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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон),  члана 2. Правилника 
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 
број 86/2015) Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-1/2019-
48, од 13.02.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
број IV-404-1/2019-49, од 13.02.2019.године, припремљена је 
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Редни број јавне набавке 06/2019 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

1. Општи подаци о јавној набавци.................................................... 3 
 

2. Подаци о предмету јавне набавке ............................................... 3 
 

3. Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и 
опис радова.................................................................................... 4 
 

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. 
           Закона о јавним набавкама  и упутство како се доказује  

      испуњеност тих услова................................................................. 6 
 

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду ............................. 11 
 

6. Обрасци и модел уговора ............................................................ 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Радови на рехабилитацији путева 

Страна 3 од 68 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
 

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ  број 16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs  

 
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 

 
Предметна јавна набавка радова, број 06/2019 – спроводи се у  отвореном 

поступку, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке. 
 

1.3. Подаци о предмету јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке је набавка радова на рехабилитацији путева. 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци. 
Предметну јавну набавку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки, 

на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа и на својој 
интернет страници.  
 

1.4. Контакт (лице или служба) 
 

Контакт: Комисија за ЈН, факс: 021/6045-587, или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима од понедељка до петка, у току 
радног времена од 07,00-15,00 часова. 

 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавки  
 

Опис предмета јавне набавке: набавка радова на рехабилитацији путева, а 
у свему по опису, сходно поступку и условима одређеним у овој конкурсној 
документацији. 

Редни број јавне набавке:06/2019. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 45233223 - радови на 

обнављању хабајућег површинског слоја.  
 

2.2. Партије 
 

Предметна набавка није обликована по партијама. 
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3.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 

 
 Јавна набавка обухвата радове на рехабилитацији (изградња, 
реконструкција и појачано одржавање) путева и путних објеката на територији 
општине Бачка Паланка. 
 Извођач склапа уговора са Општином Бачка Паланка, а Послове 
кординације и надзора над извођењем радова који су предмет ове јавне 
набавке ће вршити ЈП „Стандард“ који је управљач општинских путева и улица 
на територији општине Бачка Паланка. 
 Стручна служба ЈП "Стандард" и Извођача ће одмах по потписивању 
уговора, сачинити динамички План послова на реализацији послова редовног 
одржавања путева, а у складу са расположивим средствима и осталим 
условима. 
 Извођач је дужан да за сва градилишта на којима је прописано 
постављање Табле за означавање градилишта у складу са Законом о 
планирању и изградњи, исте постави са подацима који су добијени од стране 
Наручиоца. 
 За све време трајања Уговора, Извођач ће вршити константно 
обезбеђење свих градилишта који настану као реализација радова по 
позицијама из ове Набавке, односно Налога добијених од ЈП „Стандард“. У 
цену свих радова  урачунати  обезбеђивање градилишта саобраћајном 
сигнализацијом у складу са позитивним Законским прописима, за сво време 
извођења радова. У цену урачуната набавка саобраћајне сигнализације, рад 
радника на постављању, обезбеђењу и уклањању исте. 
 Цене које се дају односе се на радове на било ком делу територије 
општине Бачка Паланка, и као такве су исте за све. 
 Локација и рок извођења радова ће се дефинисати радним налогом. 
Налог може бити у изузетним случајевима усмени, али се мора накнадно 
доставити и писмени налог. 
 Радови ће се извршити у складу са расположивим средствима, и 
искључиво по налогу Наручиоца.  
 Квалитет изведених радова и гаранција на изведене радове је у складу 
са Законом. 
 У случају избора понуђача за ову јавну набавку понуђач је дужан да 
приликом потписивања уговора обезбеди осигурање за евентуалну штету 
насталу трећим лицима. Осигурање се узима за уговорени период. 

Плаћање ће се извршити након испостављања привремених и окончаних 
ситуација у складу са степеном изведених радова, са Законом прописаним 
роком плаћања. 

Пре достављања привремена ситуација се обавезно усаглашава са 
представником Наручиоца и Надзорним органом Наручиоца. Сву 
документацију и ситуације, Извођач доставља прво ЈП „Стандард“ на контролу 
и оверу, након чега се после овере достављају у Општину Бачка Паланка.  

За извођење радова на пословима рехабилитације путне мреже у општини 
Бачка Паланка, а који се односе на асфалтерске радове, Извођач радова је 
дужан да ангажује овлашћену акредитовану лабараторију за текућу контролу 
квалитета. 
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Понуђач/Извођач ни под каквим условима не сме да отпочне радове на 
пословима, уколико није обезбедио радилиште адекватном саобраћајном 
сигнализацијом. 

Обавезује се Понуђач/Извођач да постављену радну саобраћајну 
сигнализацију чува и одржава за време извођења радова. Када се заврше 
радови, Понуђач/Извођач је дужан да за уклањање исте обавести стручну 
службу ЈП „Стандард“.  

У случају затварања улица или делова улица комплетно за саобраћај, 
Понуђач ће у сарадњи са ЈП „Стандард“, израдити Скицу градилишне 
сигнализације за предметну деоницу и извршити обавештање јавности. 

У случају радилишта које не може да се заврши у једном дану, 
Понуђач/Извођач је дужан да по завршетку сваког дана, док је отворено 
радилиште и постоји опасност по безбедност саобраћаја направи Скицу  
постављене саобраћајне сигнализације и изврши фотографисање исте на 
завршетку сваког дана (када се изводе радови). 

За сву евентуалну штету, која настане због неизвршавања радова који су 
добијени писменим или усменим Налогом,  насталу штету комплетно сноси 
Извођач.  

У Образцу понуде  дат је табеларни приказ позиција односно детаљан 
приказ радова који су основ за извођење и обрачун Изведених радова, чиме ће 
се приликом плаћања изведених радова, признавати само они радови који су 
наведени у датој табели или комбинацијом позиција. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  И 
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

4.1. Обавезни услови 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл.75. став 1. тачка 1. Закона); 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75. став 1. тачка 2. 
Закона); 
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл.75. став 1. тачка 4. Закона); 
 

Понуђач  је дужан да при састављању понуде наведе да је  изричито  
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл.75. став 2. Закона) -  (Образац број 4). 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка 1., 2.,4.  ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2.,4.  
ЗЈН. 

 
4.2. Доказивање испуњености обавезних услова 

 
У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Закона, достављањем 
следећих доказа: 

 
- Правно лице као понуђач: 

 Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра 
надлежног Привредног суда, независно од датума издавања 

 Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП-а за 
законског заступника , 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. Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Захтев за извод из казнене евиденције се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника. За 
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понуђача – правно лице Уверење Основног и Вишег суда на чијем је 
подручју седиште правног лица за кривична дела против привреде, 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре, а за дело организованог криминала Уверење 
Вишег суда у Београду, доказ не може бити старији од 2 месеца пре 
отварања понуда 

 Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
 

- Предузетник као понуђач: 
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из 
одговарајућег регистра, независно од датума издавања 
2) Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне Полицијске 
управе МУП-а за законског заступника , 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, доказ не 
може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 
4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

 
- Физичко лице као понуђач 
1) Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне Полицијске 
управе МУП-а за законског заступника , 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, доказ не 
може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 
2) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

 
4.3. Додатни услови  
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане 
чланом 76. Закона о јавним набавкама, и то: 

 
1) да располаже неопходним минималним пословним капацитетом  

 
да је понуђач изводио истоврсне радове који су предмет јавне набавке у 

вредности од најмање 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, у претходне три 
обрачунске године (2016., 2017. и 2018.)  
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2) да располаже неопходним минималним финансијским 
капацитетом  

 
да није био у блокади ниједан дан у претходних годину дана од дана 

објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, односно годину дана у 
односу на месец пре објављивања позива на Порталу  

 
3) да располаже неопходним минималним техничким капацитетом 

 
2.3. да располаже са следећом опремом :  

 

рб Назив опреме Ком 

1 

Укњижена/уписана у катастар непокретности асфалтна 
база на име понуђача капацитета мин 150 тона/час на 
удаљености максимално 70 км од раскрснице Светозара 
Милетића – Краља Петра у Бачкој Паланци, која је у 
последње три календарске године (2016, 2017. и 2018.) 
произвела минимално по 15.000 тона асфалта годишње 
(за сваку годину појединачно) 

1 

2 финишер за асфалт са мин. ширином од 2.5 м  2 

3 ваљак гума-пегла тежине преко 6 тона 1 

4 ваљак гума-гума тежине преко 12 т 1 

5 вибро ваљак за тампонске слојеве 2 

6 
машина за скидање асфалта – Wirtgen "или одговарајуће" 
- 

1 

7 цистерна за воду 1 

8 радна машина – комбинирка 3 

9 грејдер 1 

10 утоваривач 2 

11 камион кипер носивости преко 10 тона 3 

12 камион кипер носивости до 10 тона 3 

13 покретни компресор 1 

14 
термоконтејнер (термосилос) за асфалт носивости преко 
15 тона 

2 

15 машина за сечење бетона и асфалта 1 

 
 

4) да располаже неопходним минималним кадровским капацитетом 
 

да има радно ангажовано најмање 20 (двадесет) радника следећих 
квалификација: 
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Кадровски капацитет 

рб Назив 
број 

особа 

1 

Лица са VII или VIII степеном стручне спреме 
саобраћајног или грађевинског смера која поседују 
важећу лиценцу за извођење радова на пословима 
нискоградње (путева и путних објеката) број лиценце 412 
или 415 

1 

2 

Лица која су оспособљена за извођење радова на 
пословима нискоградње - путева и путних објеката 
(грађевински радници, возачи теретних возила, 
руковаоци грађевинских машина.....)  

12 

3 Асфалтери 6 

4 Лице за безбедност и здравље на раду 1 

 УКУПНО 20 

 
4.4.  Доказивање испуњености додатних услова 
 
У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач 

доказује испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, 
достављањем следећих доказа: 
 
неопходaн минимални пословни капацитет  
Докази :  

- Образац бр. 5  - Списак изведених радова (референц листа) потписана и 
оверена од стране Понуђача. Уколико заједно испуњавају чланови групе 
сваки члан потписује и оверава своју референц листу. 

- Образац бр.6 - Потврда/е инвеститора о изведеним радовима, потписане 
и оверене од стране наручиоца (инвеститора) 

 
неопходaн минимални финансијски  капацитет  
Доказ: 

- Потврда од НБС (одељење за принудну наплату), потврда о броју 
неликвидних дана за последњих 12 месеци (јануар 2019 - фебруар 2018) 
 
неопходан минимални технички капацитет : 
 
Докази:  

-  доказ о власништву - за средства набављена до 31.12.2018. 
године-пописна листа или аналитичка картица основних средстава, на којима 
ће маркером бити означена тражена техничка опрема, потписана од стране 
овлашћеног лица  и оверена печатом, пописна листа мора бити са датумом 
31.12.2018. године.  

-  за средства набављена од 01.01.2019.године рачун и отпремница. 
-  за возила која се региструју: копија саобраћајне дозволе (уколико 

је издата нова саобраћајна дозвола, исту треба очитати и одштампати) 
- за возила које се не региструју – копија пописне листе, односно 

уговор о закупу или лизингу  
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-  За асфалтну базу обавезно доставити: 1. Извод из листа 
непокретности или извод из земљишних књига где се јасно види да је 
асфалтна база легално уцртана, употребну дозволу и уговор о закупу уколико 
асфалтна база није у власништву  (Напомена: уговор о закупу мора да се 
односи на период од најмање 15 месеци од дана отварања понуда); 2.  
Купопродајни уговор или рачун са наведеним производним капацитетом 
асфалтне базе; 3. Карту са одштампаном и обележеном трасом пута и 
локацијом асфалтне базе базе помоћу фрее онлине даљинара, који се налази 
на веб адреси: http://www.registracija-vozila.rs/daljinar-udaljenosti-izmedju-gradova 
ili www.maps.google.com; 4. књиговодствену лагер листу или аналитичку картицу 
за претходне три године из које се види количина произведеног асфалта на 
годишњем нивоу; 5. Образац бр. 9 

- Образац изјаве о техничким капацитетима  -  „Образац број 7“ 
 

4. неопходан минимални кадровски капацитет:  
Докази: 

- М образац и фотокопије уговора о радном ангажовању по неком од 
основа у складу са Законом о раду  

- фотокопије лиценце 412 или 415 за носиоца личнe лиценце и потврда 
Инжењерске коморе Србије о важењу лиценце 

- уверење о положеном стручном испиту за обављање послова 
безбедности и здравља на раду за лице за безбедност и здравље на раду 

- Образац бр. 8 - Изјава о кадровском капацитету (навести сва лица која 
ће бити ангажована на реализацији предмета јавне набавке а минимум 20)  

 
Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове могу да 

испуњавају заједно. 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе. 
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тачка 1., 
2., 4.  ЗЈН, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 
доступни. 
 Уколико понуђач у понуди не достави доказ, а не нагласи да су подаци 
јавно доступни и не наведе интернет страницу, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

http://www.maps.google.com/
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 
5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 
 

Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне 
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена или 
откуцана, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико Образац понуде и остале потребне обрасце из ове конкурсне 
документације потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у 
обрасце који су саставни део конкурсне документације. 

Понуђачи су обавезни да изврше обилазак терена на којем ће се вршити 
радови на рехабилитацији путева. Обилазак локације могуће је извршити 
сваког радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова, закључно са 
14.03.2019. године, особа за контакт: Дејан Шкорић тел: 064-864-1560. 

Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су 
уписани мимо образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбитиПодаци 
који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су уписани мимо 
образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.  

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, 
упутства, спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, 
остале обрасце, приложи захтеване изјаве, документа и доказе, оверене на 
захтевани начин, те тако комплетирану понуду достави у року дефинисаном 
конкурсном документацијом.  

Приложену спецификацију попунити на местима где је то предвиђено, 
јер ће у супротном понуда бити одбијена као неодговарајућа. 

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео 
и прихватио све услове из конкурсне документације. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 

Није дозвољено подношење понуде у електронском облику. 
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се 

непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара, на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 
16, 21400 Бачка Паланка, канцеларија број 19, са назнаком: „Не отварај-Понуда 
за набавку радова на рехабилитацији путева, број ЈН 06/2019“, у року од 30 
(тридесет) дана од дана објављивања Позива за подношење понуда и 
конкурсне документације на Порталу јавних набавки, односно до 15.03.2019. 
године (петак) до 12,00 часова.  
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Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 15.03.2019. 
године до 12,00 часова.  

Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене 
вратити понуђачу. 

На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача, 
као и име особе за контакт и број телефона. 

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће 
бити важеће само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа. 

 
Понуда мора да садржи: 
 

 Попуњен, потписан и оверен Образац понуде – „Образац број 1“ 
попуњава, потписује и оверава  овлашћено лице понуђача односно 
овлашћени понуђач из  групе понуђача одређен Споразумом, уколико 
понуђач не  наступа самостално 

 Документа која је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност 
обавезних  и додатних услова  

 Попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди - „Образац 
број 3“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
односно овлашћено лице сваког понуђача из  групе понуђача, уколико 
понуђач не наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о  поштовању обавеза из 
члана 75.став 2. ЗЈН -  „Образац број 4“, попуњава, потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача  односно овлашћено лице сваког понуђача из  
групе понуђача, уколико понуђач не наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац референц листе - „Образац број 
5“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача односно 
уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача 
потписује и оверава свој Списак – референтну листу 

 Попуњен, потписан и оверен Образац Потврде о реализацији уговора  -  
„Образац број 6“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице 
инвеститора за који су рађени радови и оверава га печатом инвеститора  

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о техничким капацитетима  
-  „Образац број 7“, попуњава, потписује и оверава  овлашћено лице 
понуђача односно овлашћени понуђач из  групе понуђача одређен 
Споразумом, уколико понуђач не  наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о кадровским капацитетима  
-  „Образац број 8“, попуњава, потписује и оверава  овлашћено лице 
понуђача односно овлашћени понуђач из  групе понуђача одређен 
Споразумом, уколико понуђач не наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о асфалтној бази  -  
„Образац број 9“, попуњава, потписује и оверава  овлашћено лице 
понуђача односно овлашћени понуђач из групе понуђача одређен 
Споразумом, уколико понуђач не  наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора - „Образац број 10“, 
попуњава, потписује и оверава  овлашћено лице понуђача односно 
овлашћени понуђач из  групе понуђача одређен Споразумом, уколико 
понуђач не  наступа самостално 
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 Попуњен, потписан и оверен Образац потврде о извршеном обиласку 
локације - „Образац број 11“, попуњава, и потписује овлашћено лице 
понуђача односно овлашћени понуђач из групе понуђача одређен 
Споразумом, уколико понуђач не наступа самостално и оверава 
потписује лице овлашћено од стране Наручиоца 

 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке 
понуде. 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде у вредности од 200.000,00 
динара. 

 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
 

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

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити              
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

5) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање 
понуда 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно 
прикупљених информација, или погрешно процењених околности или услова, 
односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 

Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за 
подношење понуда, односно 15.03.2019. године у просторијама Општине Бачка 
Паланка са почетком у 13,00 часова. Представник понуђача може 
присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено 
овлашћење издато од стране тог понуђача. 

 
5.3. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5.4. Начин, измене, допуне и опозив понуде 
 

Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду  писаним 
обавештењем пре истека рока за подношење понуда , а измена или повлачење 
понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду 
или обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за подношење понуда. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће 
достављено са ознаком на коверти: «измена понуде», «допуна понуде» или 
«опозив понуде» за јавну набавку - „Не отварај - Понуда за набавку радова на 
рехабилитацији путева, број ЈН 06/2019“. 

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за 
подношење понуде. Понуда се не може допунити, изменити или опозвати 
након истека рока за подношење понуда. 
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5.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у више 
заједничких понуда 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 

 
5.6. Понуда са подизвођачем 

 
 У случају да понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде ће 
заокружити опцију „са подизвођачем“, проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач  мора да 
испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1.,2., 4. ЗЈН. 
 Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1.,2. 4. ЗЈН. 
Уколико понуђач понуду подноси са више подизвођача, потребно је доставити 
доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1.,2., 4. ЗЈН, за сваког 
од њих. 
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 
наведен и у уговору о јавној набавци. 
 Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла 
наручиоцу без обзира на број подизвођача.  
 Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у 
некој другој понуди.  
 
5.7. Заједничка понуда 

 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде 

ће заокружити опцију «као заједничку понуду». 
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети Споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

- податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 
уговора и 

- понуђачу који ће потписати уговор, рачун на који ће бити извршено 
плаћање. 
У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора 
да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке  1.,2., 4. ЗЈН , а 
додатне услове могу испунити заједно.  
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова 
који су наведени у поглављу  5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
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НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО  
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА. 

Понуђач који подноси понуду самостално, не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је копирање 
потребних образаца ради уношења података чланова групе понуђача.  

Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.  
 
5.8. Начин и услови плаћања, гарантни рок и рок важења понуде 
 

Плаћање за извршене радове ће се извршити након испостављања 
привремених и окончаних ситуацијама у складу са степеном изведених радова 
са роком плаћања од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Пре 
достављања, привремена и окончана ситуација се обавезно усаглашава са 
надзорним органом наручиоца. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда. 
Гаранција на изведене радове не може бити краћа од 24 месеци од дана 

завршетка радова. 
Рок извођења радова бити дефинисан у сваком појединачном писменом 

налогу у складу са усвојеним Динамичким планом. 
Место извођења радова  – путна мрежа општине Бачка Паланка. 

 
5.9. Валута 
 

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а. Цена мора бити 
фиксна, не може се мењати за све време трајања уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 
5.10. Заштита података  
 

Понуђач, укључујући и њихове подизвођаче, односно, понуђач из групе 
понуђача, уколико понуђач не наступа самостално, је дужан да чува као 
поверљиве све податке које им наручилац стави на располагање, при чему се 
неће сматрати поверљивим  докази о испуњености услова, цена и остали 
подаци из понуде. 

 
5.11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима    
обезбеђења испуњења обавеза понуђача   

 
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде обавезно поднесе 

лицитациону гаранцију (банкарска гаранција за озбиљност понуде) на износ 
200.000,00 динара (оригинал). Рок важења наведене лицитационе гаранције је 
60 дана од дана отварања понуда. Ова гаранција мора бити безусловна, без 
права на приговор и наплатива на први позив. 
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У случају да изабрани понуђач повуче своју понуду пре датума њеног 
истека без сагласности наручиоца, одбије да потпише уговор сходно условима 
из његове понуде и не успе или одбије да достави гаранцију за успешно 
обављање (добро извршење) посла, наручилац ће наведени износ наплатити 
као своје обештећење. 

У случају избора понуђача за ову јавну набавку понуђач је дужан да 
обезбеди: 

111...    Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 
обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити 
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 
за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла . Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска 
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг).  

222...    Полису осигурања од штете настале трећим лицима. Осигурање се 
узима за уговорени период. 

 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
 
5.12. Додатне информације и појашњења наручиоца у вези са припремањем 
понуде 
 

Потенцијални понуђач коме су потребна додатна објашњења у вези 
конкурсне документације или појашњења у вези са припремањем понуде, може 
да се обрати наручиоцу у писаном облику са напоменом «Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, број ЈН 06/2019», 
на адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог број 
16, 21400 Бачка Паланка или факсом на број: 021-6045-587 или email: 
jnabavke@backapalanka.org.rs. 

Служба за контакт: Служба за јавне набавке, телефон: 021-2101-174.  
Све захтеве везане за додатна објашњења треба доставити наручиоцу 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће на 
примљени захтев за додатна објашњења, одговор  објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници, у року од 3 дана од дана пријема 
захтева. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда. 

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може 
да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

 
5.13. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
 
  Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
увид и контролу. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно 
промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила 
одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из 
природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда. 

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац 
ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
5.14. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
5.15. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се 
налазе на списку негативних референци  

 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води 

Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у 
тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 
15%,  уместо 10%  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако 
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
5.16. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: 
економски најповољнија понуда. 
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Понуде ће се оцењивати на основу следећих елемената критеријума  

ОПИС  МАX  

Понуђена цена 95 

Поседовање ISO стандарда  5 

 

Укупан број пондера који се може постићи: 100. 
 
 
1.Понуђена цена      до 95 пондера 
 
Табела 1. Начин одређивања броја бодова ББи са применом коефицијента и 
понуђеном ценом: 
 

Р.б. О П И С  П О З И Ц И Ј Е 
Јед. 
мере 

коефицијент 

1 2 3 4 
1 Исколчавање и обележавање трасе и објеката. 

Пре почетка радова извођач је дужан да изврши потребна 
обележавања осовина саобраћајница, раскрсница и 
објеката. Обележавање извршити на основу плана 
обележавања из пројекта, скице или ситуације, а у договору 
са Инвеститором Приликом извођења радова осигурати и 
чувати полигоне репере и сталне тачке. Обрачун изведених 
радова врши се по m исколчене трасе. 
 м 0,50 

2 Геодетски снимак изведеног стања. Након завршетка 
радова извођач је дужан да по налогу Инвеститора изврши 
геодетско снимање изведеног стања и достави снимак 
Инвеститору. 
 м2 0,20 

3 Рушење колских улаза и пешачких стаза. 
Извршити рушење колских улаза и пешачких стаза који се 
укидају. Просечна дебљина подлоге је 20-30 цм, различитог 
састава. Ако су колски улази или пешачке стазе изведени 
од бетонских плоча, ове плоче повадити ручно, очистити и 
утоварити у возило. Шут настао рушењем утоварити у 
возило и одвести на депонију коју одреди надзорни орган, 
истоварити и распланирати. Обрачун изведених радова 
врши се по м2 порушене бетонске површине за сав рад, 
материјал и транспорт, а према горњем опису. 
 м2 0,30 
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4 Припрема радних спојева за наставак асфалтних 
радова. На деловима где се постојећи асфалтни коловоз, 
проширује или наставља, треба извршити степенасто 
засецање асфалтног коловоза (д=6-10 цм) пнеуматским 
чекићем са откопном лопатицом или циркуларним резачем. 
Линија засецања на површини коловоза треба да је права. 
Степени засецања по висини су равни висини изведених 
слојева, са хоризонталним ходом од око 10 цм за асфалтне 
слојеве. Материјал добијен рушењем утоварити у возило, 
транспортовати на депонију или употребити наградилишту. 
Обрачун изведених радова врши се по 
м1 припремљеног коловоза за наставак, а према горњем 
опису. 
 м1 0,30 

5 Стругање асфалтног коловоза. На делу уклапања 
коловоза и на делу где је нивелета издигнута у односу на 
постојећи коловоз на местима колотрага, обавити стругање 
асфалта у слојевима дебљине око 5-6 цм. На делу 
издизања нивелете стругање, односно храпављење, 
извести да би се добила квалитетнија веза између 
постојећег коловоза и новог слоја асфалта. Истругани 
материјал одвести на место одређено пројектом или по 
налогу надзорног органа. Обрачун изведених радова врши 
се по м2 истругане површине, а у цену је урачунато и 
одношење иструганог материјала на СТД до 5 км. 
 м2 1,50 

6 Ископ хумуса просечне дебљине д=20 цм. 
Откопавање хумуса извршити машински 95% и ручно 5%, а 
у оквиру пројектованих дебљина и ширина испод-изнад 
трупа пута-улице. Откопавању хумуса приступити тек након 
извршеног обележавања пројектованих ширина, нагиба 
косина и снимања терена по попречним профилима. 
Предвиђена дебљина хумусног слоја износи д=20 цм, а 
утврђује се и на лицу места заједно са надзорним органом 
по профилима или деоницама пута. Уколико се у току 
изградње установи потреба за изменом дебљине, ову 
измену надзорни орган ће унети у грађевински дневник. 
Одгуривање хумуса мора се вршити тако да не дође до 
мешања са земљом за насип, као и да се омогући 
одводњавање трупа пута. Откопани хумус у количини која 
ће се употребити за хумузирање зелених површина, 
банкина и косина депоновати у правилне фигуре, а вишак 
припремити за транспорт. Обрачун изведених радова се 
врши по м3 скинутог самониклог хумуса са одгуривањем до 
10 м, за сав рад и материјал 
     

6.1 Ископ хумуса д=20 цм - интерна саобраћајница 
 м3 1,00 

6.2 Ископ хумуса д=20 цм - пешачка стаза и друге саобр. 
површине м3 1,00 
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7 Ископ у широком откопу. Овај рад обухвата широке 
откопе који су предвиђени пројектом или захтевом 
надзорног органа: у усеку, засеку, позајмишту и већим 
девијацијама. Извршиити исоп у широком откопу према 
пројектованим котама и нагибима према попречним 
профилима. Пре отпочињања ископа проверити истакнуте 
маркације попречних профила. Предвиђено је да се 95% 
ископа изврши машинским путем, а 5% ручно. Ископани 
земљани материјал нагурати у фигуре погодне за утовар. 
Обрачун изведених радова врши се по м3 ископаног 
самониклог материјала са гурањем до 20 м, припремљеног 
за транспорт. 
     

