 

потписивање уговора.   

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 

понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и 

обрасцу бр. 1.-, изузев образаца 2.-,7.-,10.- и 12.- које попуњава, потписује и оверава 

сваки члан групе понуђача у своје име. 

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2.- који попуњава, 

потписује и оверава подизвођач у своје име. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног 

отварања понуда.  
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3.3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  

 

3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

3.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту 

где је затворена) тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се 

први пут отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити, лично или поштом, на адресу:  

 

Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, 

21000 Нови Сад, Масарикова бр.17. 

 

са назнаком:  

 

„Понуда за јавну набавку велике вредности радова – Извођење радова на довођењу у 

првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене, 

Јавна набавка број 17/19-С 

НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон 

понуђача као и име и презимe овлашћеног лица за контакт.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе 

понуђача. 

 

Понуђач може поднети само једну понуду.  

 

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку 

понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не 

може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог 

понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно 

учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе понуђача која 

подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог понуђача. 
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3.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да измени или повуче своју достављену понуду писменим обавештењем, 

најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 

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

понуду, писменим путем на адресу Наручиоца, са назнаком "ОПОЗИВ“ или „ИЗМЕНА / 

ДОПУНА“ - Понуда за јавну набавку велике вредности радова – Извођење радова на 

довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне 

намене – Јавна набавка број 17/19-С– НЕ ОТВАРАТИ. 

 

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда 

се неће разматрати, већ ће неотворена бити враћена понуђачу.  

 

Понуда не може бити опозвана, нити измењена после истека  рока за подношење исте. 

Уколико понуђач опозове или измени своју понуду по истеку рока за подношење понуда 

Наручилац је овлашћен да наплатити гаранцију за озбиљност понуде. 

 

3.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року 

одређеном у позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 17.05.2019. 

године до 13,00 часова.  

 

Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, 

а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену 

понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, дана 17.05.2019. године са почетком у 13,30 часова.  

 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да 

пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за 

учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено 

печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

3.8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ 

ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА ) 
 

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

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

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 
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3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда.  

Доказ наведеног може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) записник о примопредаји радова, грађевински дневник, о изведеним радовима 

који нису у складу са пројектом, односно уговором 

9) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, 

који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 

наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  

 

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 

понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова 

групе понуђача.   

 

3.9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може да изврши измену конкурсне документације. Ако наручилац у року 

предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију, 

дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у 

напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Измене и 

допуне конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној форми. 
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У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или 

мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

3.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде 

морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и 

према наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи 

податке прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то: 

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

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

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

• неограниченој, солидарној одговорности сваког члана, према Наручиоцу у 

складу са Законом.  

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се 

доказује испуњеност тих услова. Услове финансијског, пословног, техничког и 

кадровског капацитета, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају 

заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.  

 

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 

− попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла  

− попуњен и оверен Образац бр. 1А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за све 

остале чланове групе понуђача 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 

понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и 

обрасцу бр. 1-, изузев образаца 2.-, 7.-, 10.- и 12.- које попуњава, потписује и оверава 

сваки члан групе понуђача у своје име. 

 

3.11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача 

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача.  

 

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија 

понуда, наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, 

закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу 
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предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за 

извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о 

пословно-техничкој сарадњи и достави у оригиналу или овереној копији.  

 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. 

Закона о јавним набавкама. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне 

набавке без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да достави наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б – 

Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача кога ангажује.  

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2.- који попуњава, 

потписује и оверава подизвођач у своје име. 

 

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75.  став 

1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови 

за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.  

 

Додатне услове - финансијски, пословни, кадровски и технички капацитет понуђач 

испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача. 

 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 

ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 

ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца. 

 

3.12 ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима 

који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ 

(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити 

оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику. 

 

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености 

услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који 
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су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин 

одређен конкурсном документацијом. 

− попуњен, потписан и оверен Образац бр.1. - Подаци о понуђачу,  

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,  

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене,  

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5. – Изјава понуђача о финансијској 

гаранцији,  

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Модел уговора, у складу са понудом,  

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7. – Изјава понуђача о независној 

понуди,  

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 8. – Образац трошкова припреме 

понуде, по потреби, 

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 9. – Изјава о испуњавању услова 

довољног техничког капацитета, 

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 10. - Списак грађевинске механизације, 

возила и опреме за реализацију радова, 

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 11. – Изјава о испуњавању услова 

довољног кадровског капацитета, 

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 12. – Списак извршилаца, 

− попуњен, потписан и оверен Образац бр. 13. – Предмер радова, 

− обрасце и доказе у складу са тачком 3.10. овог упутства у случају да група 

понуђача подноси заједничку понуду, односно 3.11. ако понуђач подноси понуду 

са подизвођачем, 

− средстава финансијског обезбеђења у складу са тачком 3.19 овог упутства, 

− доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75.и 76. Закона о 

јавним набавкама , а који су предвиђени у Конкурсној документацији. 

 

3.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, 

одбије све неприхватљиве понуде. 

 

Наручилац ће одбити понуду 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. 
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3.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Појашњења – Извођење 

радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних 

површина јавне намене, бр. 17/19-С“  

 

Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити 

поштом на следећу адресу Наручиоца: ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, 21000 

Нови Сад, Масарикова 17 или e mail: sanela.mrdjan@vikns.rs радним данимa (понедељак 

– петак) у радно време Наручиоца од 07,00 до 15,00 часова. Захтев примљен после 

наведедног радног времена ће бити третиран као захтев који је примљен код Наручиоца 

првог следећег радног дана.  

 

Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити 

Понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона и 

13-им начелним ставом Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки. 

 

3.15. ЦЕНА 

 

У Обрасцу понуде исказати укупну цену (на бази оквирних количина) у динарима  без 

ПДВ-а. 

 

У Обрасцу структуре исказати јединичне цене без ПДВ-a, укупан износ без ПДВ-a  по 

позицијама, укупну цену дату на бази оквирних количина без ПДВ-a и са ПДВ-ом и 

износ ПДВ-а. 

Како се ради о радовима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 

Конкурсном документацијом је одређено да су количине из Техничке спецификације 

оквирне и служе само за вредновање – оцену понуда, док ће се стварна количина 

реализовати по јединичним ценама из Обрасца структуре цена у мери које дефинишу 

стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.  Наручилац је у 

Моделу уговора унапред дефинисао да се уговор закључује на процењену вредност 

предметне јавне набавке односно на износ од 50.000.000,00  динара без пдв-а. 

 

Износ који је опредељен као цена понуде представља укупну вредност оквирних 

количина по јединичним ценама,који износ је дефинисан једино у сврху оцене понуда 

применом критеријума за доделу уговора ,,најнижа понуђена цена“. Јединичне цене по 

којима ће предметни радове у мери стварних потреба Наручиоца бити извршени јесу 

цене по којима ће се вршити фактурисање извршених радова али највише до укупне 

уговорене вредности коју чини процењена вредност јавне набавке тј. у конкретном 

mailto:sanela.mrdjan@vikns.rs
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случају максималну вредност која може бити исплаћена за реализацију радова која су 

предмет јавне набавке представља управо износ процењене вредности предметне јавне 

набавке односно 50.000.000,00 динара без пдв-а. 

У случају да је укупно понуђена цена која је дата на бази оквирних количина већа 

од износа процењене вредности јавне набавке, понуда ће бити оцењена као 

неприхватљива. 

 

Понуђена јединична цена из Обрасца Структуре цена је фиксна и не може се мењати. 

 

Цене морају бити јасно и читко уписане. 

 

Примена валутне клаузуле није предвиђена. 

 

Понуђена цена мора у себи да садржи све зависне трошкове извођења предметних 

радова са набавком и уградњом материјала и закључења уговора као што су трошкови 

прибављања полисе осигурања, трошкови геодетских радова, трошкови радне снаге и 

сви остали непоменути трошкови који могу настати у реализацији ове јавне набавке. 

Цена треба у себи обухвата сав трошак на извођењу радова који може настати из 

разлога које понуђач није предвидео, а односе се на извођење радова. 

 

Понуђач ће у Предмеру радова са потребним материјалом, а по датим позицијама у 

Предмеру радова, исказати јединичне цене без ПДВ-а на бази оквирних количина. Под 

јединичном ценом подразумева се цена радова, материјала, његова евентуална прерада 

материјала, сви транспорти, утовари, истовари као и ускладиштење потребног 

материјала како би остао квалитетан до тренутка уградње као и испитивања квалитета и 

све друго у вези са материјалом (атести и сл.). 

 

Цена која се понуди је фиксна током извршења уговора и неће подлегати 

променама ни из ког разлога, у смислу обавезе Наручиоца према понуђачу. 

 

 

3.16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Плаћање се врши у року од најмање 15 дана на основу фактуре, привремених односно 

окончане ситације. Оверен грађевински дневник и оверени листови грађевинске књиге 

су предуслов за фактурисање, а све на основу понуђених/уговорених цена и количина 

које ће бити утврђене након завршетка појединачних радова. 

Понуда са краћим роком неће бити разматрана, већ ће бити одбијена. 

Понуђач може понудити дужи рок плаћања, a исти не може бити дужи од 45 дана.  

Није дозвољено тражење авансног вида плаћања. 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос. 
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3.17. ГАРАНТНИ РОК  

 

Понуђач мора да гарантује за квалитет извршених радова и уграђени материјал и 

функционалност комплетно изведених радова  најмање 12 месеци рачунајући сваки пут 

од дана извршене примопредаје радова. 

 

Понуђач  ће бити у обавези да  о свом трошку и по позиву наручиоца, а у најкраћем 

року, отклонити све евентуално уочене недостатке на изведеним  радовима. 

 

Рок одазива за отклањање недостатака у гарантном року не може бити дужи од два 

календарска дана. 

 

3.18.  НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Наручилац ће се изабраном извођачу, за сваки појединачни посао/радове, издавати 

посебан налог за рад. Издавањем налога за рад сматраће се да је понуђач/извођач радова 

уведен у посао.  

 

Радови се изводе периодично, односно за сво време трајања уговора о јавној набавци.  

 
3.19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   

 

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал неопозиву, безусловну, без права на 

приговор и на први позив наплативу банкарску гаранцију у висини од 5% од процењене 

вредности јавне набавке без пдв-а, на име гаранције за озбиљност понуде. 

 

Банкарска гаранција је саставни део понуде. Сваку понуда која се достави, а није 

покривена гаранцијом, наручилац ће  одбити као неприхватљиву. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора трајати најмање 90 дана од дана 

отварања понуда. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити наплаћена у случајевима: 

• ако понуђач повуче или измени своју понуду коју је наручилац прихватио 

• у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у 

одређеном року; 

• у случају да понуђач не достави захтевану гаранцију предвиђену  уговором. 