7.1 Ископ у широком откопу - интерна саобраћајница 
м3 1,00 

7.2 Ископ у широком откопу - пешачка стаза и друге 
саобраћајне површине 

м3 1,00 
8 Израда сливника фи 400 од бетона МБ 30,дубине 1,0 м са 

уградњом металне сливничке решетке 40x50 цм. У цену 
улази: одлазак на локацију, превоз машина, радника и 
опреме, рад машина и радника на: набавка, транспорт и 
уградња материјала и сливничке решетке; ископ земље и 
набавка и коришћење оплате, справљање бетона, завршна 
обрада бетона и нега бетона. Обрачун по комаду 
 ком 1,00 

9 Рушење сливничке решетке са рамом и поновно 
постављање исте на одговарајућу коту у бетонску 
подлогу од МБ-30 /0,05м3/ком. У цену улази: одлазак на 
локацију, превоз машина, радника и опреме, рад машина и 
радника на: набавка, транспорт и уградња материјала ископ 
земље и набавка и коришћење оплате, справљање бетона, 
завршна обрада бетона и нега бетона. Обрачун по комаду. 
 ком 0,50 

10 Рушење сливничке решетке са рамом и постављање 
нове на одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ-30. 
У цену улази: одлазак на локацију, превоз машина, радника 
и опреме, рад машина и радника на: набавка, транспорт и 
уградња материјала и сливничке решетке; ископ земље и 
набавка и коришћење оплате, справљање бетона, завршна 
обрада бетона и нега бетона. Обрачун по комаду. 
 ком 0,50 

11 Рушење шахт поклопца са рамом и поновно 
постављање истог на одговарајућу коту у бетонску 
подлогу од бетона МБ-30. У цену улази: одлазак на 
локацију, превоз машина, радника и опреме, рад машина и 
радника на: набавка, транспорт и уградња материјала, 
ископ земље и набавка и коришћење оплате, справљање 
бетона, завршна обрада бетона и нега бетона. Обрачун по 
комаду. 
 ком 0,50 

12 Рушење шахт поклопца са рамом и постављање новог 
за средњи саобраћај, тежине 90 кг/ком, на одговарајућу 
коту у бетонску подлогу од МБ-30. У цену улази: одлазак 
на локацију, превоз машина, радника и опреме, рад машина 
и радника, набавка, транспорт и уградња материјала и шахт 
поклопца; ископ земље и набавка и коришћење оплате, 
справљање бетона, завршна обрада бетона и нега бетона. 
Обрачун по комаду. 
 ком 0,50 
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13 Рушење шахт поклопца са рамом и постављање новог 
за тешки саобраћај, тежине 147 кг/ком наодговарајућу коту 
у бетонску подлогу од бетона МБ 30 .У цену улази: одлазак 
на локацију, превоз машина, радника и опреме, рад машина 
и радника; набавка , транспорт и уградња материјала и 
шахт поклопаца; ископ земље и набавка и коришћење 
оплате, справљање бетона завршна обрада бетона и нега 
бетона. Обрачун по комаду. 
 ком 0,50 

14 Машинско сечење бетона дебљине од 10-15 цм 
Цена обухвата: одлазак на локацију, превоз машина, 
радника и опреме, рад машина и радника. Обрачун по м1 
 м1 0,30 

15 Набавка и монтажа (уградња) типске бетонске риголе 
ширине б=50 цм на испланираној подлози и тампону од 
мршавог бетона МБ 30 дебљине д= 15 цм. Обрачун по м1 
набављене, транспортоване и уграђене риголе, 
постављене са падовима. У цену је урачунат и бетон, ископ, 
други припремнии завршни радови . 
 м1 0,30 

16 Израда типског шахта сливника фи 400 мм, дубине до 
Л=1,6 м дно шахта од набијеног бетона д=15 цм, са горњом 
плочом у нивелети риголе, комплет са металном решетком. 
У цену урачунат ископ земље, неопходна проширења на 
околном терену, уградња бетона, нега бетона и довођење 
околног терена у пројектовано стање. Обрачун по ком. У 
цену урачунати сав материјал, металну решетку и сав рад. 
 ком 0,30 

17 Набавка, транспорт и уградња ПВЦ цеви и израда споја 
шахтова на траси риголе са шахтовима на главном воду 
атмосферске канализације. У цену је урачунато копање 
рова машински и ручно, планирање дна рова у 
пројектованом паду, полагање цеви, спајање на постојеће 
шахтове и поновно затрпавање рова у планираним 
слојевима. Обрачун по м1. 
     

17.1 Ø 110 м1 0,60 
17.2 Ø 160 м1 0,60 
17.3 Ø 200 м1 0,60 
17.4 Ø 250 м1 0,60 
17.5 Ø 300 м1 0,60 
18 Израда-оправка оштећених ригола и канала бетоном МБ 

30. Позиција обухвата уклањање и чишћење оштећених и 
поломљених делова риголе или канала, набавку и 
транспорт материјала, израду оплате и бетонирање нових 
ригола или канала димензија као постојећи, утовар шута у 
транспортно средство ради одвоза на депонију. 
Јединична цена обухвата транспорт шута на депонију. 
 м3 0,50 

19 Рушење бетона пнеуматским пиштољем дебљине до 
д=20 цм, са утоваром и одвозоми истоваром шута на 
депонију до СТД 5 км 
 м3 0,50 
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20 Израда бетонских елемената и објеката. Цена обухвата: 
одлазак на локацију, превоз машина, радника и опреме, рад 
машина и радника, ископ темеља, набавку оплате и 
монтирање оплате, набавка материјала за бетон, 
справљање и довоз бетона на локацију, постављање 
арматурне мреже, уграђивање бетона, нега бетона. 
Обрачун по м3 уграђеног бетона. 
     

20.1 бетона МБ-15 м3 0,50 
20.2 бетона МБ-20 м3 0,50 
20.3 бетона МБ-30 м3 0,50 
21 Ручно рушење постојећих бетонских ивичњака заједно 

са бетонском подлогом,утовар и транспорт шута на 
депонију.Цена обухвата: одлазак на локацију,превоз 
радника и опреме, рад радника. 
     

21.1 12/18 м1 0,50 
21.2 18/24 м1 0,50 
22 Набавка и уградња монтажних сивих ивичњака на 

подлогу од бетона МБ-20 са фуговањем цементним 
малтером 1:2. Цена обухвата: одлазак на локацију, 
набавка транспорт и уградња материјала, превоз машина, 
радника и опреме, набавку и превоз ивичњака, справљање, 
превоз и ручно уграђивање бетона у подлогу и полагање 
ивичњака са фуговањем. 
     

22.1 Ивичњак 12/18 цм м1 1,00 
22.2 Ивичњак 18/24 цм м1 1,00 
22.3 Ивичњак 20/24 цм м1 1,00 
22.4 Ивичњак 24/24 цм м1 1,00 
23 Подбушивање пролаза испод саобраћајница (улица). 

Цена обухвата: превоз радника и опреме на локацију, ископ 
и затрпавање радних ровова за подбушивање 
саобраћајнице, као и сви отежани услови који се могу јавити 
код ископа радних ровова. Обрачун по м1 подбушеног 
прелаза. 
     

23.1 отвор од 100-200 мм м1 0,50 
23.2 отвор од 200-300 мм м1 0,50 
24 Ручно чишћење путних јаркова у слоју до д=10 цм са 

планирањем дна јарка. Цена обухвата: одлазак на 
локацију, превоз машина, радника и опреме, рад машина и 
радника, чишћење јарка, планирање дна јарка и 
одстрањивање сувишног материјала одбацивањем на 
страну или утоваром у колица и одвозом до 20 м. 
     

24.1 Са одбацивањем материјала на страну м1 0,80 
24.2 Са одвозом материјала до 20 м м1 0,80 
25 Ручни ископ одводних јаркова и корекција. Цена 

обухвата: одлазак на локацију, превоз машина, радника и 
опреме, рад машина и радника, ископ земље према типу 
јарка, утовар на моторно возило и превоз на депонију 
     

25.1 СТД до 5 км м3 0,50 
25.2 СТД од 5-10 км м3 0,50 
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26 Машински ископ одводних јаркова и корекција.Цена 
обухвата: одлазак на локацију, превоз машина, радника и 
опреме, рад машина и радника, ископ земље ровокопачем 
80 % са ручним дотеривањем 20 %, утовар у возило и 
превоз на депонију са СТД до 10 км 
 м3 0,50 

27 Уградња бетонских цеви за израду пропуста. 
Цена обухвата: одлазак на локацију, превоз машина, 
радника и опреме,рад машина и радника, набавку цеви и 
превоз до 35 км и постављање цеви. Израда подлоге, 
облоге, улазне и излазне главе пропуста, обрачунава се 
према ценама уграђеног бетона. Обрачун по м1. 
     

27.1 Пресека до 30 цм м1 1,00 
27.2 Пресека до 40 цм м1 1,00 
27.3 Пресека до 50 цм м1 1,00 
27.4 Пресека до 60 цм м1 1,00 
28 Сечење дрвећа моторном тестером. Цена обухвата: 

одлазак на локацију, превоз машина, радника и опреме, рад 
машина и радника, сечење стабла изнад корена, кресање 
грана, резање стабла и дебљих грана на погодну дужину и 
слагање на страну. Обрачун по ком.  
     

28.1 Пречник стабла од 10-50 цм ком 0,50 
28.2 Пречник стабла преко 50 цм ком 0,50 
29 Вађење пањева пречника 10-50 цм. Цена обухвата: 

одлазак на локацију, превоз машина, радника и опреме, рад 
машина и радника, вађење пања, утовар и одвоз на 
депонију. Обрачун по ком. 
 ком 0,50 

30 Рушење оштећеног асфалта пнеуматским пиштољем 
дебљине до д=7-10 цм, са утоваром и одвозом шута на 
депонију до СТД 5 км 

м2 0,50 
31 Израда насипа од земљаног материјала. Рад на 

изради насипа од земљаног материјала обухвата насипање 
земље из усека или довежене из позајмишта, разастирање, 
планирање, набијање према прописима и контролно 
испитивање. Израда насипа изводи се према пројектованим 
попречним профилима, котама и нагибима из пројекта уз 
дозвољено одступање од 5 цм. Збијање насипа изводити 
вибрационим средствима или статичким ваљцима, са 
збијањем до постизања захтеване збијености. Количине за 
израду насипа садрже и део насипа испод банкина. 
Контролу збијености изведених слојева проводити опитном 
кружном плочом пречника д=30 цм, при чему се захтева 
минимална вредност модула стишљивости мора бити у 
складу са СРПС стандардима.. Обрачун изведених радова 
врши се по м3 готовог насипа у збијеном стању за сав рад, 
материјал, транспорт и контролна испитивања у складу са 
горњим описом. 
     

31.1 Израда насипа од земљаног материјала - саобраћајница 

м3 1,00 
31.2 Израда насипа од земљаног материјала - пешачка стаза и 

друге површине 
м3 1,00 
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32 Планирање и ваљање постељице     
32.1 Планирање и ваљање постељице - интерна саобраћајница 

м2 1,00 
32.2 Планирање и ваљање постељице - пешачка стаза и друге 

површине м2 0,50 
33 Хумузирање равних и косих површина и банкина. Рад 

обухвата хумузирање равних површина, косина усека и 
насипа и банкина, са потребним затрављивањем, у 
слојевима 15-30 цм. Хумузирање површина извршити 
хумусом који је претходно скинут са трасе и депонован у 
фигуре. Уколико је хумус на депонији сув треба га при 
наношењу разастирати и квасити водом. После 
разастирања и планирања слоја хумуса приступити 
његовом лаком сабијању. Уколико нема довољно хумуса на 
лицу места исти допремити или са позајмишта или са места 
које одреди надзорни орган. Допрема материјала из 
позајмишта обрачунава се по позицији транспорта 
земљаних материјала. Обрачун изведених радова врши се 
по м2 хумузиране и затрављене површине, а ценом израде 
обухваћен је сав рад и материјал. 
 м2 0,50 

34 Ручна израда банкина од земље у слоју дебљине д=10 
цм. Цена обухвата: одлазак на локацију, превоз радника и 
опреме, рад радника, утовар земље са позајмишта који 
обезбеђује Инвеститор, транспорт, ручно разастирање и 
фино планирање. Обрачун по м2 уређене банкине. 
 м2 0,50 

35 Машинско дотеривање денивелисане банкине. 
Цена обухвата: одлазак на локацију, превоз машина, 
радника и опреме рад машина и радника - кресање слоја 
10-15 цм са планирањем банкине - кресање слоја грејдером 
(или другом адекватном радном машином) 90 % са ручним 
дотеривањем 10%, са одбацивањем скинутог материјала у 
страну. Обрачун по м2 уређене банкине. м2 0,50 

36 Машинско дотеривање денивелисане банкине. 
Цена обухвата: одлазак на локацију, превоз машина, 
радника и опреме рад машина и радника - кресање слоја 
нагојене банкине до 15 цм са планирањем банкине у 
потребном паду, и са утоваром, превозом и истоваром 
материјала на СТД до 5,0 км. Обрачун по м2 уређене 
банкине. 
 м2 0,50 

37 Машинско разастирање шљунка на банкинама у слоју 
до дебљине д=10 цм са ваљањем. Цена 
обухвата: одлазак на локацију - превоз машина, радника и 
опреме, рад машина и радника, набавка, транспорт и 
уградња шљунка природне мешавине на припремљену 
подлогу, разастирање шљунка грејдером 90 % уз ручну 
поправку 10 % и ваљање виброваљком. Обрачун по м2 
уређене банкине. 
 м2 0,50 
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38 Машинско разастирање каменог агрегата набанкинама у 
слоју до дебљине д=10 цм са ваљањем. Цена обухвата: 
одлазак на локацију, превоз машина, радника и опреме, рад 
машина и радника, набавку, транспорт и уградњу каменог 
агрегата на припремљену подлогу, разастирање каменог 
агрегата грејдером 90% уз ручну поправку10% и ваљање 
виброваљком на припремљену подлогу. Обрачун по м2 
уређене банкине 
 м2 0,50 

39 Машинско разастирање струганог асфалта на 
банкинама и коловозу у слоју дебљине д=10 цм са 
ваљањем. Цена обухвата: одлазак на локацију, превоз 
машина, радника и опреме, рад машина и радника, набавку, 
утовар са депоа и транспорт и уградња струганог асфалта 
грејдером 
90% или другом радном машином уз ручну поправку 10 % и 
ваљање виброваљком. Обрачун по м2 уређене банкине или 
коловоза. 
     

39.1 са струганим асфалтом ЈП „Стандарда“ са депоа м2 1,00 
39.2 са сопственим струганим асфалтом м2 1,00 
40 Ручно разастирање струганог асфалта набанкинама у 

слоју дебљине д=10 цм са ваљањем. Цена обухвата: 
одлазак на локацију, превоз радника и опреме, рад 
радника, утовар са депоа ЈП „Стандарда“, транспорт и 
уградња струганог асфалта уз ваљање вибронабијачем. 
Обрачун по м2 уређене банкине. 
 м2 0,30 

41 Разастирање земљаног материјала на депонији. Вишак 
хумуса ископаног земљаног материјала до III категорије који 
је довежен на депонију разастирати на депонији у 
слојевима и грубо испланирати према упутству надзорног 
органа. Обрачун изведених радова врши се по м3 
самониклог разастртог материјала, за сав рад и материјал. 
 м3 1,00 

42 Транспорт земљаног материјала (растојање 5,0- 8,0 км). 
Вишак хумуса и ископаног земљаног материјала до III 
категорије који је довежен на депонију, разастирати на 
депонији у слојевима и грубо испланирати према упутству 
надзорног органа. Обрачун изведених радова врши се по 
м3 утовареног, превезеног, истовареног и грубо разастртог 
материјала у самониклом стању 
 м3 0,50 

43 Равнање попречног профила макадамског или 
туцаничког застора ради обезбеђења одводњавања. 
Цена обухвата: долазак и повратак механизације са 
трасе,гурање и равнање материјала грејдером и сабијање 
ваљком уз потребно квашење и рад радника на регулисању 
саобраћаја. Набори и рупе попуњавају се ручно. 
 м2 1,30 

44 Профилисање попречних профила макадамског или 
туцаничког застора уз додавање новог материјала 
брдске дробине или шљунка са спрудишта. Цена 
обухвата: долазак и повратак механизације са трасе, 
машинско прикупљање материјала и утовар у камион, 
риљање старог застора, разастирање и планирање новог 
материјала грејдером и сабијање ваљком уз потребно 
квашење и рад радника на регулисању саобраћаја 
 м3 2,00 
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45 Обнова туцаничког застора Цена обухвата: набавку 
дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм, долазак и повратак 
механизације са трасе, риљање старог застора, 
разастирање и планирање дробљеног каменог агрегата 
грејдером и сабијање ваљком уз потребно квашење и рад 
радника на регулисању саобраћаја 
 м3 2,00 

46 Израда тампона од шљунка. Цена обухвата: 
набавка и превоз материјала, машинско разастирање, 
планирање и ваљање материјала уз потребно квашење и 
рад радника на регулисању саобраћаја. Обрачун по м3 
уграђеног и испланираног тампона 
 м3 2,00 

47 Израда тампона од песка Цена обухвата: 
машинско разастирање, планирање и ваљање материјала 
уз потребно квашење и рад радника на регулисању 
саобраћаја. Обрачун по м3 уграђеног и испланираног 
тампона, са набавком и превозом материјала 
 м3 2,00 

48 Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог 
каменог материјала 31,5-63мм. Рад обухвата набавку и 
уграђивање зрнастог каменог материјала у носиви слој 
коловозне конструкције. Радови могу почети тек када 
надзорни орган прими постељицу у погледу равности, 
пројектованих кота и нагиба, као и збијености. Материјал за 
израду носивог слоја је дробљени камени материјал 
крупноће 31,5-63 мм. Материјал мора испуњавати одређене 
услове у погледумеханичких карактеристијка, 
гранулометријског састава,носивости и осталих услова 
према важећимстандардима. На испланирану и уваљану 
постељицу наноси се зрнасти камени материјал, разастире 
се грејдером или другим погодим средством, кваси и набија 
до захтеване збијености статичким и вибрационим 
средствима. Носиви слој изводи се у слојевима дебљине 20 
цм. Материјал треба да задовољава услове у погледу 
отпорности на мраз. Горња површина носивог слоја треба 
да је изведена према пројектованим котама и нагибима, док 
се равост изведеног слоја контролише летвом дужине 4м, а 
дозвољено одступање износи ±1цм. Обрачун изведених 
радова врши се по м3 готовог изведеног носивог слоја од 
механички збијеног зрнастог материјала, за сав рад, 
материјал, набавку и транспорт каменог материјала. 
 м3 3,00 



Радови на рехабилитацији путева 

Страна 27 од 68 
 

49 Израда носивог слоја од механички збијеногзрнастог 
каменог материјала 0-31,5. Рад обухвата набавку и 
уграђивање зрнастог каменог материјала у носиви слој 
коловозне конструкције. Радови могу почети тек када 
надзорни орган прими постељицу или доњи носећи слој од 
дробљеног каменог материјала у погледу равности, 
пројектованих кота и нагиба, као и збијености. Материјал за 
израду носивог слоја је дробљени камени материјал 
крупноће 0-31,5 мм. Материјал мора испуњавати одређене 
услове у погледу механичких карактеристика, 
гранулометријског састава, носивости и осталих услова 
према важећим стандардима. На испланирану и уваљану 
постељицу наноси се зрнасти камени материјал, разастире 
се грејдером или другим погодим средством, кваси и набија 
до захтеване збијености статичким и вибрационим 
средствима. Носиви слој изводи се у слојевима дебљине 20 
цм. Материјал треба да задовољава услове у погледу 
отпорности на мраз. Горња површина носивог слоја треба 
да је изведена према пројектованим котама и нагибима, док 
се равост изведеног слоја контролише летвом дужине 4м, а 
дозвољено одступање износи ±1цм. Обрачун изведених 
радова врши се по м3 готовог изведеног носивог слоја од 
механички збијеног зрнастог материјала, за сав рад, 
материјал, набавку и транспорт каменог материјала. 
     

49.1 Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог 
каменог материјала 0-31,5 - интерна саобраћајница м3 3,00 

49.2 Израда носивог слоја од механички зрнастог каменог 
материјала 0-31,5 - пешачка стаза и друге саобраћајне 
површине м3 3,00 

50 Припрема подлоге за пресвлачење. Цена обухвата : 
чишћење и отпрашивање са прскањем битуменском 
емулзијом 0,5кг/м2 м2 0,5  

51 Израда горњег битуменизираног носивог слоја.Горњи 
битуменизирани носиви слој (БНС) је носиви слој у 
коловозној конструкцији израђен од мешавине каменог 
материјала, каменог брашна и битумена као везива. Камени 
материјал, песак и камено брашно морају задовољавати 
услове прописане СРПС. У минералној мешавини не сме 
бити органских материја. Гранулометријски састав 
мешавине мора бити такав да задовољи прописане криве 
просејавања и стандарда. Као везиво употребљавају се 
битумен БИТ 60 и БИТ 90. Тачан удео битумена одређује се 
израдом претходног састава мешавине, а оријентационо је 
од 3,5-5,2% зависно од типа. Пре почетка радова мора се 
лабораторијски испитати сав материјал који ће се 
употребити, а што мора да буде у складу са техничким 
условима за израду подлога СРПС.У.Е9.020. Справљање 
масе врши се савременим асфалтним базама, а 
уграђивање са финишерима са потребним ваљањем 
комбинованим гуменим и глатким ваљцима. Транспорт 
масе вршити возилима-киперима са лименим сандуком. 
Слојеви морају бити изведени у пројектованим дебљинама 
и пројектованим поречним падовима. У цени су садржани 
сви трошкови набавке материјала, производње и 
уграђивања асфалтне масе, превоз, опрема и сви остали 
трошкови потребни за извођење радова.     

51.1 
БНС 22 дебљине слоја д=6 цм 

м2  4,5 
51.2 БНС 22 дебљине слоја д=7 цм 

м2 4,5 



Радови на рехабилитацији путева 

Страна 28 од 68 
 

51.3 БНХС 16 дебљине слоја д=6 цм м2 4,50 
52 Израда хабајућег слоја асфалтбетона АБ. 

Хабајући слој од асфалт бетона израђен је од мешавине 
дробљеног материјала, каменог брашна и битумена као 
везива. Камени материјал, песак и камено брашно морају 
задовољавати услове прописане СРПС. У минералној 
мешавини не сме бити органских материја. 
Гранулометријски састав мешавине мора бити такав да 
задовољи прописане криве просејавања и стандарда. Пре 
почетка радова мора се лабораторијски испитати сав 
материјал који ће се употребити, а што мора да буде у 
складу са техничким условима за израду асфалтбетона. 
Справљање масе врши се савременим асфалтним базама, 
а уграђивање са финишерима са потребним ваљањем 
комбинованим, гуменим и глатким ваљцима. Транспорт 
масе вршити возилима-киперима са лименим сандуком. 
Слојеви морају бити изведени у пројектованим дебљинама 
и пројектованим поречним падовима. У цени су садржани 
сви трошкови набавке материјала, производње и 
уграђивања асфалтне масе, превоз, опрема и сви остали 
трошкови потребни за извођење радова.     

52.1 АБ 11 за саобраћајнице т 4,00 
52.2 АБ 8 за пешачке стазе, спортске терене и сл. т 4,00 
53 Израда коловоза од бетонских префабрикованих 

елеменатаПреко изграђеног и испитаног тампонског слоја 
испланирати слој песка дебљине 4 цм. На слој песка 
полажу се бетонске плоче дебљине д=8 цм. Полагање 
бетонских елемената је ручно уз подбијање пешчаног слоја. 
Равност изведених површина контролисати летвом дужине 
4 м. Тип и боја бетонских плоча према избору Инвеститора. 
Фуге између плоча попуњавају се песком или се заливају 
смесом, према пројекту. Уколико се спојнице засипају 
песком исто треба учинити пре вибрирања. Фуге се засипају 
песком помоћу метле при чему песак треба да је величине 
зрна 0/2 мм.Положене бетонске елементе треба уваљати 
лаким статичким ваљком у два правца. Начин уграђивања и 
врста применљивог материјала треба да је у складу са 
важећим СРПС стандардима. Обрачун изведених радова 
врши се по м2 за сав рад и материјал. м2 1,00 

54 Израда пешачке стазе и колских улаза од бетонских 
плоча Преко изграђеног и испитаногтампонског слоја 
испланирати слој песка дебљине 4 цм. На слој песка 
полажу се готови бетонски елементи. Полагање бетонских 
елемената је ручно уз подбијање пешчаног слоја. Тип и боја 
бетонских плоча према избору Инвеститора. Равност 
изведених површина контролисати летвом дужине 
4 м. Свако паркинг место, ради маркације раздваја се 
бетонским гредицама. Положене бетонске елементе треба 
уваљати лаким статичким ваљком у два правца. Након 
завршеног полагања бетонских елемената, шупљине 
попунити хумусом који је обогаћен компостом. Попуњавање 
шупљина извршити ручно без набијања хумуса у отворе. 
Након извршеног засипања хумусом површине очистити 
оштрим метлама. Квалитет употребљеног грађевинског 
материјала треба да је у складу са важећим СРПС 
стандардима. Обрачун изведених радова врши се по м2 за 
сав рад и материјал.     

54.1 Израда пешачке стазе од бетонских плоча д=6 цм м2 3,00 
54.2 Израда колских улаза од бетонских плоча д=8 цм м2 3,00 
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55 Израда бетонског коловоза на лицу места Преко 
изграђене и примљене постељице, од стране надзорног 
органа, приступити изради бетонског коловоза са 
тампонским слојем од песка. Сав примљени грађевински 
материјал треба да је квалитетан и да задовољава 
критеријуме квалитета из одговарајућих техничких прописа 
и стандарда. Извођач радова је дужан да пре отпочињања 
радова прибави од овлашћене институције све атесте за 
материјал и састав мешавине. Бетонски коловоз се ради од 
МБ 30 у слоју према пројекту. За израду бетонске смесе 
користити портланд цемент ПЦ30, чисту грађевинску воду и 
минерални материјал гранулометријског састава у складу 
са захтевом из прописа. Преко претходно изграђеног слоја 
од песковито-шљунковитог материјала разастрти жилаву 
хартију и преко исте приступити уграђивању бетона помоћу 
плочастих вибратора, у свему према димензијама и 
котамаиз пројекта. Завршни слој извести од цементног 
малтера у слоју дебљине 2 цм уз пажљиву обраду. Обрачун 
изведених радова врши се по м3 уграђеног материјала у 
изграђену површину, а у цену су укључени сви трошкови 
набавке материјала, транспорта, радне снаге и одржавања 
бетона након изградње. м3 2,00 

56 Израда бетонског тротоара од бетона МБ 30. 
Преко изграђене и примљене постељице, од стране 
надзорног органа, приступити изради бетонског тротоара. 
Бетонски тротоар се ради од бетона МБ 
20 у слоју д=12 цм, са израдом дилатационих спојница, 
посипањем бетониране површине цементом и 
заглађивањем. Обрачун изведених радова врши се по м2, а 
у цену су укључени сви трошкови набавке материјала, 
транспорта и радне снаге. м2 0,10 

57 Израда траке од бетонских плоча димензија 
40/40/50 цм Поред бетонских ивичњака, а према детаљима 
из пројекта постављају се бетонске плоче, терацо 
обрађене, димензија 40/40/5 цм. Бетонске плоче треба да 
буду израђене од бетона МБ 40, са терацо обрадом видних 
површина. Плоче треба радити машинским путем, а избор 
материјала и начин израде су у складу са важећим 
прописима и стандардима. Обрачун изведених радова 
врши се по м2 постављених плоча, за сав рад и материјал, 
укључујући набавку и транспорт бетонских плоча. м2 0,50 

58 Израда типског канализационог шахта Ø 1000 мм од 
бетона МБ 30. Цена обухвата: ручни ископ земље, ручну 
израду тампонског слоја од туцаника д=10 цм, набавку и 
постављање монтажних бетонских елемената са израдом 
кинете, набавку и уградњу типских пењалица и шахт 
поклопца.     

58.1 шахт висине 1,5 м ком 0,50 
58.2 шахт висине 2,0 м ком 0,50 
59 Набавка и уградња шахт поклопца фи 600 мм     
59.1 за тешки саобраћај ком 1,00 
59.2 за средњи саобраћај ком 1,00 
59.3 за лаки саобраћај ком 1,00 
60 Нивелисање олучних вертикала У цену урачунати 

одлазак на локацију, скидање олучних вертикала и 
намештање на потребну висину. У цену урачунати и ситни 
потрошни материјал и рад. Обрачун по ком. ком 0,225 
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61 Измештање рекламних паноа, стубова и других сличних 
објеката на траси. У цену урачунат утовар, одвоз и истовар 
на СТД до 5 км ком 0,225 

62 Превоз расутих материјала са утоваром и истоваром на 
СТД (уколико у претходним поузицијама није обрачунато у 
склопу цене). Обрачун базирати на бази превоза м3, 
теретним возилом на СТД од     

62.1 СТД до 5 км м3 0,225 
62.2 СТД од 5 -10 км м3 0,225 
62.3 СТД од 10 -15 км м3 0,225 
62.4 СТД од 15 -20 км м3 0,225 
62.5 СТД од 20 -25 км м3 0,225 
62.6 СТД од 25 -30 км м3 0,225 

63 Кошење траве. Цена обухвата: одлазак налокацију,  превоз  
машина, радника и опреме, рад машина и радника. 
Обрачун по м2. 

  

63.1 Са банкина самоходном моторном косачицом 
м2 0,3 

63.2 Наслободнимповршинамакосачицом прикљученом на 
трактор 

м2 0,3 

63.3 Ручно на површинама око смероказа, 
колобрана, одбојних ограда и на чистом простору где 
приступ машине није могућ м2 0,3 

64 Постављање, одржавање и уклањање радне саобраћајне 
сигнализације. У цену је урачуната само вредност радова 
за обезбеђење и обележавање градилишта. Набавка 
знакова је обавеза Извођача, и њихово је власништво. 