 

Понуђач је дужан да у понуди достави и:  

• оригинал Писмо/Изјаву о намерама пословне банке понуђача да ће банка 

понуђачу издати неопозиву, безусловну, без права на приговор и наплативу на 

први позив банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% 

уговорене вредности, без пдв-а, са трајањем најмање 15 дана дуже од периода 

важења уговора, а које треба да буде потписано и оверено од стране банке.  

 

Понуђач у понуди доставља и Изјаву о финансијској гаранцији (Образац бр. 5.-). 
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Изабрани понуђач је у обавези, при закључењу уговора,  а најкасније у року од 20 дана 

од дана закључења уговора, да наручиоцу поднесе неопозиву, безусловну, без права на 

приговор и на први позив наплативу банкарску гаранцију и то: 

 

           - Банкарску гаранцију добро извршење посла, у висини 10% од уговорене 

вредности, без пдв-а, са трајањем најмање 15 дана дуже од периода важења уговора. 

 

Ако се за време трајања уговора, промене рокови за извршење уговорних обавеза, 

важност банкарске гаранције се мора продужити.  

 

Гаранцију ће наручилац наплатити уколико понуђач/извођач неосновано одбије да 

изврши или прекине започете радове, који су му додељени по основу ове јавне набавке. 

 

Поред тога, наручилац ће наплатити гаранцију ако понуђач/извођач не достави меницу 

на начин и у року дефинисаном следећим ставом ове тачке. 

 

Изабрани понуђач је у обавези да пре испостављања прве привремене ситуације 

достави бланко соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности 

уговора без пдв-а, за отклањање грешака у гарантном року, са роком важности најмање 

5 дана дуже од дана истека гарантног рока за последње изведене радове. Меница се 

држи у портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза изабраног 

понуђача, након чега се враћа истом. Истовремено, предајом менице изабрани понуђач 

се обавезује да Наручиоцу преда оверену копију важећег картона са депонованим 

потписима овлашћеног лица, овлашћење за Наручиоца да се меница може попунити у 

складу са Уговором, као и потврду да су меница и менично овлашћење регистровани у 

Регистру меница и овлашћења. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. 

гласник РС бр. 56/11, 80/15,76/16 и 82/17) Народне Банке Србије. 

 

Меницу ће наручилац наплатити уколико понуђач/извођач не отклони грешке које су 

предмет гаранције на завршеним радовима. 

 

Средство финансијског обезбеђења може гласити на члана групе понуђача одређеног 

споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача. 

 

Наручилац ће вратити средства финансијског обезбеђења дата у понуди, понуђачима са 

којима није закључен уговор, одмах по закључењу и ступања на снагу уговора са 

изабраним понуђачем. 

 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена изабраном понуђача одмах 

након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла. 
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3.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА   

                     

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума „најнижа понуђена цена“.  

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену, која је и 

најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, који не 

може бити дужи од 45 дана.  

Како се ради о радовима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 

Конкурсном документацијом је одређено да су количине из Техничке спецификације 

оквирне и служе само за вредновање – оцену понуда, док ће се стварна количина 

реализовати по јединичним ценама из Обрасца структуре цена у мери које дефинишу 

стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.  Наручилац је у 

Моделу уговора унапред дефинисао да се уговор закључује на процењену вредност 

предметне јавне набавке односно на износ од 50.000.000,00 динара без пдв-а. 

 

Износ који је опредељен као цена понуде представља укупну вредност оквирних 

количина по јединичним ценама,који износ је дефинисан једино у сврху оцене понуда 

применом критеријума за доделу уговора ,,најнижа понуђена цена“. Јединичне цене по 

којима ће предметни радове у мери стварних потреба Наручиоца бити извршени јесу 

цене по којима ће се вршити фактурисање извршених радова али највише до укупне 

уговорене вредности коју чини процењена вредност јавне набавке тј. у конкретном 

случају максималну вредност која може бити исплаћена за реализацију радова која су 

предмет јавне набавке представља управо износ процењене вредности предметне јавне 

набавке односно 50.000.000,00 динара без пдв-а. 

У случају да је укупно понуђена цена која је дата на бази оквирних количина већа 

од износа процењене вредности јавне набавке, понуда ће бити оцењена као 

неприхватљива. 

 

3.21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, 

додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, 

као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке 

понуде, у складу са чланом 93. Закона.  

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 (збира) цене, меродавна је јединична 

цена.  

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

3.22. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.  
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У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

3.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у 

року од осам дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или 

не потпише уговор у наведеном року, Наручилац  ће одлучити да ли ће уговор о јавној 

набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће 

бити позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 

 

3.24. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом 

утврђени или означени као поверљиви.  

 

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди.  

 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 

садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне 

податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 

 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 

великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 

начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 

условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће 

то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати 

«ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди 

наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као 

понуду без поверљивих података.  

 

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.  
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3.25. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова.  

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 

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

прибављања средства обезбеђења. 

  

3.26. МОДЕЛ УГОВОРА          

 

Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.  

 

У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем у Моделу уговора 

морају бити наведени сви чланови групе понуђача, односно подизвођачи. 

 

Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 

 

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен 

Уговор о јавној набавци. Уговор ће се закључити на процењену вредност. 

 

3.27. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ  

 

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона, 

Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег 

порекла и Упутством о условима, начину и поступку издавања уверења о домаћем 

пореклу добара у поступцима јавних набавки. 

 

3.28. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач 

 

3.29. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане 

од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 

 

3.30. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено. 
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 

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

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

 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу са назнаком „Захтев за заштиту права јн. 

бр. 17/19-С“.  

 

Захтев за заштиту права садржи: 

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

7) потпис подносиоца.  

 

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, 

Немањина 22-26. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 

а Наручилац исте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 

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

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

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  

 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 

 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева 

за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за 

заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

 



  

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

Страница 18 од 69 

 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр 17/19-С отворени поступак  

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије 

(број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 17/19-С, 

сврха уплате: ЗЗП, ЈКП «Водовод и канализација»,  јн. бр. 17/19-С, корисник: буџет 

Републике Србије) уплати таксу и то: 

• уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, 

садржина позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне 

документације или друге радње Наручиоца предузете пре отварања понуда, 

такса износи 120.000,00 динара, обзиром да процењена вредност јавне набавке 

не прелази износ од 120.000.000,00 динара; 

• уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете 

после истека рока за подношење понуда, изузев Одлуке о додели уговора о 

јавној набавци, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне 

набавке (коју понуђачи сазнају у поступку отварања понуда) и износи 0,1% 

процењене вредности јавне набавке; 

• уколико се захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о јавној 

набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је 

додељен уговор, па ако та цена не прелази 120.000.000,00 динара такса 

износи 120.000,00 динара, а ако та цена прелази 120.000.000,00 динара, такса 

износи 0,1% понуђене цене понуђача коме је додељен уговор. 

 

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту 

права у поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-

administrativne-takse.html  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Понуђачи морају испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном 

поступку јавне набавке и то:     

  

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

као доказ за правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за 

привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда 

 

2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

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

кривично дело преваре и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван 

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

неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

1. извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица (УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица; Уколико уверење 

основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која 

су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач /правно лице/ 

није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања 

мита); 

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 

Вишег суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у 

Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 

1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган 

надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице 

рођено), али и према месту пребивалишта. 

Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене 

евиденције. 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверења 

Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

предузетник као понуђач, доказује достављањем: 

 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра; 

 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

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

давања мита, кривично дело преваре; 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој 

евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 

послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта 

 (доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

4) уверења 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; 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко 

лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова 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; 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој 

евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 
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послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта. 

(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда) 

 

3) уверења 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. 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке и то:     

 

1.- да  располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

а) да је у последњих 6 месеци  пре објављивања позива (рачунајући и дан објаве позива 

на Порталу јавних набавки) био ликвидан, односно да му у наведеном периоду рачун 

није био у блокади дуже од укупно 3  дана. 

 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

-  Потврду Народне банке Србије - Одсек принудне наплате, односно Потврда 

пословне банке да привредни субјект није био у блокади дуже од укупно 3 дана 

у наведеном периоду (за привредне субјекте који воде пословне књиге по 

систему простог књиговодства и за привредне субјекте који нису у обавези да 

утврђују финансијски резултат пословања - паушалци). 

 

2.- да располаже неопходним пословним капацитетом  и то: 

а)  да су у последње три обрачунске године (2016 - 2018)  извео радове на довођењу 

раскопаних саобраћајних површина јавне намене у првобитно, технички исправно 

стање у укупном износу од 50.000.000,00, без пдв-а. 

као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: копије уговора и 

оверену ситуацију или рачун. 

 

б) да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001, успостављен 

систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 или SRPS 

ISO 45001 и успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 за 

изградњу и одржавање објеката путне инфраструктуре и производњу асфалта, 

као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: фотокопијe важећих 

сертификата наведених стандарда 

 

3.- да располаже довољним техничким капацитетом и то:  

а) да има у власништву или закупу укњижену асфалтну базу, капацитета минималано 

150 т/час, на удаљености до 70 км од центра Новог Сада, мерено путем којим је 

дозвољено кретање теретних возила (на ком не постоји ограничење носивости) 

као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: 

- извод из листа непокретности (или извод из земљишних књига) и употребну 

дозволу за асфалтну базу 
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- купопродајни уговор (или рачун) за асфалтну базу са наведеним производним 

капацитетом асфалтне базе.  

- изјаву понуђача и власника асфалтне базе дату под материјалном и кривичном 

одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом, да је 

асфалтна база технички исправна и у функцији 

- изјаву понуђача дату под материјалном и кривичном одговорношћу, потписану 

од стране одговорног лица и оверену печатом којом се доказује удаљеност базе 

од центра Новог Сада. Уз ову изјаву приложити и одштампану и обележену трасу 

пута са уписаним растојањем измереним помoћу веб сајта: www.maps.google.com 

- уколико је асфалтна база у закупу потребно је уз све горе наведене доказе 

доставити и фотокопију важећег уговора о закупу  

 

б) да располаже са:  

• 1 финишер, 

• 1 ваљак за асфалт (гума-гума), тежине преко 10 тона 

• 3 виброваљка тежине преко 6 тона 

• 1 самоходну радну машину за чишћење путева (са четкама и уређајем за 

усисавање), 

• 1 грејдер, 

• 2 багера 

• 2 утоваривача, 

• 3 ровокопача-утоваривача, 

• 5 теретних возила носивости 2т - 10т, 

• 5 теретних кипер возила носивости 10т - 25т  

• 5 виброплоча 

• 2 пнеуматска компресора са чекићем за разбијање асфалта и бетона 

• 2 термоконтејнера за превоз асфалта носивости мин 15 т 

• 1 машину за сечење асфалта и бетона 

као доказе потребно је доставити: Пописну листу са стањем на дан 31.12.2018. године 

и картицу основних средстава, уговор о закупу или други уговор којим се доказује 

право располагања за опрему која се не региструје (маркером је потребно означити 

напред захтевану опрему) и фотокопију саобраћајних дозвола за опрему која се може 

регистровати, као и Образац бр. 9. „Изјава о испуњавању услова довољног техничког 

капацитета“ и Образац 10. „Списак грађевинске механизације, возила и опреме за 

реализацију радова“.  

У колико понуђач има тражену опрему у закупу потребно је да поред уговора о закупу 

достави Пописну листу закуподавца са стањем на дан 31.12.2018. године и картицу 

основних средстава за опрему која се не региструје (маркером је потребно означити 

напред захтевану опрему) и фотокопију саобраћајних дозвола за опрему која се може 

регистровати, као и Образац бр. 9. „Изјава о испуњавању услова довољног техничког 

капацитета“ и Образац 10. „Списак грађевинске механизације, возила и опреме за 

реализацију радова“.  

 

 

 

http://www.maps.google.com/
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4.- да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

а) има најмање 50 лица у радном односу или на други начин радно ангажовано ( уговору 

о  привремено – повременим пословима, уговор о делу)  од којих најмање: 

❖ 2  лица грађевински инжењер (ВСС VII) са важећом лиценцом ИКС број 412 или 

415,  

❖ 2 лица – грађевински техничар нискоградње (ВШС/ССС, VI/IV)  

      као доказе испуњености овог услова потребно је доставити    

- за сва запослена лица код понуђача - фотокопију одговарајућег обрасца М или М-3А 

којима се потврђује пријаве, промена или одјава на обавезно социјално осигурање за 

запослена лица  

 У случају да подаци о стручној спреми и радном месту нису уписани или јасно  

наведени у обрасцима М или М3/А, доставити и фотокопије уговора о раду/анекса 

уговора о раду и дипломе о стеченој стручној спреми, ако стручна спрема није 

наведена у уговору; 

- за радно ангажована лица – фотокопију важећих уговора о радном ангажовању 

(уговор мора бити важећи у  тренутку подношења понуде) за радно ангажована 

лица код понуђача (или једног од чланова групе) по основу другог уговора у складу 

са Законом о раду (у уговору мора бити јасно назначена стручна спрема лица, као и 

на којим пословима је ангажовано лице) 

  Уколико уговори достављени за ангажована лица не садрже јасно наведене 

податке о стручној спреми, треба доставити у понуди и дипломе о стеченој 

стручној спреми. 

-  ППП ПД образац за месец који претходи месецу објављивања позива . 

-  фотокопију захтеваних важећих лиценци издате од стране Инжењерске коморе  

   Републике Србије са потврдом о важности исте 

-  Образац бр. 11. «Изјава о испуњавању услова довољног кадровског капацитета» 

-  Образац бр. 12. «Списак извршилаца». 

 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 

 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2. и 4 Закона, 

што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове финансијског, 

пословног, техничког и кадровског капацитета из члана 76. Закона, понуђач испуњава 

самостално без обзира на ангажовање подизвођача.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним у овом одељку. Услове финансијског, пословног, техничког и кадровског 

капацитета из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу 

достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне документације.  

 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 

 

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су 

поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
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и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.- 

конкурсне документације. 

 

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно 

подизвођач, у своје име. 

 

Начин достављања доказа:   

 

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

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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

морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1. Извод из регистра Агенције за 

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

регистре. 

 

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

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

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, 

доказује испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет 

страници Агенције за привредне регистре. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

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

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 

доставља у изворном електронском облику. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази из члана 77. став 

1. тачка 1, 2. и 4. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 

органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 
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У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава право 

провере на основу релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач 

приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се 

сматрати неприхватљивом и биће одбијена. 

  

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

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

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

да је документује на прописани начин. 

 

 

       

Комисија за јавне набавке 

ЈКП“Водовод и канализација“Нови Сад 
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 ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

1.- Пун назив понуђача:          

 

2.- Седиште:     адреса:    пошт.бр.  

  

3.- Матични број :     

 

4.- Порески број :     

 

5.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

_______________________________________________ 

 

 

6.- Шифра делатности:     

 

7.- Бројеви телефона:           

 

8.- Пословна банка:      бр.рачуна:      

 

9.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:       

 

             

Уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код 

Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави 

овлашћење за заступање, односно потписивање уговора. 

     

10.- Особа за контакт:           

 

11.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 

                                           а.- самостално,                                            

                                           б.- као носилац посла из групе понуђача 

в. – са подизвођачем   

    

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

  

Датум:     

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са 

подизвођачем, као и Носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

 

 

 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 
 

5..- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

_______________________________________________ 

 

6.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

7.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

8.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

9.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава Носилац посла као члан групе понуђача 

која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача. 
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                                                                                                     ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- Б 

                                            

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1.- Пун назив подизвођача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 
 

5.- Врста правног лица (микро, мало, средње, велико), предузетник или физичко лице: 

_______________________________________________ 

 

6.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

7.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

8.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

9.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача 
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                                                                              ОБРАЗАЦ БРОЈ  2.- 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/12,14/15 и 68/15) дајемо следећу 

 

 

И З Ј А В У  

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, носилац посла/члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

делатности која је на снази у време подношења понуде у отвореном поступку јавне 

набавке број 17/19-С наручиоца – ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. 

 

 

У ________________ дана ________.2019.г. 

 

 

М.П.              

                                                                                             Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 

 

 

 

Напомена: дати образац попуњава, потписује и оверава понуђач, сваки члан групе 

понуђача/носилац посла, као и подизвођач, у своје име.         
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            ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА - 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДОВОЂЕЊУ У ПРВОБИТНО ИЛИ ТЕХНИЧКИ 

ИСПРАВНО СТАЊЕ РАСКОПАНИХ ПОВШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ, 

БР. ЈНВВ 17/19-С, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

• пун назив фирме:________________________________ 

• седиште________________________________________ 

• матични број____________________________________ 

• шифра делатности_______________________________ 

• ПИБ___________________________________________ 

• овлашћена особа (потписник понуде)_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

• пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

• особа за контакт_________________________________  

                                                         (име, презиме 

• тел/факс______________ е-маил_______________  

• лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                              (име, презиме и функција)  

 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 

• пун назив фирме:________________________________ 

• седиште________________________________________ 

• матични број____________________________________ 

• ПИБ___________________________________________ 

• особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

• тел/факс______________ е-маил_______________  

 

• пун назив фирме:________________________________ 

• седиште________________________________________ 

• матични број____________________________________ 

• ПИБ___________________________________________ 

• особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

• тел/факс______________ е-маил_______________  

• пун назив фирме:________________________________ 

• седиште________________________________________ 

• матични број____________________________________ 

• ПИБ___________________________________________ 

• особа за контакт ________________________________  

                                                         (име, презиме) 

• тел/факс______________ е-маил_______________ 
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На основу позива за подношење понуда за јавну набавку велике вредности – Извођење радова 

на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне 

намене, објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и на Порталу 

службених гласила  РС и базе података дајемо понуду како следи: 

 

1.   Укупна понуђена цена на бази оквирних количина износи: ___________________  

динара без пдв-а 

 

2. Рок плаћања:____________ дана  

 

3. Начин плаћања: налог за пренос 

 

4. Период извођења радова: 12 месеци 

 

5. Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал: __________ месеци  

 

6. Рок одзива за отклањање недостатака у гарантном року: _______________ (не 

може бити дужи од 2 календарска дана) 

 

7. Рок важења понуде: _____________ дана од дана отварања понуда (најмање 90 дана 

од дана отварања понуде) 

 

8. Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен 

подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко 

подизвођача: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                       

Понуду дајем (заокружити): а) самостално 

 б) заједничка понуда 

в) са подизвођачем 

Место и датум  ___________________         

 

                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

                                                     М.П.                        ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  4.- 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 
Упутство за попуњавање овог обрасца: Понуђачи су дужни да попуне овај образац 

тако да укупна понуђена цена на бази оквирних количина без пдв-а искаже укупну 

понуђену цену на бази оквирних количина дату на Обрасцу број 3.- У овом обрасцу 

понуђач исказује структуру цене номинално. Дата структура цене доказује да цена 

покрива сав трошак који ће понуђач имати у реализацији набавке.      

 

      

ред. 

бр.  

Опис предмета набавке са техничким 

карактеристикама јед.  

Мере 

Оквирне 

количине 

Jединична 

цена без 

пдв-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

            

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

            

1. 
Геомеханичко испитивање сабијености тла са 

израдом атеста (до 10 тачака на истој локацији) ком 10,00     

            

2. Постављање и демонтажа саобраћајне 

сигнализације на радилишту (по техничком 

решењу)         

  а) стандардни саобраћајни знак са стубом и стопом  ком 50,00     

  б) хоризонтална запрека са стопама ком 40,00     

  в) вертикална запрека са стопом ком 20,00     

  г) рад радника на постављању, померању и 

демонтажи саобраћајне сигнализације дан 20,00     

            

3. 
Опсецање-засецање асфалтног коловоза 

компресором или машином за сечење, са рушењем 

остатка асфалта и припремом радних спојева за 

наставак асфалтирања         

  а) дужине опсецања < 5 m1 m1 200,00     

  б) дужине опсецања 5-20 m1 m1 150,00     

  в) дужине опсецања 20-60 m1 m1 100,00     

  г) дужине опсецања > 60 m1 m1 70,00     

            

4. Опсецање-засецање асфалтног коловоза 

глодалицом за асфалт и припремом радних спојева 

за наставак асфалтирања         

  а) дужине опсецања < 5 m1 m1 30,00     

  б) дужине опсецања 5-20 m1 m1 30,00     

  в) дужине опсецања 20-60 m1 m1 50,00     
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  г) дужине опсецања > 60 m1 m1 50,00     

            

5. Рушење асфалтног коловоза, утовар и одвоз на 

депонију         

  а) дужине опсецања < 5 m2 m2 100,00     

  б) дужине опсецања 5-20 m2 m2 150,00     

  в) дужине опсецања 20-60 m2 m2 150,00     

  г) дужине опсецања > 60 m2 m2 100,00     

            

6. Скидање слоја асфалта на мањим деоницама 

глодалицом д=3-6 cm са директним утоваром и 

одвозом струганог материјала         

  а) површине < 100 m2 m2 30,00     

  б) површине >100 m2 m2 30,00     

            

7. Рушење бетонског коловоза, утовар и одвоз на 

депонију         

  а) површине за рушење < 5 m2 m2 20,00     

  б) површине за рушење 5-20 m2 m2 20,00     

  в) површине за рушење 20-60 m2 m2 20,00     

  г) површине за рушење > 60 m2 m2 20,00     

            