    

64.1 до 15 знакова (комплет стубови, стопе и знакови, и др.) 
компл 

по 
градил. 0,050 

64.2 
више од 15 знакова (комплет стубови, стопе и знакови, и 
др.) 

компл 
по 

градил.. 0,050 
65 Ангажовање радника а за радове који нису обухваћени 

позицијама у овом Тендеру. У цену је урачунато само 
ефективно време проведено на извршењу радова. У цену 
није урачунато време проведено у одласку и доласку на 
локацију. Време проведено у транспорту се рачуна са 40% 
цене ефективног рада. Обрачун по часу.     

65.1 Дипломирани инжењер час 0,200 
65.2 Техничар час 0,200 
65.3 Радник путар час 0,200 
66 Контролна испитивања     
66.1 Контрола збијености тла и одређивање модула 

стишљивости методом кружне плоче са израдом извештаја опит 0,100 
66.2 Узорковање и испитивање физичко-механичких 

карактеристика асфалтне масе са израдом извештаја ком 0,100 
66.3 Контролна испитивања уграђеног слоја асфалта са израдом 

извештаја 
ком 0,100 

 
Број бодова ће се одређивати тако што ће се дате јединичне цене у 

Образцу понуде множити са коефицијентом датим у табели 1. у колони 4. за 
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сваку позицију формулом где је: ББи - Број бодова понуђача; Ци - Понуђена 
цена за појединачну позицију; кфи- Корекциони фактор за појединачну позицију 
и на крају сабрати сви резултати односно све позиције.   

Број бодова биће израчунат на другу децималу. 
Пондерисања понуђених цена ће се извести по формули - односу 

минималног броја бодова (најмањи број бодова добијен у поступку јавне 
набавке) са бројем бодова понуђача, помножен са бројем пондера. 

 
БП =  (ББмин/ББи) х 95 

где је: 
БП - Укупан број пондера 
ББмин - Минималан број бодова  
ББи  - Број бодова понуђача 
 
2.Стандарди      до 5 пондера 
  
Број пондера ће се одређивати према: 
 

рб Опис број пондера 
(БП) 

1 не поседује стандарде 0 

2 поседује ISO 9001  3 

3 поседује ISO 9001 и ISO 14001  5 

Потребно је да понуђач достави копију/е сертификата које поседује. 
У ситуацији када постоје две понуде са једнаким бројем пондера, на две 

децимале, избор најповољније понуде ће се извршити на основу елемента 
критеријума понуђена цена. 

 Уколико две или више понуда имају исти број пондера за понуђену цену 
наручилац ће доделити понуду понуђачу који да дужи рок важења понуде. 

 
5.17. Захтев за заштиту права 

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

Закона.  
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно 

заинтересовано лице које 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 овог закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно или факсом на број 021-60-45-587 или препорученом пошиљком са 
повратницом.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако  Законом о јавним 
набавкама није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 
заштиту права, при чему у истом наводи да ли зауставља даље активности или 
наставља са поступком. 
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре 
истека рока за подношење понуде,  и уколико  је подносилац захтева у складу 
са чланом 63. став 2. ЗЈН 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 од седам 
дана пре истека рока за подношење понуде, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење Захтева 
за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу 
оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 
знати приликом подношења претходног захтева. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе 
из члана 151.став 1., наручилац ће такав захтев одбацити 
закључком.Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој 
комисији у року од три дана од дана доношења.Против закључка наручиоца, 
подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка 
поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља 
наручиоцу. 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за 
заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из 
члана 156. ЗЈН.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога;  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права;  
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  



Радови на рехабилитацији путева 

Страна 33 од 68 
 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту 
права за којег је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке.  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
 

 
Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив 
на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава 
употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.  
 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу од:  
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда;  
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2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 
понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;  
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 
120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;  
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;  
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, 
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за 
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000 динара.  

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим 
радњама.  

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу 
захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права.  

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за 
заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове 
настале по основу заштите права.  

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија 
одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити 
подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.  

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже 
накнаду.  

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, 
односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.  

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке 
комисије је извршни наслов.  
 
5.18. Обавештење о року за закључење уговора 
 

Уговор са понуђачем коме је додељен уговор о јавној набавци 
закључиће се у року од осам дана од дана протека рока за подношење Захтева 
за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

Изабрани понуђач је дужан да врати наручиоцу потписан и оверен 
уговор о предметној јавној набавци, у року који не може бити дужи од осам 
дана рачунајући од дана достављања уговора на потпис. 

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став. 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама. 
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Образац број 1. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
са структуром цене  

Понуда брoj ________________ од __________________ за јавну набавку  
радова на рехабилитацији путева, број ЈН 06/2019.  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача 
 (e-mail): 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Врста предузећа: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

Интернет страница на којој су 
докази из члана 77. став 1. тачке 1., 
2., 4. и 5. ЗЈН-а јавно доступни 
(уколико се докази не достављају уз 
понуду) 

 

 
2)ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка радова – рехабилитација путева, број 
ЈН 06/2019. 
Табела 1. Образац понуде са структуром цене  

Р.б. О П И С  П О З И Ц И Ј Е 
Јед. 
мере 

јед.цена 
без пдв-а 

 
јед.цена са 

пдв-ом 

1 2 3 4 5 

1 Исколчавање и обележавање трасе и објеката. 
Пре почетка радова извођач је дужан да изврши 
потребна обележавања осовина саобраћајница, 
раскрсница и објеката. Обележавање извршити на 
основу плана обележавања из пројекта, скице или 
ситуације, а у договору са Инвеститором Приликом 
извођења радова осигурати и чувати полигоне 
репере и сталне тачке. Обрачун изведених радова 
врши се по m исколчене трасе. 
 м  

 

2 Геодетски снимак изведеног стања. Након 
завршетка радова извођач је дужан да по налогу 
Инвеститора изврши геодетско снимање изведеног 
стања и достави снимак Инвеститору. 
 м2  

 

3 Рушење колских улаза и пешачких стаза. 
Извршити рушење колских улаза и пешачких стаза 
који се укидају. Просечна дебљина подлоге је 20-30 
цм, различитог састава. Ако су колски улази или 
пешачке стазе изведени од бетонских плоча, ове 
плоче повадити ручно, очистити и утоварити у 
возило. Шут настао рушењем утоварити у возило и 
одвести на депонију коју одреди надзорни орган, 
истоварити и распланирати. Обрачун изведених 
радова врши се по м2 порушене бетонске површине 
за сав рад, материјал и транспорт, а према горњем 
опису. 
 м2  

 

4 Припрема радних спојева за наставак асфалтних 
радова. На деловима где се постојећи асфалтни 
коловоз, проширује или наставља, треба извршити 
степенасто засецање асфалтног коловоза (д=6-10 
цм) пнеуматским чекићем са откопном лопатицом 
или циркуларним резачем. Линија засецања на 
површини коловоза треба да је права. Степени 
засецања по висини су равни висини изведених 
слојева, са хоризонталним ходом од око 10 цм за 
асфалтне слојеве. Материјал добијен рушењем 
утоварити у возило, транспортовати на депонију или 
употребити наградилишту. Обрачун изведених 
радова врши се по 
м1 припремљеног коловоза за наставак, а према 
горњем опису. 
 м1  
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5 Стругање асфалтног коловоза. На делу уклапања 
коловоза и на делу где је нивелета издигнута у 
односу на постојећи коловоз на местима колотрага, 
обавити стругање асфалта у слојевима дебљине око 
5-6 цм. На делу издизања нивелете стругање, 
односно храпављење, извести да би се добила 
квалитетнија веза између постојећег коловоза и 
новог слоја асфалта. Истругани материјал одвести 
на место одређено пројектом или по налогу 
надзорног органа. Обрачун изведених радова врши 
се по м2 истругане површине, а у цену је урачунато 
и одношење иструганог материјала на СТД до 5 км. 
 м2  

 

6 Ископ хумуса просечне дебљине д=20 цм. 
Откопавање хумуса извршити машински 95% и 
ручно 5%, а у оквиру пројектованих дебљина и 
ширина испод-изнад трупа пута-улице. Откопавању 
хумуса приступити тек након извршеног 
обележавања пројектованих ширина, нагиба косина 
и снимања терена по попречним профилима. 
Предвиђена дебљина хумусног слоја износи д=20 
цм, а утврђује се и на лицу места заједно са 
надзорним органом по профилима или деоницама 
пута. Уколико се у току изградње установи потреба 
за изменом дебљине, ову измену надзорни орган ће 
унети у грађевински дневник. Одгуривање хумуса 
мора се вршити тако да не дође до мешања са 
земљом за насип, као и да се омогући одводњавање 
трупа пута. Откопани хумус у количини која ће се 
употребити за хумузирање зелених површина, 
банкина и косина депоновати у правилне фигуре, а 
вишак припремити за транспорт. Обрачун изведених 
радова се врши по м3 скинутог самониклог хумуса 
са одгуривањем до 
10 м, за сав рад и материјал 
    

 

6.1 Ископ хумуса д=20 цм - интерна саобраћајница 
 м3  

 

6.2 Ископ хумуса д=20 цм - пешачка стаза и друге 
саобр. површине м3  

 

7 Ископ у широком откопу. Овај рад обухвата 
широке откопе који су предвиђени пројектом или 
захтевом надзорног органа: у усеку, засеку, 
позајмишту и већим девијацијама. Извршиити исоп у 
широком откопу према пројектованим котама и 
нагибима према попречним профилима. Пре 
отпочињања ископа проверити истакнуте маркације 
попречних профила. Предвиђено је да се 95% 
ископа изврши машинским путем, а 5% ручно. 
Ископани земљани материјал нагурати у фигуре 
погодне за утовар. Обрачун изведених радова врши 
се по м3 ископаног самониклог материјала са 
гурањем до 20 м, припремљеног за транспорт. 
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7.1 Ископ у широком откопу - интерна саобраћајница 

 м3  
 

7.2 Ископ у широком откопу - пешачка стаза и друге 
саобраћајне површине 

м3  

 

8 Израда сливника фи 400 од бетона МБ 30,дубине 
1,0 м са уградњом металне сливничке решетке 
40x50 цм. У цену улази: одлазак на локацију, превоз 
машина, радника и опреме, рад машина и радника 
на: набавка, транспорт и уградња материјала и 
сливничке решетке; ископ земље и набавка и 
коришћење оплате, справљање бетона, завршна 
обрада бетона и нега бетона. Обрачун по комаду 
 ком  

 

9 Рушење сливничке решетке са рамом и поновно 
постављање исте на одговарајућу коту у 
бетонску подлогу од МБ-30 /0,05м3/ком. У цену 
улази: одлазак на локацију, превоз машина, радника 
и опреме, рад машина и радника на: набавка, 
транспорт и уградња материјала ископ земље и 
набавка и коришћење оплате, справљање бетона, 
завршна обрада бетона и нега бетона. Обрачун по 
комаду. 
 ком  

 

10 Рушење сливничке решетке са рамом и 
постављање нове на одговарајућу коту у 
бетонску подлогу од МБ-30. У цену улази: одлазак 
на локацију, превоз машина, радника и опреме, рад 
машина и радника на: набавка, транспорт и уградња 
материјала и сливничке решетке; ископ земље и 
набавка и коришћење оплате, справљање бетона, 
завршна обрада бетона и нега бетона. Обрачун по 
комаду. 
 ком  

 

11 Рушење шахт поклопца са рамом и поновно 
постављање истог на одговарајућу коту у 
бетонску подлогу од бетона МБ-30. У цену улази: 
одлазак на локацију, превоз машина, радника и 
опреме, рад машина и радника на: набавка, 
транспорт и уградња материјала, ископ земље и 
набавка и коришћење оплате, справљање бетона, 
завршна обрада бетона и нега бетона. Обрачун по 
комаду. 
 ком  

 

12 Рушење шахт поклопца са рамом и постављање 
новог за средњи саобраћај, тежине 90 кг/ком, на 
одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ-30. 
У цену улази: одлазак на локацију, превоз машина, 
радника и опреме, рад машина и радника, набавка, 
транспорт и уградња материјала и шахт поклопца; 
ископ земље и набавка и коришћење оплате, 
справљање бетона, завршна обрада бетона и нега 
бетона. Обрачун по комаду. 
 ком  
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13 Рушење шахт поклопца са рамом и постављање 
новог за тешки саобраћај, тежине 147 кг/ком 
наодговарајућу коту у бетонску подлогу од бетона 
МБ 30 .У цену улази: одлазак на локацију, превоз 
машина, радника и опреме, рад машина и радника; 
набавка , транспорт и уградња материјала и шахт 
поклопаца; ископ земље и набавка и коришћење 
оплате, справљање бетона завршна обрада бетона 
и нега бетона. Обрачун по комаду. 
 ком  

 

14 Машинско сечење бетона дебљине од 10-15 цм 
Цена обухвата: одлазак на локацију, превоз машина, 
радника и опреме, рад машина и радника. Обрачун 
по м1 
 м1  

 

15 Набавка и монтажа (уградња) типске бетонске 
риголе ширине б=50 цм на испланираној подлози и 
тампону од мршавог бетона МБ 30 дебљине д= 15 
цм. Обрачун по м1 набављене, транспортоване и 
уграђене риголе, постављене са падовима. У цену је 
урачунат и бетон, ископ, други припремнии завршни 
радови . 
 м1  

 

16 Израда типског шахта сливника фи 400 мм, 
дубине до Л=1,6 м дно шахта од набијеног бетона 
д=15 цм, са горњом плочом у нивелети риголе, 
комплет са металном решетком. У цену урачунат 
ископ земље, неопходна проширења на околном 
терену, уградња бетона, нега бетона и довођење 
околног терена у пројектовано стање. Обрачун по 
ком. У цену урачунати сав материјал, металну 
решетку и сав рад. 
 ком  

 

17 Набавка, транспорт и уградња ПВЦ цеви и 
израда споја шахтова на траси риголе са 
шахтовима на главном воду атмосферске 
канализације. У цену је урачунато копање рова 
машински и ручно, планирање дна рова у 
пројектованом паду, полагање цеви, спајање на 
постојеће шахтове и поновно затрпавање рова у 
планираним слојевима. Обрачун по м1. 
    