8. 
Рушење коловоза од ситне камене коцке, утовар и 

одвоз на депонију         

  а) површине за рушење < 5 m2 m2 15,00     

  б) површине за рушење 5-20 m2 m2 15,00     

  в) површине за рушење 20-60 m2 m2 15,00     

  г) површине за рушење > 60 m2 m2 15,00     

            

9. 
Рушење коловоза од ситне камене коцке, са 

чишћењем исте и одлагањем у страну ради 

поновне уградње         

  а) површине за рушење < 5 m2 m2 20,00     

  б) површине за рушење 5-20 m2 m2 20,00     

  в) површине за рушење 20-60 m2 m2 20,00     

  г) површине за рушење > 60 m2 m2 20,00     

            

10. 
Рушење тротоара од бетонских плоча, утовар и 

одвоз на депонију         

  а) површине за рушење < 5 m2 m2 50,00     

  б) површине за рушење 5-20 m2 m2 50,00     

  в) површине за рушење 20-60 m2 m2 50,00     

  г) површине за рушење > 60 m2 m2 50,00     
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11. 
Рушење ивичњака заједно са бетонском подлогом, 

утовар и одвоз на депонију до 10км         

  а) дужина ивичњака < 5 m1 m1 30,00     

  б) дужина ивичњака 5-20 m1 m1 30,00     

  в) дужина ивичњака 20-60 m1 m1 30,00     

  г) дужина ивичњака > 60 m1 m1 30,00     

            

12. Рушење ивичњака заједно са бетонском подлогом, 

одлагање ивичњака са стране, утовар и одвоз шута 

на депонију         

  а) дужина ивичњака < 5 m1 m1 30,00     

  б) дужина ивичњака 5-20 m1 m1 30,00     

  в) дужина ивичњака 20-60 m1 m1 30,00     

  г) дужина ивичњака > 60 m1 m1 30,00     

            

  УКУПНО I:         

            

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

            

1. 

Ископ материјала II и III категорије, утовар и одвоз 

на депонију         

  а) површине за ископ < 5 m2 m3 30,00     

  б) површине за ископ 5-20 m2 m3 30,00     

  в) површине за ископ 20-60 m2 m3 15,00     

  г) површине за ископ > 60 m2 m3 20,00     

            

2. 

Ископ вишка насутог материјала из рова (туцаника, 

шљунка, песка), утовар и одвоз на депонију         

  а) површине за ископ < 5 m2 m2 300,00     

  б) површине за ископ 5-20 m2 m2 300,00     

  в) површине за ископ 20-60 m2 m2 100,00     

  г) површине за ископ > 60 m2 m2 100,00     

            

3. 
Израда тампонског слоја од песка са испоруком 

песка, разастирањем, планирањем и набијањем         

  а) површине за израду тампонског слоја < 5 m2 m3 50,00     

  б) површине за израду тампонског слоја 5-20 m2 m3 50,00     

  в) површине за израду тампонског слоја 20-60 m2 m3 25,00     

  г) површине за израду тампонског слоја > 60 m2 m3 25,00     

            

4. Планирање, набијање и ваљање постељице         

  а) површине постељице < 5 m2 m2 300,00     

  б) површине постељице 5-20 m2 m2 300,00     
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  в) површине постељице 20-60 m2 m2 100,00     

  г) површине постељице > 60 m2 m2 100,00     

            

5. 
Планирање, набијање и ваљање постојећег 

тампона од туцаника         

  а) површине  постојећег тампона < 5 m2 m2 400,00     

  б) површине  постојећег тампона 5-20 m2 m2 400,00     

  в) површине  постојећег тампона 20-60 m2 m2 300,00     

  г) површине  постојећег тампона > 60 m2 m2 400,00     

            

  УКУПНО II:         

            

III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА         

            

1. 
Израда тампонског слоја од туцаника 0-63 и 0-31,5 

mm у слоју до д=35 cm са испоруком туцаника, 

разастирањем, планирањем и набијањем         

  а) површине за израду тампонског слоја < 5 m2 m2 110,00     

  б) површине за израду тампонског слоја 5-20 m2 m2 100,00     

  в) површине за израду тампонског слоја 20-60 m2 m2 50,00     

  г) површине за израду тампонског слоја > 60 m2 m2 50,00     

            

2. 
Полагање затечених ивичњака (бетонски, камени) 

са претходним чишћењем и полагањем на подлогу 

од бетона МБ 20, са додатком 10% нових         

  ивичњак 12/18 cm         

  а) дужина полагања ивичњака < 5 m1 m1 10,00     

  б) дужина полагања ивичњака 5-20 m1 m1 10,00     

  в) дужина полагања ивичњака 20-60 m1 m1 10,00     

  г) дужина полагања ивичњака > 60 m1 m1 10,00     

            

  ивичњак 18/24 cm         

  а) дужина полагања ивичњака < 5 m1 m1 10,00     

  б) дужина полагања ивичњака 5-20 m1 m1 10,00     

  в) дужина полагања ивичњака 20-60 m1 m1 10,00     

  г) дужина полагања ивичњака > 60 m1 m1 10,00     

            

3. Набавка и полагање сивих бетонских ивичњака на 

подлогу од бетона МБ 20         

  ивичњак 12/18 cm         

  а) дужина полагања ивичњака < 5 m1 m1 5,00     

  б) дужина полагања ивичњака 5-20 m1 m1 5,00     

  в) дужина полагања ивичњака 20-60 m1 m1 5,00     
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  г) дужина полагања ивичњака > 60 m1 m1 5,00     

            

  ивичњак 18/24 cm         

  а) дужина полагања ивичњака < 5 m1 m1 5,00     

  б) дужина полагања ивичњака 5-20 m1 m1 5,00     

  в) дужина полагања ивичњака 20-60 m1 m1 5,00     

  г) дужина полагања ивичњака > 60 m1 m1 5,00     

            

4. Набавка и полагање белих бетонских ивичњака на 

подлогу од бетона МБ 20         

  ивичњак 12/18 cm         

  а) дужина полагања ивичњака < 5 m1 m1 5,00     

  б) дужина полагања ивичњака 5-20 m1 m1 5,00     

  в) дужина полагања ивичњака 20-60 m1 m1 5,00     

  г) дужина полагања ивичњака > 60 m1 m1 5,00     

            

  ивичњак 18/24 cm         

  а) дужина полагања ивичњака < 5 m1 m1 5,00     

  б) дужина полагања ивичњака 5-20 m1 m1 5,00     

  в) дужина полагања ивичњака 20-60 m1 m1 5,00     

  г) дужина полагања ивичњака > 60 m1 m1 5,00     

            

5. 
Полагање затечених бетонских плоча на слој 

каменог агрегата 4/8mm или песка, са додатком 

10% нових плоча         

  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 20,00     

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 20,00     

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 20,00     

  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 20,00     

            

6. Набавка и полагање двослојних бетонских плоча 

разних димензија, на слој каменог агрегата 4/8mm 

или песка         

  бетонске плоче сиве         

  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 20,00     

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 20,00     

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 20,00     

  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 20,00     

            

  бетонске плоче у боји         

  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 20,00     

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 20,00     

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 20,00     
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  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 20,00     

            

7. 
Набавка и полагање бетонских префабрикованих 

елемената, плоча са завршним слојем од гранита у 

боји - PRANE д=6cm, на слој каменог агрегата 

4/8mm         

  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 5,00     

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 5,00     

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 5,00     

  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 5,00     

            

8. 
Полагање затечених бетонских растер плоча дим. 

40x60x10 cm са додатком слоја песка д=5cm, са 

додатком 10% нових плоча и насипањем земље и 

хумузирањем плоча         

  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 25,00     

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 25,00     

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 25,00     

  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 25,00     

            

9. 
Набавка и полагање бетонских растер плоча дим. 

40x60x10cm на слој песка д=5cm, са насипањем 

земље и хумузирањем плоча         

  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 25,00     

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 25,00     

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 25,00     

  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 25,00     

            

10. 
Набавка и полагање терацо плоча д=3-4cm на слој 

бетона МБ 30, д=10cm и заливање спојница 

цементним малтером         

  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 5,00     

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 5,00     

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 5,00     

  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 5,00     

            

11. Полагање затечене ситне камене коцке на слој 

песка, са додатком 10% нове коцке         

  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 10,00     

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 10,00     

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 10,00     

  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 10,00     
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12. Израда бетонских површина од бетона МБ 30, д=12 

cm         

  а) површине за бетонирање < 5 m2 m2 10,00     

  б) површине за бетонирање 5-20 m2 m2 10,00     

  в) површине за бетонирање 20-60 m2 m2 10,00     

  г) површине за бетонирање > 60 m2 m2 10,00     

            

13. Набавка материјала, транспорт, чишћење и мазање 

битуменском емулзијом површина које се 

пресвлачe 0.50 kg/m2 m2 100,00     

            

14. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ < 5 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња 

битуменизираног носећег слоја БНХС 16, БНС 22 

и БНС 32 у уваљаном стању 
        

  а) d=5 cm m2 400,00     

  б) d=6 cm m2 400,00     

  в) d=7 cm m2 250,00     

  г) d=8 cm m2 150,00     

            

15. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ 5-20 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња 

битуменизираног носећег слоја БНХС 16, БНС 22 

и БНС 32 у уваљаном стању 

        

  а) d=5 cm m2 400,00     

  б) d=6 cm m2 400,00     

  в) d=7 cm m2 300,00     

  г) d=8 cm m2 150,00     

            

16. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ 20-60 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња 

битуменизираног носећег слоја БНХС 16, БНС 22 

и БНС 32 у уваљаном стању 

        

  а) d=5 cm m2 200,00     

  б) d=6 cm m2 200,00     

  в) d=7 cm m2 100,00     

  г) d=8 cm m2 55,00     

            

17. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ 60-150 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња 

битуменизираног носећег слоја БНХС 16, БНС 22 

и БНС 32 у уваљаном стању 
        

  а) d=5 cm m2 100,00     

  б) d=6 cm m2 100,00     
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  в) d=7 cm m2 100,00     

  г) d=8 cm m2 50,00     

            

18. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ  >150 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња 

битуменизираног носећег слоја БНХС 16, БНС 22 

и БНС 32 у уваљаном стању 
        

  а) d=5 cm m2 400,00     

  б) d=6 cm m2 450,00     

  в) d=7 cm m2 400,00     

  г) d=8 cm m2 50,00     

            

19. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ < 5 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња асфалт 

бетона АБ 8, АБ 11, АБ 11с и АБ 16с  у уваљаном 

стању 
        

  а) d=3 cm m2 400,00     

  б) d=4 cm m2 400,00     

  в) d=5 cm m2 250,00     

  г) d=6 cm m2 150,00     

            

20. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ 5-20 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња асфалт 

бетона АБ 8, АБ 11, АБ 11с и АБ 16с  у уваљаном 

стању         

  а) d=3 cm m2 400,00     

  б) d=4 cm m2 400,00     

  в) d=5 cm m2 300,00     

  г) d=6 cm m2 150,00     

            

21. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ 20-60 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња асфалт 

бетона АБ 8, АБ 11, АБ 11с и АБ 16с  у уваљаном 

стању 
        

  а) d=3 cm m2 200,00     

  б) d=4 cm m2 200,00     

  в) d=5 cm m2 150,00     

  г) d=6 cm m2 55,00     

            

22. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ 60-150 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња асфалт 

бетона АБ 8, АБ 11, АБ 11с и АБ 16с  у уваљаном 

стању 
        

  а) d=3 cm m2 100,00     

  б) d=4 cm m2 100,00     
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  в) d=5 cm m2 100,00     

  г) d=6 cm m2 50,00     

            

23. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ >150 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња асфалт 

бетона АБ 8, АБ 11, АБ 11с и АБ 16с  у уваљаном 

стању 
        

  а) d=3 cm m2 400,00     

  б) d=4 cm m2 450,00     

  в) d=5 cm m2 400,00     

  г) d=6 cm m2 50,00     

            

24. 