 

17.1 Ø 110 
 м1  

 

17.2 Ø 160 
 м1  

 

17.3 Ø 200 
 м1  

 

17.4 Ø 250 
 м1  

 

17.5 Ø 300 
 м1  
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18 Израда-оправка оштећених ригола и канала 

бетоном МБ 30. Позиција обухвата уклањање и 
чишћење оштећених и поломљених делова риголе или 
канала, набавку и транспорт материјала, израду оплате 
и бетонирање нових ригола или канала димензија као 
постојећи, утовар шута у транспортно средство ради 
одвоза на депонију. 
Јединична цена обухвата транспорт шута на депонију. 
 м3  

 

19 Рушење бетона пнеуматским пиштољем дебљине до 
д=20 цм, са утоваром и одвозоми истоваром шута на 
депонију до СТД 5 км 
 м3  

 

20 Израда бетонских елемената и објеката. Цена 
обухвата: одлазак на локацију, превоз машина, радника 
и опреме, рад машина и радника, ископ темеља, 
набавку оплате и монтирање оплате, набавка 
материјала за бетон, справљање и довоз бетона на 
локацију, постављање арматурне мреже, уграђивање 
бетона, нега бетона. Обрачун по м3 уграђеног бетона.    

 

20.1 бетона МБ-15 
 м3  

 

20.2 бетона МБ-20 
 м3  

 

20.3 бетона МБ-30 
 м3  

 

21 Ручно рушење постојећих бетонских ивичњака 
заједно са бетонском подлогом,утовар и транспорт 
шута на депонију.Цена обухвата: одлазак на 
локацију,превоз радника и опреме, рад радника. 
    

 

21.1 12/18 
 м1  

 

21.2 18/24 
 м1  

 

22 Набавка и уградња монтажних сивих ивичњака на 
подлогу од бетона МБ-20 са фуговањем цементним 
малтером 1:2. Цена обухвата: одлазак на локацију, 
набавка транспорт и уградња материјала, превоз 
машина, радника и опреме, набавку и превоз ивичњака, 
справљање, превоз и ручно уграђивање бетона у 
подлогу и полагање ивичњака са фуговањем. 
    

 

22.1 Ивичњак 12/18 цм 
 м1  

 

22.2 Ивичњак 18/24 цм 
 м1  

 

22.3 Ивичњак 20/24 цм 
 м1  

 

22.4 Ивичњак 24/24 цм 
 м1  

 

23 Подбушивање пролаза испод саобраћајница 
(улица). Цена обухвата: превоз радника и опреме на 
локацију, ископ и затрпавање радних ровова за 
подбушивање саобраћајнице, као и сви отежани услови 
који се могу јавити код ископа радних ровова. Обрачун 
по м1 подбушеног прелаза. 
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23.1 отвор од 100-200 мм 
 м1  

 

23.2 отвор од 200-300 мм 
 м1  

 

24 Ручно чишћење путних јаркова у слоју до д=10 цм 
са планирањем дна јарка. Цена обухвата: одлазак на 
локацију, превоз машина, радника и опреме, рад 
машина и радника, чишћење јарка, планирање дна 
јарка и одстрањивање сувишног материјала 
одбацивањем на страну или утоваром у колица и 
одвозом до 20 м. 
    

 

24.1 Са одбацивањем материјала на страну 
 м1  

 

24.2 Са одвозом материјала до 20 м 
 м1  

 

54 Ручни ископ одводних јаркова и корекција. Цена 
обухвата: одлазак на локацију, превоз машина, радника 
и опреме, рад машина и радника, ископ земље према 
типу јарка, утовар на моторно возило и превоз на    

 

25.1 СТД до 5 км 
 м3  

 

25.2 СТД од 5-10 км 
 м3  

 

26 Машински ископ одводних јаркова и корекција.Цена 
обухвата: одлазак на локацију, превоз машина, радника 
и опреме, рад машина и радника, ископ земље 
ровокопачем 80 % са ручним дотеривањем 20 %, 
утовар у возило и превоз на депонију са СТД до 10 км 
 м3  

 

27 Уградња бетонских цеви за израду пропуста. 
Цена обухвата: одлазак на локацију, превоз машина, 
радника и опреме,рад машина и радника, набавку цеви 
и превоз до 35 км и постављање цеви. Израда подлоге, 
облоге, улазне и излазне главе пропуста, обрачунава 
се према ценама уграђеног бетона. Обрачун по м1. 
    

 

27.1 Пресека до 30 цм 
 м1  

 

27.2 Пресека до 40 цм 
 м1  

 

27.3 Пресека до 50 цм 
 м1  

 

27.4 Пресека до 60 цм 
 м1  

 

28 Сечење дрвећа моторном тестером. Цена обухвата: 
одлазак на локацију, превоз машина, радника и опреме, 
рад машина и радника, сечење стабла изнад корена, 
кресање грана, резање стабла и дебљих грана на 
погодну дужину и слагање на страну. Обрачун по ком.  
    

 

28.1 Пречник стабла од 10-50 цм 
 ком  

 

28.2 Пречник стабла преко 50 цм 
 ком  

 

29 Вађење пањева пречника 10-50 цм. Цена обухвата: 
одлазак на локацију, превоз машина, радника и опреме, 
рад машина и радника, вађење пања, утовар и одвоз 
на депонију. Обрачун по ком. ком  
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30 Рушење оштећеног асфалта пнеуматским пиштољем 
дебљине до д=7-10 цм, са утоваром и одвозом шута на 
депонију до СТД 5 км 

м2  

 

31 Израда насипа од земљаног материјала. Рад на 
изради насипа од земљаног материјала обухвата 
насипање земље из усека или довежене из позајмишта, 
разастирање, планирање, набијање према прописима и 
контролно испитивање. Израда насипа изводи се према 
пројектованим попречним профилима, котама и 
нагибима из пројекта уз дозвољено одступање од 5 цм. 
Збијање насипа изводити вибрационим средствима или 
статичким ваљцима, са збијањем до постизања 
захтеване збијености. Количине за израду насипа 
садрже и део насипа испод банкина. Контролу 
збијености изведених слојева проводити опитном 
кружном плочом пречника д=30 цм, при чему се захтева 
минимална вредност модула стишљивости мора бити у 
складу са СРПС стандардима.. Обрачун изведених 
радова врши се по м3 готовог насипа у збијеном стању 
за сав рад, материјал, транспорт и контролна 
испитивања у складу са горњим описом. 
    

 

31.1 Израда насипа од земљаног материјала - 
саобраћајница 
 м3  

 

31.2 Израда насипа од земљаног материјала - пешачка 
стаза и друге површине 

м3  

 

32 Планирање и ваљање постељице 
    

 

32.1 Планирање и ваљање постељице - интерна 
саобраћајница м2  

 

32.2 Планирање и ваљање постељице - пешачка стаза и 
друге површине 
 м2  

 

33 Хумузирање равних и косих површина и банкина. 
Рад обухвата хумузирање равних површина, косина 
усека и насипа и банкина, са потребним 
затрављивањем, у слојевима 15-30 цм. Хумузирање 
површина извршити хумусом који је претходно скинут 
са трасе и депонован у фигуре. Уколико је хумус на 
депонији сув треба га при наношењу разастирати и 
квасити водом. После разастирања и планирања слоја 
хумуса приступити његовом лаком сабијању. Уколико 
нема довољно хумуса на лицу места исти допремити 
или са позајмишта или са места које одреди надзорни 
орган. Допрема материјала из позајмишта обрачунава 
се по позицији транспорта земљаних материјала. 
Обрачун изведених радова врши се по м2 хумузиране и 
затрављене површине, а ценом израде обухваћен је 
сав рад и материјал. 
 м2  

 

34 Ручна израда банкина од земље у слоју дебљине 
д=10 цм. Цена обухвата: одлазак на локацију, превоз 
радника и опреме, рад радника, утовар земље са 
позајмишта који обезбеђује Инвеститор, транспорт, 
ручно разастирање и фино планирање. Обрачун по м2 
уређене банкине. м2  
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35 Машинско дотеривање денивелисане банкине. 
Цена обухвата: одлазак на локацију, превоз машина, 
радника и опреме рад машина и радника - кресање 
слоја 10-15 цм са планирањем банкине - кресање слоја 
грејдером (или другом адекватном радном машином) 
90 % са ручним дотеривањем 10%, са одбацивањем 
скинутог материјала у страну. Обрачун по м2 уређене 
банкине. 
 м2  

 

36 Машинско дотеривање денивелисане банкине. 
Цена обухвата: одлазак на локацију, превоз машина, 
радника и опреме рад машина и радника - кресање 
слоја нагојене банкине до 15 цм са планирањем 
банкине у потребном паду, и са утоваром, превозом и 
истоваром материјала на СТД до 5,0 км. Обрачун по м2 
уређене банкине. 
 м2  

 

37 Машинско разастирање шљунка на банкинама у 
слоју до дебљине д=10 цм са ваљањем. Цена 
обухвата: одлазак на локацију - превоз машина, 
радника и опреме, рад машина и радника, набавка, 
транспорт и уградња шљунка природне мешавине на 
припремљену подлогу, разастирање шљунка грејдером 
90 % уз ручну поправку 10 % и ваљање виброваљком. 
Обрачун по м2 уређене банкине. 
 м2  

 

38 Машинско разастирање каменог агрегата 
набанкинама у слоју до дебљине д=10 цм са 
ваљањем. Цена обухвата: одлазак на локацију, превоз 
машина, радника и опреме, рад машина и радника, 
набавку, транспорт и уградњу каменог агрегата на 
припремљену подлогу, разастирање каменог агрегата 
грејдером 90% уз ручну поправку10% и ваљање 
виброваљком на припремљену подлогу. Обрачун по м2 
уређене банкине 
   

 

39 Машинско разастирање струганог асфалта на 
банкинама и коловозу у слоју дебљине д=10 цм са 
ваљањем. Цена обухвата: одлазак на локацију, превоз 
машина, радника и опреме, рад машина и радника, 
набавку, утовар са депоа и транспорт и уградња 
струганог асфалта грејдером 
90% или другом радном машином уз ручну поправку 10 
% и ваљање виброваљком. Обрачун по м2 уређене 
банкине или коловоза. 
   

 

39.1 са струганим асфалтом ЈП „Стандарда“ са депоа 
 м2  

 

39.2 са сопственим струганим асфалтом 
 м2  

 

40 Ручно разастирање струганог асфалта набанкинама 
у слоју дебљине д=10 цм са ваљањем. Цена обухвата: 
одлазак на локацију, превоз радника и опреме, рад 
радника, утовар са депоа ЈП „Стандарда“, транспорт и 
уградња струганог асфалта уз ваљање 
вибронабијачем. Обрачун по м2 уређене банкине. 
 м2  
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41 Разастирање земљаног материјала на депонији. 
Вишак хумуса ископаног земљаног материјала до III 
категорије који је довежен на депонију разастирати на 
депонији у слојевима и грубо испланирати према 
упутству надзорног органа. Обрачун изведених радова 
врши се по м3 самониклог разастртог материјала, за 
сав рад и материјал. 
 м3  

 

42 Транспорт земљаног материјала (растојање 5,0- 8,0 
км). Вишак хумуса и ископаног земљаног материјала до 
III категорије који је довежен на депонију, разастирати 
на депонији у слојевима и грубо испланирати према 
упутству надзорног органа. Обрачун изведених радова 
врши се по м3 утовареног, превезеног, истовареног и 
грубо разастртог материјала у самониклом стању 
 м3  

 

43 Равнање попречног профила макадамског или 
туцаничког застора ради обезбеђења 
одводњавања. Цена обухвата: долазак и повратак 
механизације са трасе,гурање и равнање материјала 
грејдером и сабијање ваљком уз потребно квашење и 
рад радника на регулисању саобраћаја. Набори и рупе 
попуњавају се ручно. 
 м2  

 

44 Профилисање попречних профила макадамског 
или туцаничког застора уз додавање новог 
материјала брдске дробине или шљунка са 
спрудишта. Цена обухвата: долазак и повратак 
механизације са трасе, машинско прикупљање 
материјала и утовар у камион, риљање старог застора, 
разастирање и планирање новог материјала грејдером 
и сабијање ваљком уз потребно квашење и рад 
радника на регулисању саобраћаја 
 м3  

 

45 Обнова туцаничког застора Цена обухвата: набавку 
дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм, долазак и 
повратак механизације са трасе, риљање старог 
застора, разастирање и планирање дробљеног каменог 
агрегата грејдером и сабијање ваљком уз потребно 
квашење и рад радника на регулисању саобраћаја 
 м3  

 

46 Израда тампона од шљунка. Цена обухвата: 
набавка и превоз материјала, машинско разастирање, 
планирање и ваљање материјала уз потребно квашење 
и рад радника на регулисању саобраћаја. Обрачун по 
м3 уграђеног и испланираног тампона 
 м3  

 

47 Израда тампона од песка Цена обухвата: 
машинско разастирање, планирање и ваљање 
материјала уз потребно квашење и рад радника на 
регулисању саобраћаја. Обрачун по м3 уграђеног и 
испланираног тампона, са набавком и превозом 
материјала 
 м3  

 

48 Израда носивог слоја од механички збијеног 
зрнастог каменог материјала 31,5-63мм. Рад 
обухвата набавку и уграђивање зрнастог каменог 
материјала у носиви слој коловозне конструкције. 
Радови могу почети тек када надзорни орган прими 
постељицу у погледу равности, пројектованих кота и м3  
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нагиба, као и збијености. Материјал за израду носивог 
слоја је дробљени камени материјал крупноће 31,5-63 
мм. Материјал мора испуњавати одређене услове у 
погледумеханичких карактеристијка, гранулометријског 
састава,носивости и осталих услова према 
важећимстандардима. На испланирану и уваљану 
постељицу наноси се зрнасти камени материјал, 
разастире се грејдером или другим погодим средством, 
кваси и набија до захтеване збијености статичким и 
вибрационим средствима. Носиви слој изводи се у 
слојевима дебљине 20 цм. Материјал треба да 
задовољава услове у погледу отпорности на мраз. 
Горња површина носивог слоја треба да је изведена 
према пројектованим котама и нагибима, док се равост 
изведеног слоја контролише летвом дужине 4м, а 
дозвољено одступање износи ±1цм. Обрачун 
изведених радова врши се по м3 готовог изведеног 
носивог слоја од механички збијеног зрнастог 
материјала, за сав рад, материјал, набавку и транспорт 
каменог материјала. 