Ручна уградња асфалт бетона у слоју д=4-5 cm око 

сливника и шахтова. Уколико је потребно 

извршити претходно опсецање коловоза машином 

за сечење и припрему радних спојева         

  а) сливника ком 150,00     

  б) шахтова ком 75,00     

            

25. ДОВОЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У 

ПРВОБИТНО ИЛИ ТЕХНИЧКИ ИСПРАВНО 

СТАЊЕ НАКОН ИЗРАДЕ КУЋНИХ 

ПРИКЉУЧАКА 

Позиција може да обухвата следеће радове: 

опсецање асфалтног коловоза компресором или 

машином за сечење, ископ вишка насутог 

материјала из рова, утовар и одвоз на депонију, 

планирање, набијање и ваљање постојећег тампона 

од туцаника и израду потребних асфалтних слојева 

са припремом радних спојева за наставак 

асфалтирања m2 100,00     

            

  УКУПНО III:         

            

IV ОДВОДЊАВАЊЕ         

            

1. Набавка и полагање бетонских каналета разних 

димензија на подлогу од бетона МБ 20         

  а) дужина полагања каналета < 5 m1 m1 5,00     

  б) дужина полагања каналета 5-20 m1 m1 5,00     

  в) дужина полагања каналета 20-60 m1 m1 5,00     

  г) дужина полагања каналета > 60 m1 m1 5,00     

            

2. Израда типског бетонског сливника са 

постављањем сливничке решетке са рамом ком 5,00     
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3. Замена оштећеног шахт поклопца новим /шахт 

поклопац типа “антивандал” са дихтунг гумом/ ком 5,00     

            

4. Замена оштећене сливничке решетке новом 

/решетка типа “антивандал”/ ком 5,00     

            

5. Висинско регулисање         

  - сливника ком 5,00     

   - шахтова ком 5,00     

   - водоводних капа и ознака ком 5,00     

            

  УКУПНО IV:         

            

V САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА         

            

1. Обележавање ознака хоризонталне сигнализације m2 50,00     

            

  УКУПНО V:         

            

VI ОСТАЛИ РАДОВИ         

            

1. Набавка, транспорт и ручна уградња готовог 

бетона МБ30   m3 5,00     

            

2. Израда једностране оплате m2 15,00     

            

3. Израда двостране оплате m2 15,00     

            

4. 
Набавка, транспорт и постављање арматуре и 

арматурне мреже kg 50,00     

            

  УКУПНО VI:         

            

VII АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ         

            

1. Ровокопач-утоваривач h 5     

2. Булдозер h 5     

3. Грејдер h 5     

4. Виброваљак  h 5     

5. Виброплоча   h 5     

6. Компресор h 5     

7. Теретно возила до 2t h 5     
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8. Теретно кипер возило 2-10t h 5     

9. Теретно кипер возило преко 10t h 5     

            

  УКУПНO VII:         

            

VIII АНГАЖОВАЊЕ ОСОБЉА         

            

1. Неквалификована радна снага h 10     

2. Квалификована радна снага h 10     

3. Техничари h 10     

            

  УКУПНO VIII:         

            

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА          

            

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА         

IV ОДВОДЊАВАЊЕ         

V САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА         

VI ОСТАЛИ РАДОВИ         

VII АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ         

VIII АНГАЖОВАЊЕ ОСОБЉА         

 

 

УКУПНО на бази оквирних количина без пдв-а  (∑ I ÷ VIII):   

 Износ пдв-а  

 УКУПНО на бази оквирних количина са пдв-ом  (∑ I ÷ VIII):  

 

 

 

                                                              

                                                                                                             Структуру цене дао: 

 

___________________________________ 

                                                                                                    потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                           М.П                                 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 .-    

                                                                                                                   

                                                                                                                         

На основу  Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12,14/15 и 68/15) и члана 

13.- Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и  начину доказивања испуњености услова за учешће (Сл.гласник РС бр. 

86/15) даје се следећа 

 

И З Ј А В А   

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 

 

У  вези са јавном набавком велике вредности извођења радова у поступку јавне набавке 

Наручиоца ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад бр. ЈНВВ 17/19-С изјављујемо да 

ћемо: 

• при закључењу уговора, а најкасније у року од 20 дана од дана закључења 

уговора, доставити неопозиву, безусловну, без права на приговор и на први позив 

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

уговорене вредности, без пдв-а, са трајањем најмање 15 дана дуже од периода 

важења уговора; Банкарска гаранција ће бити у портфељу Наручиоца све до 

испуњења свих уговорних обавеза, након чега ће нам бити враћена. 

• пре испостављања прве привремене ситуације доставити бланко соло меницу са 

меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без пдв-а, за 

отклањање грешака у гарантном року, са роком важности најмање 5 дана дуже од 

дана истека гарантног рока за последње изведене радове. Меница ће бити у 

портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза, након чега ће 

нам бити враћена. Истовремено, предајом менице се обавезујемо да ћемо 

Наручиоцу предати оверену копију важећег картона са депонованим потписима 

овлашћеног лица, овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу 

са Уговором као и потврду да су меница и менично овлашћење регистровани у 

Регистру меница и овлашћења. 

 Меница ће бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци 

о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења 

(Сл. гласник РС бр. 56/11, 80/15,76/16 и 82/17) Народне Банке Србије. 

 

У случају да не испунимо преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, 

Наручилац је овлашћен да реализује наша достављена средства обезбеђења. 

 

У _______________________ дана ________.2019.г. 

 

М.П.                       Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                  ____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 .- 

                                                                                                                           

Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити закључен 

са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном 

понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се 

регулисати тражени услови из позива за подношење понуде и конкурсне документације. 

Овај модел уговора који је саставни део конкурсне документације, понуђач попуњава у 

складу са својом понудом, оверава печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата 

елементе из модела уговора.  

 

 

МОДЕЛА УГОВОРА 

 

На основу члана 112. и 113. Закона о јавним набавкама Републике Србије и Одлуке о 

додели уговора број _______________ од _________ за јавну набавку радова, бр. ЈНВВ  

17/19-С  израђен је овај (не попуњава понуђач): 

 

УГОВОР  

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 

Закључен између:  

 

1) Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, са седиштем у 

Новом Саду, Масарикова бр.17, текући рачун бр.105-32308-08 код АИК банке а.д. Нови 

Сад, матични број.08041083 ПИБ: 100237118 које заступа Директор Гвозден Перковић 

(у даљем тексту Инвеститор) и 

 

                             2) _________________________ са седиштем у __________, ул._____________________ 

бр.______, текући рачун бр. ________________________________ код________________ 

бенке, матични број: _____________________, ПИБ: ___________________, које заступа 

директор ____________________________ (у даљем тексту Извођач) 

са члановима групе/подизвођачем (назив, седиште, ПИБ, МБ): 

___________________________________________________________________________                    

___________________________________________________________________________

_______ ___________________________________________________________________ 

(уколико се наступа самостално на ову линију не уписујте икакав податак ) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора чини Извођење радова на довођењу у првобитно или технички 

исправно стање раскопаних површина јавне намене за Инвеститора на годишњем нивоу, 

са периодичним извођењем истих. 
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Радови ће се изводити у свему према Понуди Извођача дел. бр. _____________  која 

чини саставни део овог уговора. 

 

 

ВАЖНОСТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

 

Овај уговор се закључује на одређено време и то на 12 месеци од дана потписивања 

уговора. Као датум закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату 

Инвеститора који први потписује уговор.   

                                               

УГОВОРЕНА ЦЕНА 

 

Члан 3. 

 

Овај уговор се закључује на максимални износ од 50.000.000,00 динара без пдв-а, на 

годишњем новоу, усклађен са потребама Инвеститора за уговорени период и датим  

ценама из усвојене понуде и Обрасца структуре цене  Извођача радова .  

Уговорне стране уговарају, да Инвеститор није у уговорној обавези да своју потребу за 

наведеним радовима реализује до напред наведеног уговореног износа, до истека рока 

на који је овај уговор закључен, те сходно овој уговорној одредби, Извођач нема права 

да од Инвеститора захтева рализацију предметне набавке до наведеног  износа.  

Уколико Инвеститор потроши своја напред наведена финансијска средства уговорена за 

реализацију предметне набавке или реализује све своје потребе за предметним 

радовима и пре истека рока на који је овај уговор закључен, овај уговор ће се сматрати 

аутоматски раскинутим са даном последње примопредаје радова, односно са даном  

плаћања фактуре за  исте, о чему ће Инвеститор благовремено обавестити Извођача. 

 

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА И ПЛАЋАЊА -  КОНАЧАН ОБРАЧУН 
 

Члан 4. 
 

Извођач је дужан да привремене и окончану ситуацију доставља искључиво у 

динарским износима.  

 

Авансно плаћање није предвиђено.  

 

Извођач, све радове и уграђени материјал из текућег месеца, а по привременој односно 

окончаној ситуацији, мора фактурисати и ситуацију доставити Инвеститору најкасније 

до 15. у наредном месецу.  

 

Инвеститор се обавезује да ове рачуне плати у року од ______ дана од пријема рачуна.  
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Обрачун изведених радова према појединачном радном налогу, вршиће се према 

уговореним јединичним ценама из Обрасца структуре цене Извођача који чини саставни 

део овог Уговора. 

По завршетку свих радова по Уговору, Инвеститор, Стручни надзор, Извођач и 

Одговорни извођач радова, дужни су да овере Записник о примопредаји свих изведених 

радова по Уговору. 

 

ПРОМЕНА ЦЕНЕ 

 

Члан 5. 

 

 Уговорена цена дата у понуди је фиксна током периода важења уговора. 

 

ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА 

 

Члан 6. 

 

У циљу благовременог и квалитетног враћања раскопаних површина јавне намене у 

првобитно или технички исправно стање Извођач је у обавези да: 

- стручно и квалитетно изведе радове из овог уговора у складу са законом, 

Одлуке о раскопавању површина јавне намене ( Сл.лист Града Новог Сада бр. 