49 Израда носивог слоја од механички 
збијеногзрнастог каменог материјала 0-31,5. Рад 
обухвата набавку и уграђивање зрнастог каменог 
материјала у носиви слој коловозне конструкције. 
Радови могу почети тек када надзорни орган прими 
постељицу или доњи носећи слој од дробљеног 
каменог материјала у погледу равности, пројектованих 
кота и нагиба, као и збијености. Материјал за израду 
носивог слоја је дробљени камени материјал крупноће 
0-31,5 мм. Материјал мора испуњавати одређене 
услове у погледу механичких карактеристика, 
гранулометријског састава, носивости и осталих услова 
према важећим стандардима. На испланирану и 
уваљану постељицу наноси се зрнасти камени 
материјал, разастире се грејдером или другим погодим 
средством, кваси и набија до захтеване збијености 
статичким и вибрационим средствима. Носиви слој 
изводи се у слојевима дебљине 20 цм. Материјал треба 
да задовољава услове у погледу отпорности на мраз. 
Горња површина носивог слоја треба да је изведена 
према пројектованим котама и нагибима, док се равост 
изведеног слоја контролише летвом дужине 4м, а 
дозвољено одступање износи ±1цм. Обрачун 
изведених радова врши се по м3 готовог изведеног 
носивог слоја од механички збијеног зрнастог 
материјала, за сав рад, материјал, набавку и транспорт 
каменог материјала.    

 

49.1 Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог 
каменог материјала 0-31,5 - интерна саобраћајница 
 м3  

 

49.2 Израда носивог слоја од механички зрнастог каменог 
материјала 0-31,5 - пешачка стаза и друге саобраћајне 
површине 
 м3  

 

50 Припрема подлоге за пресвлачење. Цена обухвата : 
чишћење и отпрашивање са прскањем битуменском 
емулзијом 0,5кг/м2 
 м2  
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51 Израда горњег битуменизираног носивог 
слоја.Горњи битуменизирани носиви слој (БНС) је 
носиви слој у коловозној конструкцији израђен од 
мешавине каменог материјала, каменог брашна и 
битумена као везива. Камени материјал, песак и 
камено брашно морају задовољавати услове 
прописане СРПС. У минералној мешавини не сме бити 
органских материја. Гранулометријски састав 
мешавине мора бити такав да задовољи прописане 
криве просејавања и стандарда. Као везиво 
употребљавају се битумен БИТ 60 и БИТ 90. Тачан 
удео битумена одређује се израдом претходног састава 
мешавине, а оријентационо је од 3,5-5,2% зависно од 
типа. Пре почетка радова мора се лабораторијски 
испитати сав материјал који ће се употребити, а што 
мора да буде у складу са техничким условима за 
израду подлога СРПС.У.Е9.020. Справљање масе врши 
се савременим асфалтним базама, а уграђивање са 
финишерима са потребним ваљањем комбинованим 
гуменим и глатким ваљцима. Транспорт масе вршити 
возилима-киперима са лименим сандуком. Слојеви 
морају бити изведени у пројектованим дебљинама и 
пројектованим поречним падовима. У цени су садржани 
сви трошкови набавке материјала, производње и 
уграђивања асфалтне масе, превоз, опрема и сви 
остали трошкови потребни за извођење радова. 
   

 

51.1 
БНС 22 дебљине слоја д=6 цм 
 м2  

 

51.2 БНС 22 дебљине слоја д=7 цм 
 м2  

 

51.3 БНХС 16 дебљине слоја д=6 цм 
 м2  

 

 
 
52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Израда хабајућег слоја асфалтбетона АБ. 
Хабајући слој од асфалт бетона израђен је од 
мешавине дробљеног материјала, каменог брашна и 
битумена као везива. Камени материјал, песак и 
камено брашно морају задовољавати услове 
прописане СРПС. У минералној мешавини не сме бити 
органских материја. Гранулометријски састав 
мешавине мора бити такав да задовољи прописане 
криве просејавања и стандарда. Пре почетка радова 
мора се лабораторијски испитати сав материјал који ће 
се употребити, а што мора да буде у складу са 
техничким условима за израду асфалтбетона. 
Справљање масе врши се савременим асфалтним 
базама, а уграђивање са финишерима са потребним 
ваљањем комбинованим, гуменим и глатким ваљцима. 
Транспорт масе вршити возилима-киперима са 
лименим сандуком. Слојеви морају бити изведени у 
пројектованим дебљинама и пројектованим поречним 
падовима. У цени су садржани сви трошкови набавке 
материјала, производње и уграђивања асфалтне масе, 
превоз, опрема и сви остали трошкови потребни за 
извођење радова. 
   

 

52.1 АБ 11 за саобраћајнице 
 т  

 

52.2 АБ 8 за пешачке стазе, спортске терене и сл. 
 т  
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53 Израда коловоза од бетонских префабрикованих 
елеменатаПреко изграђеног и испитаног тампонског 
слоја испланирати слој песка дебљине 4 цм. На слој 
песка полажу се бетонске плоче дебљине д=8 цм. 
Полагање бетонских елемената је ручно уз подбијање 
пешчаног слоја. Равност изведених површина 
контролисати летвом дужине 4 м. Тип и боја бетонских 
плоча према избору Инвеститора. Фуге између плоча 
попуњавају се песком или се заливају смесом, према 
пројекту. Уколико се спојнице засипају песком исто 
треба учинити пре вибрирања. Фуге се засипају песком 
помоћу метле при чему песак треба да је величине 
зрна 0/2 мм.Положене бетонске елементе треба 
уваљати лаким статичким ваљком у два правца.  
 
Начин уграђивања и врста применљивог материјала 
треба да је у складу са важећим СРПС стандардима. 
Обрачун изведених радова врши се по м2 за сав рад и 
материјал. 
 м2  

 

54 Израда пешачке стазе и колских улаза од бетонских 
плоча Преко изграђеног и испитаногтампонског слоја 
испланирати слој песка дебљине 4 цм. На слој песка 
полажу се готови бетонски елементи. Полагање 
бетонских елемената је ручно уз подбијање пешчаног 
слоја. Тип и боја бетонских плоча према избору 
Инвеститора. Равност изведених површина 
контролисати летвом дужине 
4 м. Свако паркинг место, ради маркације раздваја се 
бетонским гредицама. Положене бетонске елементе 
треба уваљати лаким статичким ваљком у два правца. 
Након завршеног полагања бетонских елемената, 
шупљине попунити хумусом који је обогаћен 
компостом. Попуњавање шупљина извршити ручно без 
набијања хумуса у отворе. Након извршеног засипања 
хумусом површине очистити оштрим метлама. 
Квалитет употребљеног грађевинског материјала треба 
да је у складу са важећим СРПС стандардима. Обрачун 
изведених радова врши се по м2 за сав рад и 
материјал. 
    

 

54.1 Израда пешачке стазе од бетонских плоча д=6 цм 
 м2  

 

54.2 Израда колских улаза од бетонских плоча д=8 цм 
 м2  

 

 
55 

Израда бетонског коловоза на лицу места Преко 
изграђене и примљене постељице, од стране 
надзорног органа, приступити изради бетонског 
коловоза са тампонским слојем од песка. Сав 
примљени грађевински материјал треба да је 
квалитетан и да задовољава критеријуме квалитета из 
одговарајућих техничких прописа и стандарда. Извођач 
радова је дужан да пре отпочињања радова прибави од 
овлашћене институције све атесте за материјал и 
састав мешавине. Бетонски коловоз се ради од МБ 30 у 
слоју према пројекту. За израду бетонске смесе 
користити портланд цемент ПЦ30, чисту грађевинску 
воду и минерални материјал гранулометријског састава 
у складу са захтевом из прописа. Преко претходно 
изграђеног слоја од песковито-шљунковитог материјала м3  
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разастрти жилаву хартију и преко исте приступити 
уграђивању бетона помоћу плочастих вибратора, у 
свему према димензијама и котамаиз пројекта. 
Завршни слој извести од цементног малтера у слоју 
дебљине 2 цм уз пажљиву обраду. Обрачун изведених 
радова врши се по м3 уграђеног материјала у 
изграђену површину, а у цену су укључени сви 
трошкови набавке материјала, транспорта, радне снаге 
и одржавања бетона након изградње. 

56 Израда бетонског тротоара од бетона МБ 30. 
Преко изграђене и примљене постељице, од стране 
надзорног органа, приступити изради бетонског 
тротоара. Бетонски тротоар се ради од бетона МБ 
20 у слоју д=12 цм, са израдом дилатационих спојница, 
посипањем бетониране површине цементом и 
заглађивањем. Обрачун изведених радова врши се по 
м2, а у цену су укључени сви трошкови набавке 
материјала, транспорта и радне 
снаге. м2  

 

57 Израда траке од бетонских плоча димензија 
40/40/50 цм Поред бетонских ивичњака, а према 
детаљима из пројекта постављају се бетонске плоче, 
терацо обрађене, димензија 40/40/5 цм. Бетонске плоче 
треба да буду израђене од бетона МБ 40, са терацо 
обрадом видних површина. Плоче треба радити 
машинским путем, а избор материјала и начин израде 
су у складу са важећим прописима и стандардима. 
Обрачун изведених радова врши се по м2 постављених 
плоча, за сав рад и материјал, укључујући набавку и 
транспорт бетонских плоча. 
 м2  

 

58 Израда типског канализационог шахта Ø 1000 мм од 
бетона МБ 30. Цена обухвата: ручни ископ земље, 
ручну израду тампонског слоја од туцаника д=10 цм, 
набавку и постављање монтажних бетонских 
елемената са израдом кинете, набавку и уградњу 
типских пењалица и шахт поклопца. 
    

 

58.1 шахт висине 1,5 м 
 ком  

 

58.2 шахт висине 2,0 м 
 ком  

 

59 Набавка и уградња шахт поклопца фи 600 мм 
    

 

59.1 за тешки саобраћај 
 ком  

 

59.2 за средњи саобраћај 
 ком  

 

59.3 за лаки саобраћај 
 ком  

 

60 Нивелисање олучних вертикала У цену урачунати 
одлазак на локацију, скидање олучних вертикала и 
намештање на потребну висину. У цену урачунати и 
ситни потрошни материјал и рад. Обрачун по ком. 
 ком  

 

61 Измештање рекламних паноа, стубова и других 
сличних објеката на траси. У цену урачунат утовар, 
одвоз и истовар на СТД до 5 км 
 ком  
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62 

Превоз расутих материјала са утоваром и истоваром на 
СТД (уколико у претходним поузицијама није 

обрачунато у склопу цене). Обрачун базирати на бази 
превоза м3, теретним возилом на СТД од 

    

 

62.1 СТД до 5 км 
 м3  

 

62.2 СТД од 5 -10 км 
 м3  

 

62.3 СТД од 10 -15 км 
 м3  

 

62.4 СТД од 15 -20 км 
 м3  

 

62.5 СТД од 20 -25 км 
 м3  

 

62.6 СТД од 25 -30 км 
 м3  

 

63 Кошење траве. Цена обухвата: одлазак налокацију,  
превоз машина,  радника и опреме, рад машина и 
радника. Обрачун по м2. 

  

 

63.1 Са банкина самоходном моторном косачицом 

м2  

 

63.2 Наслободнимповршинамакосачицом 
прикљученом на трактор м2  

 

63.3 Ручно на површинама око смероказа, колобрана,  
одбојних ограда и на  чистом простору где приступ 
машине није могућ 

м2  

 

64 Постављање, одржавање и уклањање радне 
саобраћајне сигнализације. У цену је урачуната само 

вредност радова за обезбеђење и обележавање 
градилишта. Набавка знакова је обавеза Извођача, и 

њихово је власништво.    

 

64.1 до 15 знакова (комплет стубови, стопе и знакови, и др.) 
компл 

по 
градил.  

 

64.2 
више од 15 знакова (комплет стубови, стопе и знакови, 
и др.) 

компл 
по 

градил..  

 

 
65 

Ангажовање радника а за радове који нису обухваћени 
позицијама у овом Тендеру. У цену је урачунато само 
ефективно време проведено на извршењу радова. У 
цену није урачунато време проведено у одласку и 
доласку на локацију. Време проведено у транспорту се 
рачуна са 40% цене ефективног рада. Обрачун по часу. 
    

 

65.1 Дипломирани инжењер 
 час  

 

65.2 Техничар 
 час  

 

65.3 Радник путар 
 час  

 

66 Контролна испитивања 
    

 

66.1 Контрола збијености тла и одређивање модула 
стишљивости методом кружне плоче са израдом 
извештаја 
 опит  
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66.2 Узорковање и испитивање физичко-механичких 

карактеристика асфалтне масе са израдом извештаја 
 ком  

 

66.3 Контролна испитивања уграђеног слоја асфалта са 
израдом извештаја 
 ком  

 

 

Радови се плаћају у року до 45 календарских дана након испостављања 
привремених и окончаних ситуација у складу са степеном изведених 
радова.Пре достављања, привремена и окончана ситуација се обавезно 
усаглашава са Надзорним органом наручиоца.  

 
Радови се изводе у роковима дефинисаним  сваким  појединачним 

налогом од стране Наручиоца. 
 
Важност понуде (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања  

понуде):   _________________________________ 
 
Гарантни рок (не може бити краћи од 24 месеца од дана када је 

Записнички извршена примопредаја свих радова у складу са Законом ):  
_________________________________ 

 
Поседовање ISO стандарда( навести које ISO стандарде понуђач 

поседује) : _________________________________ 
 

Датум             Овлашћено лице  Понуђача 
 

   М. П.  
_______________________       ________________________________ 

 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац број 2. 
 
              

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 
__________________________________________________________________, 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели:  

 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке 
обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова 
у својој понуди.  

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно  

 
 

Датум              Овлашћено лице  Понуђача 
М. П.  

_______________________  ________________________________ 
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Образац број 3. 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН,  
 

___________________________________________ 
(назив понуђача) 

 
даје: 

 
 

 
И З Ј А В А  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

Понуђач______________________________________________________ 
 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да је у поступку 
јавне набавке радова на рехабилитацији путева , број ЈН 06/2019, 
 
 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

Попуњен, потписан и оверен „Образац број 3“ – Изјава о независној 
понуди од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, уколико 
понуду подноси група понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
 

Датум           Овлашћено лице  Понуђача 
М. П.  