12/11, 56/12, 13/14, 69/14 и 74/16), Правилником о техничким условима за 

раскопавање и довођење раскопаних јавних површина у технички исправно 

стање и правилима струке, а по налогу за рад/радном налогу надзорног органа, 

- води грађевински дневник и грађевинске књиге, 

- неопходне радове, на довођењу раскопаних површина јавне намене у 

првнобитно или технички исправно стање изврши у најкраћем могућем року, 

односно у року датом у радном налогу, узимајући у обзир све релевантне 

факторе као што су локација, обим радова, временске прилике а све у складу са 

одобрењем за раскопавање које доноси Градска управа за саобраћај и путеве 

града Новог Сада, 

- да стави Инвеститору на располагање радну снагу и потребну опрему односно 

механизацију по позиву, 

- да на градилишту односно терену градилишта предузме све мере прописане 

законом о безбедности и здрављу на раду и друге мере за обезбеђење радова  и 

да преузме потпуну одговорност за последице због необезбеђености и 

необележености градилишта, 

- да у току извођења радова мора поштовати одредбе Закона о заштити животне 

средине, 

- да обезбеди и именује одговорног руководиоца радова и о томе благовремено 

писмено обавести Инвеститора и надзорног органа, 

- да на градилишту одржава ред и чистоћу, а након завршетка радова уклони сав 

отпадни материјал   који настане у току извођења радова, 
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- да уписом у грађевински дневник обавести Инвеститора односно надзорни 

орган о завршетку радова, 

- да приступи отклањању евентуалних примедби,  

- да обезбеди банкарску гаранцијеу и меницу сагласно одредбама овог уговора. 

 

Члан 7. 

 

Осим наведеног у члану 6. овог уговора, Извођач је дужан да за уговорене радове, а у 

вези рока извођења радова, своје активности прилагоди роковима из радног налога , без 

права надокнаде за евентуално посебно повећање трошкова за прековремени рад. 

 

За потребе евентуалних непланираних хитних радова, Извођач ће доставити 

Инвеститору и надзорном органу, ради могућности брже комуникације, име лица 

задуженог за спровођење овог уговора за сво време његовог трајања са бројем 

телефона, мобилног телефено и сл. 

 

Извођач ће бити у обавези да се на хитни позив одазове и стави Инвеститору на 

располагање, без обзира на час хитног позива и временске услове (0-24 ), сво време 

трајања овог уговора) и то за све врсте радова из уговора, без права посебне надокнаде 

за прековремени рад. Извођач радова је у обавези да се на хитан позив одазове у року од 

максимално 2 сата и стави на располагање Инвеститору.  

 

Обзиром на значај основне делатности коју врши Инвеститор (комунална делатноста 

пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења атмосферских и 

отпадних вода за грађане, правна лица и предузетнике) и значај радова који се изводе за 

функционисање Града Новог Сада, Извођач, ако се не одазове на хитне позиве за  

извођење хитних радова, чини тежу повреду уговорних обавеза што представља 

довољан разлог за раскид уговора, са свим пратећим последицама. 
 

Члан 8. 

 

Извођач радова је дужан да приступи  извођењу: 

) хитних непредвиђених радова у складу са одредбама члана 634.- ЗОО уз 

сагласност  надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност 

околних објеката или за спречавање настанка веће штете, а потреба за њиховим 

извођењем је настала ванредним и неочекиваним догађајима ( клизиште, појава 

подземне воде, наилажење на археолошко налазиште и сл. ). У случају наступања 

потребе за извођењем предметних радова, Извођач радова је дужан да писаним 

путем, путем надзорног органа, упозори Инвеститора о наступању  ванредних и 

неочекиваних догађаја, односно околности које су од утицаја на извођење 

радова. Уколико Извођач радова не учини напред наведену радње, Инвеститор 

има право да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење 

посла. Инвеститору припрада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и 

одговарајућу суму новца која је доспела на исплату Извођачу радова, а у сваком 

случају Инвеститор има право на наплату разлике до потпуно настале штете од 
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извођача. Извођач радова и  надзорни орган су дужни да одмах по наступању 

ванредних и неочекиваних догађаја о истом усмено обавесте Инвеститора, а 

писмено у року од 24 часа. 

) вишкова радова, који не прелазе 10% од уговорених количина радова, и који ће се 

третирати као уговорени радови за које ће важити уговорена јединична цена и 

чије извођење неће утицати на укупно уговорену цену радова.  

 

Инвеститор може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета Уговора до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о 

јавним набавкама, а у склaду са ставом 5. истог члана Закона. Лимит из став 1. члана 

115. Закона се не односи на вишкове радова који су уговорени. 

 

Додатне  и накнадне радове, чија вредност прелази лимит из члана 115. став 1. Закона, 

ако се за истима укаже потреба, Извођач радова ће евентуално извести након 

спроведеног поступка утврђеног Законом о јавним набавкама с тим да укупна вредност 

истих не може прећи износ од 15% уговорене вредности из овог уговора. 
 

ОБАВЕЗА ИНВЕСТИТОРА 

 

Члан 9. 

 

Инвеститор се обавезује: 

- да Извођачу за сваки појединачни посао изда посебан налог за рад са  

осталом техничком документацијом, 

- да одреди и именује лице које ће вршити надзор у име Инвеститора, 

- да по испостављеној привременој/окончаној ситуацији плати Извођачу 

изведене радове у уговореном року.  

 

Члан 10. 

 

Након закључења овог уговора, Инвеститор ће приступити закључењу уговора са 

,,Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада“ 

из Новог Сада којим ће између осталог бити уговорен начин вођења техничке контроле 

и стручног надзора над радовима дефинисаним овим уговором који ће вршити стручна 

лица наведеног јавног предузећа. Инвеститор ће Извођачу доставити примерак овог 

уговора и решења за лица одређена за вршење стручног надзора. 

 

РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

 

Члан 11. 

 

Извођач у свему прихвата, да ће испоштовати захтеве Инвеститора и надзорног органа у 

погледу рока  извођења радова дефинисаних појединачним радним налогом.  
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Почетак и завршетак радова, по сваком појединачном налогу, дефинисаће се уписом у 

грађевински дневник. 

 

Реализовани рок завршетка радова, по појединачном налогу, биће утврђен уписом у 

грађевинском дневнику и сматраће се почетком гарантног рока по том налогу. 

 

Члан 12. 

 

Сви радови морају бити изведени како је предвиђено налогом за рад Инвеститора, 

правилно по техничким прописима и стандардима са квалитетним материјалом.  

 

Инвеститор ће, уз присуство представника Извођача и стручног надзорног органа 

заједничким изласком на место радова, обавити примопредају радова и констатовати, 

обим и квалитет изведених радова, уписом у грађевински дневник. 

 

Извођач је дужан да у примереном року отклони све евентуалне недостатке и примедбе 

које су настале кривицом Извођача, а које утврди Стручни надзор. 

                     

ПРИЈЕМ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Члан 13. 
 

По завршетку радова Стручни надзор и Одговорни извођач радова ће, уписом у 

грађевински дневник, извршити примопредају радова по појединачном радном налогу и 

од тог датума тече гарантни рок за изведене радове по том налогу.  
 

УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 14. 

 

Ако Извођач својом кривицом не изврши уговорене радове у року дефинисаном у 

појединачном радном налогу, дужан је да плати Инвеститору уговорну казну за сваки 

календарски дан закашњења и то у висини од 2,0 ‰ (два промила) од укупне уговорене 

вредности, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може прећи 5% од 

вредности радова по појединачном налогу. 

Уговорну казну из претходног става Извођач ће платити по испостављеном обрачуну. 

 

ОБЕЗБЕЂАЊЕ КВАЛИТЕТНОГ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

 

Члан 15. 

 

Извођач се обавезује да у року од најкасније 20 дана од дана закључења овог уговора 

достави неопозиву, безусловну, без права на приговор и на први позив наплативу 

банкарску гаранцију на износ од 10% од укупно уговорене вредности за добро 

извршење посла.  
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Банкарска гаранција у вредности из става 1. овог члана, за добро извршење посла мора 

имати рок важности најмање 15 дана дуже од уговореног периода важности овог 

уговора. 

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и 

наплатива на први позив, коју је Инвеститор дужан вратити Извођачу по истеку 

уговореног рока и испуњења свих уговорених обавеза. 

Уговор се закључује под одложним условом и ступа на снагу након што Извођач 

достави тражену гаранцију за добро извршење посла Инвеститору. 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Инвеститор ће наплатити уколико 

Извођач неосновано одбије да изврши или прекине започете радове, који су му 

додељени по основу ове јавне набавке. 

У случају из претходног става овог члана Уговора Инвеститор и Извођач радова су 

сагласни да Инвеститор може кумулативно наплатити уговорну казну у пуном износу из 

члана 14. овог уговора и банкарску гаранцију за добро извршење посла, као и да може 

аутоматски раскинути овај уговор без вођења судског или другог спора. 

Инвеститор ће наплатити банкарску гаранцију и ако Извођач не достави меницу на 

начин и у року дефинисаном следећим ставом овог члана Уговора. 

Извођач се обавезује да пре испостављања прве привремене ситуације достави  

Инвеститору бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року на износ 

од 10% укупно уговорене вредности, као средство обезбеђења уредног отклањања 

недостатака у гарантном року. 

Истовремено, предајом менице извођач радова се обавезује да Инвеститору преда 

оверену копију важећег картона са депонованим потписима овлашћеног лица, који не 

сме бити старији од 30 дана, овлашћење за Инвеститора да се меница може попунити у 

складу са Уговором, као и потврду да су меница и менично овлашћење регистровани у 

Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и 

начину вођења регистра меница и овлашћења Народне Банке Србије (Сл. гласник РС бр. 

56/11, 80/15, 76/16 и 82/17). 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. 

гласник РС бр. 56/11, 80/15,76/16 и 82/17 ) Народне Банке Србије. 

Меница мора бити издата са роком важности 5 дана од дана истека гарантног рока за 

последње изведене радове. 

Меницу ће Инвеститор  наплатити уколико извођач не отклони грешке које су предмет 

гаранције на завршеним радовима. 

Инвеститор задржава право аутоматског раскида уговора без штетних последица по 

себе, у случају да му се не достави наведена бланко меница. 

                                   

ГАРАНТНИ ПЕРИОД И ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА 

 

Члан 16. 

За квалитет извршених радова и уграђени материјал и функционалност изведених 

радова извођач обезбеђује гарантни период који износи __________________ месеци.  

Извођач је дужан да се у гарантном периоду, а на писмени захтев Инвеститора, у року 

од ___ дана, одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су 
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настали због његовог пропуста и неквалитетног рада, скривених мана уграђеног 

материјала .  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 

 

Извођач је у обавези да обезбеди о свом трошку полису осигурања код овлашћеног 

завода/институције за радове који ће бити дефинисани појединачним радним налогом. 

Извођач је сагласан да ће уколико то не обезбеди, у потпуности и самостално, без 

вођења судског, управног или другог спора, сносити пуну материјалну и кривичну 

одговорност за настале штетне последице према Инвеститору и оштећеним трећим 

лицима.  

Члан 18. 

 

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним лицима или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. Извођач радова одговара Инвеститору у случају 

неовлашћеног уступања, односно давања у залогу свог потраживања из овог 
уговора. Инвеститор има право на накнаду штете због непоштовања ове одредбе 
уговора. 
Евентуалне спорове по уговору, уговорне стране ће настојати да реше споразумно а ако 

у томе не успеју, настали спор ће решавати надлежни суд у Новом Саду. 
 

Члан 19. 

 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима као и други важећи прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 20. 

 

Овај уговор је сачињен у 7 истоветних примерака од којих инвеститор задржава 5 

примерака, а извођач 2 примерка. 

 

Нови Сад,  _______________2019. године      

 

         

ЗА ИЗВОЂАЧА      ЗА ИНВЕСТИТОРА 

  

_______________________                                                     _________________________              

МП. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.-     

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 

68/15) дајемо следећу 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједничку) понуду у отвореном поступку број 17/19-С, наручиоца ЈКП „Водовод и 

канализација“ Нови Сад, подноси независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци 

бити ништаван. 

 

 У _______________________ дана ________.2019.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            ____________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.-    

 

         

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 , 14/15 и 

68/15) дајемо следећи: 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 

 

 У _______________________ дана ________.2019.г. 

 

 

 

М.П. 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                           _____________________________ 

 

                                                           
 
Напомена:  

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.- 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ДОВОЉНОГ 

ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

 

 

у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди) 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједно са осталим члановима групе понуђача) располаже захтеваним довољним 

техничким капацитетом за Извођење радова на довођењу у првобитно или технички 

исправно стање раскопаних површина јавне намене, у поступку јавне набавке 

Наручиоца ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад бр ЈНВВ. 17/19-С. 

 

 

                                                                    

 

 

У _______________________ дана ________.2019.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 10.- 

 

СПИСАК ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ, ВОЗИЛА И ОПРЕМЕ 

 ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА  

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

Назив Назив произвођача и тип/врста,  

тежина, носивост 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
У _______________________ дана ________.2019.г. 

 

М.П. 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 
Напомена: дати образац попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 11.- 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ДОВОЉНОГ 

КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 

 

 

у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди) 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједно са осталим члановима групе понуђача) располаже захтеваним довољним 

кадровским капацитетом за Извођење радова на довођењу у првобитно или 

технички исправно стање раскопаних површина јавне намене, у поступку јавне 

набавке Наручиоца ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад бр. ЈНВВ 17/19-С. 

 

 

                                                                    

 

 

У _______________________ дана ________.2019.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 12.- 

 

СПИСАК ИЗВРШИЛАЦА 

 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ/АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ ИНЖЕЊЕРА  

СА ЛИЦЕНЦОМ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 

Ред.

бр 

Име и презиме Звање 

(инж. грађ.) 

ВСС, VII 

Одсек -смер Број 

лиценце 

Датум 

издавања 

лиценце 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 
СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ/АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ОСТАЛИХ ЗАНИМАЊА 

УКЉУЧУЈУЋИ И ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧАРЕ 

 

 

Редни 

број 

Име и презиме 

 

Занимање          

 

Школска спрема и степен 

образовања 
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У _______________________ дана ________.2019.г. 

 

 

М.П. 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 

 

Напомена: дати образац попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у 

своје име. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 13.- 

 

 

ТEХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ПРЕДМЕР РАДОВА 

 

 

Предмет набавке су Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно 

стање раскопаних површина јавне намене. 

 

Наручилац ће се изабраном извођачу, за сваки појединачни посао/радове, издавати 

посебан налог за рад. Издавањем налога за рад сматраће се да је понуђач/извођач радова 

уведен у посао.  

 

Радови се изводе периодично, односно за сво време трајања уговора о јавној набавци 

 

Уговор о јавној набавци се закључује на период од једне године, односно максимално до 

износа процењене вредности јавне набавке која износи 50.000.000,00 динара. 

 

    

ред. 

бр.  

Опис предмета набавке са техничким карактеристикама 
јед.  

Мере 

Оквирне 

количине 

        

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     

        

1. 
Геомеханичко испитивање сабијености тла са израдом атеста (до 10 

тачака на истој локацији) ком 10,00 

        

2. 
Постављање и демонтажа саобраћајне сигнализације на радилишту 

(по техничком решењу) 
    

  а) стандардни саобраћајни знак са стубом и стопом  ком 50,00 

  б) хоризонтална запрека са стопама ком 40,00 

  в) вертикална запрека са стопом ком 20,00 

  г) рад радника на постављању, померању и демонтажи саобраћајне 

сигнализације дан 20,00 

        

3. 

Опсецање-засецање асфалтног коловоза компресором или машином 

за сечење, са рушењем остатка асфалта и припремом радних спојева 

за наставак асфалтирања     

  а) дужине опсецања < 5 m1 m1 200,00 

  б) дужине опсецања 5-20 m1 m1 150,00 

  в) дужине опсецања 20-60 m1 m1 100,00 



  

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

Страница 60 од 69 

 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр 17/19-С отворени поступак  

  г) дужине опсецања > 60 m1 m1 70,00 

        

4. 
Опсецање-засецање асфалтног коловоза глодалицом за асфалт и 

припремом радних спојева за наставак асфалтирања     

  а) дужине опсецања < 5 m1 m1 30,00 

  б) дужине опсецања 5-20 m1 m1 30,00 

  в) дужине опсецања 20-60 m1 m1 50,00 

  г) дужине опсецања > 60 m1 m1 50,00 

        

5. 

Рушење асфалтног коловоза, утовар и одвоз на депонију     

  а) дужине опсецања < 5 m2 m2 100,00 

  б) дужине опсецања 5-20 m2 m2 150,00 

  в) дужине опсецања 20-60 m2 m2 150,00 

  г) дужине опсецања > 60 m2 m2 100,00 

        

6. 

Скидање слоја асфалта на мањим деоницама глодалицом д=3-6 cm са 

директним утоваром и одвозом струганог материјала     

  а) површине < 100 m2 m2 30,00 

  б) површине >100 m2 m2 30,00 

        

7. 

Рушење бетонског коловоза, утовар и одвоз на депонију     

  а) површине за рушење < 5 m2 m2 20,00 

  б) површине за рушење 5-20 m2 m2 20,00 

  в) површине за рушење 20-60 m2 m2 20,00 

  г) површине за рушење > 60 m2 m2 20,00 

        

8. 

Рушење коловоза од ситне камене коцке, утовар и одвоз на депонију     

  а) површине за рушење < 5 m2 m2 15,00 

  б) површине за рушење 5-20 m2 m2 15,00 

  в) површине за рушење 20-60 m2 m2 15,00 

  г) површине за рушење > 60 m2 m2 15,00 

        

9. 

Рушење коловоза од ситне камене коцке, са чишћењем исте и 

одлагањем у страну ради поновне уградње     

  а) површине за рушење < 5 m2 m2 20,00 

  б) површине за рушење 5-20 m2 m2 20,00 

  в) површине за рушење 20-60 m2 m2 20,00 

  г) површине за рушење > 60 m2 m2 20,00 
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10. 

Рушење тротоара од бетонских плоча, утовар и одвоз на депонију     

  а) површине за рушење < 5 m2 m2 50,00 

  б) површине за рушење 5-20 m2 m2 50,00 

  в) површине за рушење 20-60 m2 m2 50,00 

  г) површине за рушење > 60 m2 m2 50,00 

        

11. 
Рушење ивичњака заједно са бетонском подлогом, утовар и одвоз на 

депонију до 10км     

  а) дужина ивичњака < 5 m1 m1 30,00 

  б) дужина ивичњака 5-20 m1 m1 30,00 

  в) дужина ивичњака 20-60 m1 m1 30,00 

  г) дужина ивичњака > 60 m1 m1 30,00 

        

12. 
Рушење ивичњака заједно са бетонском подлогом, одлагање 

ивичњака са стране, утовар и одвоз шута на депонију     

  а) дужина ивичњака < 5 m1 m1 30,00 

  б) дужина ивичњака 5-20 m1 m1 30,00 

  в) дужина ивичњака 20-60 m1 m1 30,00 

  г) дужина ивичњака > 60 m1 m1 30,00 

        

        

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

        

1. 

Ископ материјала II и III категорије, утовар и одвоз на депонију     

  а) површине за ископ < 5 m2 m3 30,00 

  б) површине за ископ 5-20 m2 m3 30,00 

  в) површине за ископ 20-60 m2 m3 15,00 

  г) површине за ископ > 60 m2 m3 20,00 

        

2. 

Ископ вишка насутог материјала из рова (туцаника, шљунка, песка), 

утовар и одвоз на депонију     

  а) површине за ископ < 5 m2 m2 300,00 

  б) површине за ископ 5-20 m2 m2 300,00 

  в) површине за ископ 20-60 m2 m2 100,00 

  г) површине за ископ > 60 m2 m2 100,00 

        

3. 
Израда тампонског слоја од песка са испоруком песка, разастирањем, 

планирањем и набијањем     

  а) површине за израду тампонског слоја < 5 m2 m3 50,00 
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  б) површине за израду тампонског слоја 5-20 m2 m3 50,00 

  в) површине за израду тампонског слоја 20-60 m2 m3 25,00 

  г) површине за израду тампонског слоја > 60 m2 m3 25,00 

        

4. Планирање, набијање и ваљање постељице     

  а) површине постељице < 5 m2 m2 300,00 

  б) површине постељице 5-20 m2 m2 300,00 

  в) површине постељице 20-60 m2 m2 100,00 

  г) површине постељице > 60 m2 m2 100,00 

        

5. 

Планирање, набијање и ваљање постојећег тампона од туцаника     

  а) површине  постојећег тампона < 5 m2 m2 400,00 

  б) површине  постојећег тампона 5-20 m2 m2 400,00 

  в) површине  постојећег тампона 20-60 m2 m2 300,00 

  г) површине  постојећег тампона > 60 m2 m2 400,00 

        

        

III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА     

        

1. Израда тампонског слоја од туцаника 0-63 и 0-31,5 mm у слоју до 

д=35 cm са испоруком туцаника, разастирањем, планирањем и 

набијањем     

  а) површине за израду тампонског слоја < 5 m2 m2 110,00 

  б) површине за израду тампонског слоја 5-20 m2 m2 100,00 

  в) површине за израду тампонског слоја 20-60 m2 m2 50,00 

  г) површине за израду тампонског слоја > 60 m2 m2 50,00 

        

2. 
Полагање затечених ивичњака (бетонски, камени) са претходним 

чишћењем и полагањем на подлогу од бетона МБ 20, са додатком 

10% нових     

  ивичњак 12/18 cm     

  а) дужина полагања ивичњака < 5 m1 m1 10,00 

  б) дужина полагања ивичњака 5-20 m1 m1 10,00 

  в) дужина полагања ивичњака 20-60 m1 m1 10,00 

  г) дужина полагања ивичњака > 60 m1 m1 10,00 

        

  ивичњак 18/24 cm     

  а) дужина полагања ивичњака < 5 m1 m1 10,00 

  б) дужина полагања ивичњака 5-20 m1 m1 10,00 

  в) дужина полагања ивичњака 20-60 m1 m1 10,00 

  г) дужина полагања ивичњака > 60 m1 m1 10,00 
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3. Набавка и полагање сивих бетонских ивичњака на подлогу од бетона 

МБ 20     

  ивичњак 12/18 cm     

  а) дужина полагања ивичњака < 5 m1 m1 5,00 

  б) дужина полагања ивичњака 5-20 m1 m1 5,00 

  в) дужина полагања ивичњака 20-60 m1 m1 5,00 

  г) дужина полагања ивичњака > 60 m1 m1 5,00 

        

  ивичњак 18/24 cm     

  а) дужина полагања ивичњака < 5 m1 m1 5,00 

  б) дужина полагања ивичњака 5-20 m1 m1 5,00 

  в) дужина полагања ивичњака 20-60 m1 m1 5,00 

  г) дужина полагања ивичњака > 60 m1 m1 5,00 

        

4. Набавка и полагање белих бетонских ивичњака на подлогу од бетона 

МБ 20     

  ивичњак 12/18 cm     

  а) дужина полагања ивичњака < 5 m1 m1 5,00 

  б) дужина полагања ивичњака 5-20 m1 m1 5,00 

  в) дужина полагања ивичњака 20-60 m1 m1 5,00 

  г) дужина полагања ивичњака > 60 m1 m1 5,00 

        

  ивичњак 18/24 cm     

  а) дужина полагања ивичњака < 5 m1 m1 5,00 

  б) дужина полагања ивичњака 5-20 m1 m1 5,00 

  в) дужина полагања ивичњака 20-60 m1 m1 5,00 

  г) дужина полагања ивичњака > 60 m1 m1 5,00 

        

5. 

Полагање затечених бетонских плоча на слој каменог агрегата 4/8mm 

или песка, са додатком 10% нових плоча     

  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 20,00 

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 20,00 

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 20,00 

  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 20,00 

        

6. 

Набавка и полагање двослојних бетонских плоча разних димензија, 

на слој каменог агрегата 4/8mm или песка     

  бетонске плоче сиве     

  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 20,00 

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 20,00 

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 20,00 
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  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 20,00 

        

  бетонске плоче у боји     

  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 20,00 

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 20,00 

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 20,00 

  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 20,00 

        

7. 

Набавка и полагање бетонских префабрикованих елемената, плоча са 

завршним слојем од гранита у боји - PRANE д=6cm, на слој каменог 

агрегата 4/8mm     

  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 5,00 

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 5,00 

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 5,00 

  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 5,00 

        

8. 

Полагање затечених бетонских растер плоча дим. 40x60x10 cm са 

додатком слоја песка д=5cm, са додатком 10% нових плоча и 

насипањем земље и хумузирањем плоча     

  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 25,00 

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 25,00 

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 25,00 

  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 25,00 

        

9. 

Набавка и полагање бетонских растер плоча дим. 40x60x10cm на слој 

песка д=5cm, са насипањем земље и хумузирањем плоча     

  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 25,00 

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 25,00 

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 25,00 

  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 25,00 

        

10. 

Набавка и полагање терацо плоча д=3-4cm на слој бетона МБ 30, 

д=10cm и заливање спојница цементним малтером     

  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 5,00 

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 5,00 

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 5,00 

  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 5,00 

        

11. Полагање затечене ситне камене коцке на слој песка, са додатком 10% 

нове коцке     
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  а) површине поплочавања < 5 m2 m2 10,00 

  б) површине поплочавања 5-20 m2 m2 10,00 

  в) површине поплочавања 20-60 m2 m2 10,00 

  г) површине поплочавања > 60 m2 m2 10,00 

        

12. 

Израда бетонских површина од бетона МБ 30, д=12 cm     

  а) површине за бетонирање < 5 m2 m2 10,00 

  б) површине за бетонирање 5-20 m2 m2 10,00 

  в) површине за бетонирање 20-60 m2 m2 10,00 

  г) површине за бетонирање > 60 m2 m2 10,00 

        

13. 

Набавка материјала, транспорт, чишћење и мазање битуменском 

емулзијом површина које се пресвлачe 0.50 kg/m2 m2 100,00 

        

14. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ < 5 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња битуменизираног носећег 

слоја БНХС 16, БНС 22 и БНС 32 у уваљаном стању 

    

  а) d=5 cm m2 400,00 

  б) d=6 cm m2 400,00 

  в) d=7 cm m2 250,00 

  г) d=8 cm m2 150,00 

        

15. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ 5-20 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња битуменизираног носећег 

слоја БНХС 16, БНС 22 и БНС 32 у уваљаном стању 

    

  а) d=5 cm m2 400,00 

  б) d=6 cm m2 400,00 

  в) d=7 cm m2 300,00 

  г) d=8 cm m2 150,00 

        

16. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ 20-60 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња битуменизираног носећег 

слоја БНХС 16, БНС 22 и БНС 32 у уваљаном стању 

    

  а) d=5 cm m2 200,00 

  б) d=6 cm m2 200,00 

  в) d=7 cm m2 100,00 

  г) d=8 cm m2 55,00 
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17. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ 60-150 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња битуменизираног носећег 

слоја БНХС 16, БНС 22 и БНС 32 у уваљаном стању 

    

  а) d=5 cm m2 100,00 

  б) d=6 cm m2 100,00 

  в) d=7 cm m2 100,00 

  г) d=8 cm m2 50,00 

        

18. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ  >150 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња битуменизираног носећег 

слоја БНХС 16, БНС 22 и БНС 32 у уваљаном стању 

    

  а) d=5 cm m2 400,00 

  б) d=6 cm m2 450,00 

  в) d=7 cm m2 400,00 

  г) d=8 cm m2 50,00 

        

19. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ < 5 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња асфалт бетона АБ 8, АБ 11, 

АБ 11с и АБ 16с  у уваљаном стању 

    

  а) d=3 cm m2 400,00 

  б) d=4 cm m2 400,00 

  в) d=5 cm m2 250,00 

  г) d=6 cm m2 150,00 

        

20. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ 5-20 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња асфалт бетона АБ 8, АБ 11, 

АБ 11с и АБ 16с  у уваљаном стању     

  а) d=3 cm m2 400,00 

  б) d=4 cm m2 400,00 

  в) d=5 cm m2 300,00 

  г) d=6 cm m2 150,00 

        

21. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ 20-60 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња асфалт бетона АБ 8, АБ 11, 

АБ 11с и АБ 16с  у уваљаном стању 

    

  а) d=3 cm m2 200,00 

  б) d=4 cm m2 200,00 

  в) d=5 cm m2 150,00 

  г) d=6 cm m2 55,00 
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22. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ 60-150 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња асфалт бетона АБ 8, АБ 11, 

АБ 11с и АБ 16с  у уваљаном стању 

    

  а) d=3 cm m2 100,00 

  б) d=4 cm m2 100,00 

  в) d=5 cm m2 100,00 

  г) d=6 cm m2 50,00 

        

23. ПОВРШИНЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ >150 m2 

Набавка материјала, транспорт и уградња асфалт бетона АБ 8, АБ 11, 

АБ 11с и АБ 16с  у уваљаном стању 

    

  а) d=3 cm m2 400,00 

  б) d=4 cm m2 450,00 

  в) d=5 cm m2 400,00 

  г) d=6 cm m2 50,00 

        

24. 

Ручна уградња асфалт бетона у слоју д=4-5 cm око сливника и 

шахтова. Уколико је потребно извршити претходно опсецање 

коловоза машином за сечење и припрему радних спојева     

  а) сливника ком 150,00 

  б) шахтова ком 75,00 

        

25. 

ДОВОЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ПРВОБИТНО ИЛИ 

ТЕХНИЧКИ ИСПРАВНО СТАЊЕ НАКОН ИЗРАДЕ КУЋНИХ 

ПРИКЉУЧАКА 

Позиција може да обухвата следеће радове: опсецање асфалтног 

коловоза компресором или машином за сечење, ископ вишка насутог 

материјала из рова, утовар и одвоз на депонију, планирање, набијање 

и ваљање постојећег тампона од туцаника и израду потребних 

асфалтних слојева са припремом радних спојева за наставак 

асфалтирања m2 100,00 

        

        

IV ОДВОДЊАВАЊЕ     

        

1. Набавка и полагање бетонских каналета разних димензија на подлогу 

од бетона МБ 20     

  а) дужина полагања каналета < 5 m1 m1 5,00 

  б) дужина полагања каналета 5-20 m1 m1 5,00 

  в) дужина полагања каналета 20-60 m1 m1 5,00 
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  г) дужина полагања каналета > 60 m1 m1 5,00 

        

2. Израда типског бетонског сливника са постављањем сливничке 

решетке са рамом ком 5,00 

        

3. Замена оштећеног шахт поклопца новим /шахт поклопац типа 

“антивандал” са дихтунг гумом/ ком 5,00 

        

4. Замена оштећене сливничке решетке новом /решетка типа 

“антивандал”/ ком 5,00 

        

5. Висинско регулисање     

  - сливника ком 5,00 

   - шахтова ком 5,00 

   - водоводних капа и ознака ком 5,00 

        

        

V САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА     

        

1. Обележавање ознака хоризонталне сигнализације m2 50,00 

        

        

VI ОСТАЛИ РАДОВИ     

        

1. 

Набавка, транспорт и ручна уградња готовог бетона МБ30   m3 5,00 

        

2. Израда једностране оплате m2 15,00 

        

3. Израда двостране оплате m2 15,00 

        

4. 

Набавка, транспорт и постављање арматуре и арматурне мреже kg 50,00 

        

        

VII АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ     

        

1. Ровокопач-утоваривач h 5 

2. Булдозер h 5 

3. Грејдер h 5 

4. Виброваљак  h 5 

5. Виброплоча   h 5 

6. Компресор h 5 
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7. Теретно возила до 2t h 5 

8. Теретно кипер возило 2-10t h 5 

9. Теретно кипер возило преко 10t h 5 

        

        

VIII АНГАЖОВАЊЕ ОСОБЉА     

        

1. Неквалификована радна снага h 10 

2. Квалификована радна снага h 10 

3. Техничари h 10 

        

 

 

 

У _______________________ дана ________.2019.г. 

 

М.П. 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 

 

 

 