_______________________  ________________________________ 
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Образац број 4. 
 

 
 

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

 
 

 
И З Ј А В У  

 
 

Понуђач______________________________________________________ 
 
изјављује да је у поступку јавне набавке радова на рехабилитацији путева, број 
ЈН 06/2019, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац 
попуњава, потписује и оверава овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
 
 

Датум          Овлашћено лице  Понуђача 
М. П.  

_______________________  ________________________________ 
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Образац број 5. 

 
Референтна листа 

списак најважнијих изведених истоврсних радова, 
у последње 3 године (2016. 2017.и 2018. година) 

 

РБ 
 

Предмет уговора / година Наручилац посла  Вредност радова у 
динарима  
без ПДВ-а 

 
 

   

 
 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

   

    
 

    
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 
 

 

 
НАПОМЕНА: У случају више референци овај образац треба копирати, односно, 
уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача 
потписује и оверава свој Списак – референтну листу.  
Понуђач мора да документује референтне листе достављањем потврде издате 
од стрене инвеститора. 
 
 
 

Датум          Овлашћено лице  Понуђача 
М. П.  

_______________________  ________________________________ 
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Образац бр.6   
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 

_____________________________________  
                   Назив наручиоца  
 
_____________________________________  
                       Адреса  
 

Овим потврђујемо да је понуђач: 
_______________________________________________ 

/назив и седиште/ 
___________________________________________________________________ 

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени 
члан) 

 
за потребе Наручиоца  квалитетно и у Уговореном року извео радове 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

(навести назив уговора и врсту радова) 
 
у вредности од укупно ________________________________ динара без ПДВ-

ом,  

а на основу Уговора број  _________________ од _________________ године.  

чија је реализација окончана ___________ године. 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се 
не може користити.  
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су 
горе наведени подаци тачни.  
Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 
телефон: ___________  
 

У _____________________ М.П. потпис овлашћеног лица 
издаваоца референце 

 
Напомена: 
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су 
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу 
Потврде. 
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Образац бр.7    
 

Изјава о техничким капацитетима 
 

Понуђач ______________________  под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу изјављује и доказује да имамо доле наведену механизацију и 
опрему, у складу са условима конкурсне документације за технички капацитет, у 
отвореном поступку јавне набавке радова - ЈН бр. 06/2019, чији је предмет: 
радови на рехабилитацији путева и да смо у понуди приложили доказе 
одређене конкурсном документацијом 

 
рб 

Назив опреме Ком 

1 

Укњижена/уписана у катастар непокретности асфалтна 
база на име понуђача капацитета мин 150 тона/час на 
удаљености максимално 70 км од раскрснице Светозара 
Милетића – Краља Петра у Бачкој Паланци, која је у 
последње три календарске године (2016, 2017. и 2018.) 
произвела минимално по 15.000 тона асфалта годишње 
(за сваку годину појединачно) 

1 

2 финишер за асфалт са мин. ширином од 2.5 м  2 

3 ваљак гума-пегла тежине преко 6 тона 1 

4 ваљак гума-гума тежине преко 12 т 1 

5 вибро ваљак за тампонске слојеве 2 

6 
машина за скидање асфалта – Wirtgen "или одговарајуће" 
- 

1 

7 цистерна за воду 1 

8 радна машина – комбинирка 3 

9 грејдер 1 

10 утоваривач 2 

11 камион кипер носивости преко 10 тона 3 

12 камион кипер носивости до 10 тона 3 

13 покретни компресор 1 

14 
термоконтејнер (термосилос) за асфалт носивости преко 
15 тона 

2 

15 машина за сечење бетона и асфалта 1 

 

Дана ______________ 2019. 
године 

  

   

У ___________________________ М.П. потпис овлашћеног лица 
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Образац бр.8 
 

Изјава о кадровском  капацитетима 

 
 Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу да располажемо са траженим кадровским капацитетом односно 
да имамо радно ангажована следећа лица која су оспособљени за извођење 
радова који су предмет јавне набавке број 06/2019: 
 

рб Име и презиме Стручна спрема 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

 
 
 
 

Дана ______________ 2019. године   
   

У _________________________ М.П. потпис овлашћеног лица 
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Образац бр.9 
 
 
 

Изјава о асфалтној бази 
 

 
Као заступник Понуђача 

 
_____________________________________________________ 

/назив и седиште/   
 

 у отвореном поступку јавне набавке радова на рехабилитацији путева, 
број ЈН 06/2019 изјављује под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу да је асфалтна база коју поседује у власништву/закупу  комплет 
технички исправна и спремна за рад. 

 
 
 
 
 
 
 

Дана ______________ 2019. године   
   

У ___________________________ М.П. потпис овлашћеног лица 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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Образац број 10. 
 

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 
Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 
Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Врста предмета: РАДОВИ 
Ознака из општег речника набавке: 45233223 радови на обнављању хабајућег 
површинског слоја 
БРОЈ: IV-404-1/2018-48 
ДАНА: _______________ 2019. годинe 
 

М О Д Е Л 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТЕВА 
 

Закључен у Бачкој Паланци, дана ___________________ године између: 
 

1. Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 
16, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа Начелник општинске 
управе Рајка Појужина ( у даљем тексту: Наручилац ), 

и  
 2. ____________________________ , из __________________ , улица 
_______________________, ПИБ ________________, матични број 
_____________,  рачун број ___________________ који се води код 
________________________ , кога заступа _________________________ , као 
извођача радова (у даљем тексту: Добављач). 
 
НАПОМЕНА: У случају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно 
као понуђач из  групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив 
подизвођача, односно понуђача из групе понуђача. 

 
Основ уговора: спроведена јавна набавка број ЈН 06/2019  
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
 

Члан 1. 
 

Предмет уговора је извођење радова на рехабилитацији путева. 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у 
свему према конкурсној документацији, прихваћеној понуди Извођача 
заведеној код Наручиоца под бројем ________________ дана 
_________________ , другим важећим прописима, техничким нормативима и 
обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог 
уговора. 
 

 
 
 

http://www.backapalanka.rs/
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Члан 2. 

 
Уговор се закључује на износ од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а, 

односно 36.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Наручилац није у обавези да 
реализује целокупни уговорени износ, већ ће се исти реализовати у складу са 
стварно изведеним радовима. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу фактурише изведене радове по 
јединичним ценама из образца понуде. 
 Овај уговор се закључује на годину дана од дана закључења Уговора.  

Уговор ступа на снагу даном примопредаје Наручиоцу оргинал банкарске 
гаранције за добро извршење уговора која је неопозива и безусловна, платива 
на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, 
са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока важности уговора. 

Уколико Извођач не достави банкарску гаранцију сматраће се да овај 
уговор није ни закључен и Наручилац ће закључити уговор са другим 
најповољнијим понуђачем. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до  износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у следећој  
буџетској години.  

Уколико се не обезбеде средства у 2020. години уговор ће се сматрати 
раскинутим. 

Цена из наведене понуде су фиксне и не подлежу промени.  
 

Члан 3. 
 

Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора, ће се извршити на 
рачун Извођача број ______________________________________________ код 
__________________________________ банке по месечним привременим 
ситуацијама, сходно степену извршених радова и по окончаној ситуацији у року 
од 45 дана рачунајући од дана испостављене ситуације  за претходни месец. 

Фактурисање и наплата се врши по јединичним ценама стварно 
извршених радова. 

Количине и квалитет извршених послова Извођача, Наручилац 
контролише и прати путем Надзорног органа у виду овере Грађевинског 
дневника и других докумената што представља основ за признавање извршене 
реализације као и испостављања рачуна.  

Ниједан рачун за који није издат налог или обавештење надзорном 
органу у складу са одредбама уговора се неће признати нити платити. 

 
Члан 4. 

 
Обавезе Наручиоца су:  
 

- изврши обезбеђење плаћања по члану 2. и 3. овог уговора, 
- прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних 
органа, 
- даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача, 
- именује надзорни орган, 
- уведе Извођача у посао. 
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- даје писмене налоге 
 

Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицу које ће вршити 
стручни надзор уз обавезно достављање решења о вршењу надзора, 
фотокопију лиценце и контакт телефон надзорног органа.   

 
Стручним надзором се обезбеђује: 
 

- контрола да ли се радови изводе према техничкој документацији 
- контрола и провера квалитета извођења свих врста радова и примену 
прописа, стандарда и техничких норматива,  
- провера да ли постоје докази о квалитету материјала (атести), 
- контрола да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће 
благовремено обавештавати Наручиоца, 
- давање упутстава Извођачу радова, 
- сарадња са пројектантом ради решавања технолошких и 
организационих решења заизвођење радова и решавање других питања која 
се појаве у току извођења радова.  

Члан 5. 
 

Обавезе извођача су да : 
 

- све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у 
складу са важећим законским актима и прописима који су предметни за 
уговорене радове по овом уговору;  
- спроведе све мере осигурања саобраћаја на начин да се ометање 
саобраћаја сведе на најмању могућу меру; 
- да на основу радних налога испоставља рачуне по извршеној услузи и 
по уредно обрађеном радном налогу; 
- обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, 
странака и опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и 
слично, тако да Наручилац буде ослобођен свих одговорности према 
државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне 
средине, тако и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења 
радова до предаје радова Наручилоцу; 
- обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова; 
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу; 
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни 
материал, који је настао као последица извођења предметних радова; 
- сноси транспортне трошкове; 
- да о свом трошку отклони све штете које проузрокује у току извођења 
радова;  
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више 
извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, 
уколико не испуњава предвиђену динамику; 
- пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на 
градилишту, 
- пре увођења у посао, достави Наручиоцу полису осигурања од 
одговорности према трећим 
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- лицима и стварима, оригинал или оверену копију са важношћу за цео 
период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од 
пожара и заштите на раду приликом извођења радова предвиђених овим 
уговором, а у складу са Законом и то за све време припреме и извођења 
радова. 

Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја 
који буду проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга 
радова по овом уговору, а који директно утичу на безбедност људи - грађана, 
по налогу Наручиоца исте хитно отклонити. Наведене интервенције ће бити 
обрачунате применом јединичних цена из понуде 

 
Члан 6. 

 
Радови на одржавању путева ће се вршити сукцесивно по писменом 

налогу Наручиоца. Представници Наручиоца и Извођача ће одмах по 
потписивању уговора, сачинити динамички План послова на реализацији 
послова, а у складу са расположивим средствима и осталим условима. 

Уколико извођач не поштује уговорене рокове односно рокове 
дефинисане Налогом и својом кривицом касни са извршењем посла, дужан је 
платити Наручиоцу уговорену казну у износу од 0,1% дневно од укупне 
вредности уговорених радова за сваки дан закашњења а највише 10 % од 
уговорене вредности радова. 

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног 
пристанка Извођача, умањењем рачуна. 

Уговорена казна не утиче на евентуалну накнаду штете коју Извођач 
проузрокује Наручиоцу. 

 
Члан 7. 

 
Уколико извођач касни са извођењем радова у односу на уговорену 

динамику преко 5 (пет) дана, односно уколико Наручилац оцени да кашњење у 
извођењу радова може утицати на рок завршетка радова који је фиксан, има 
право да раскине уговор, одмах активира банкарску гаранцију за добро 
извршење посла и ангажује другог извођача радова, а извођач се обавезује да 
без одлагања наручиоцу омогући да другог извођача уведе у посао. 

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у 
случају наступања ванредних догађаја у случају више силе, који се у време 
закључења уговора нису могли предвидети и за које Извођач није крив. 
Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности Извођач 
уписује у грађевински дневник и о тим околностима писмено извештава 
Наручиоца. 

Уколико временске прилике односно стање коловоза (вода, снег, лед, 
изразито ниске температуре) онемогућује извођење радова на прописан начин, 
Извођач је у обавези да одмах све радова и опасности на коловозу прописно 
обележи саобраћајним знаком до стицања услова за наставак извођења 
радова.  

 
 Члан 8. 
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Извођач се обавезује да у року од седам дана од дана закључења 
уговора достави:  

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од 
укупне вредности уговора без пдв-а. Банкарска гаранција мора да важи 
30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, и  
2.  Полису осигурања од  штете настале  трећим лицима. 
Уколико Извођач не достави банкарску гаранцију или полису осигурања 

у прописаном року сматраће се да овај Уговор није ни закључен. 
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења у следећим 

случајевима: 

 у случају да Извођач не изврши своје обавезе по основу уговора, 

 у случају да Извођач доспе у доцњу сходно одредбама члан 6. и 7.овог 
уговора 

 у случају да се записнички уписом у Дневник утврди да материјал 
односно радови Извођача имају недостатке у квалитету и грешке и извођач те 
грешке не отклони у року констатованом у дневнику.  
 

Члан 9. 
 

Гарантни рок на извршене радове износи ________________________ и 
почиње да тече од дана када је Записнички извршена примопредаја свих 
радова, која је документована свом неопходном документацијом, прописана 
Законом. 

Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све 
недостатке на изведеним радовима који су настали због тога што се Извођач 
није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова. 

Извођач је у обавези да по позиву Наручиоца о свом трошку отклони 
утврђене недостатке, настале у гарантном року, а најкасније 10 календарских 
дана од дана позива. 

Ако Извођач не поступи по примедбама Наручиоца из става 2. и 3. овог 
члана, Наручилац је овлашћен да сам или преко другог извођача отклони 
утврђене недостатке и то на трошак Понуђача , без посебне судске одлуке.  

 
Члан 10. 

 
Уговорне стране овај уговор могу раскинути једностраном изјавом воље, 

дате писменим путем. Рок за случај из става 1. овог члана, за обе уговорне 
стране износи 30 (дана) од дана када је писмено обавештење буде уручено 
другој уговорној страни.  

Наручилац има право да овај уговор раскине и без отказног рока и без 
образложења, уколико Извођач, радове из члана 1. овог уговора не обавља у 
складу са одредбама овог уговора. 

Наручилац у случају раскида уговора у складу са ставом 2. овог члана 
има право на накнаду штете, као и активирање банкарске гаранције. 
 

Члан 11. 
 
 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису 
регулисани овим Уговором непосредно примењују одредбе Закона о 
облигационим односима.  
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Члан 12. 

 
 Све евентуалне спорове који могу настати из овог Уговора, уговорне 
стране ће покушати решити споразумно, а уколико то није могуће, исте 
уговарају надлежност суда у Новом Саду.  
 

Члан 13. 
 

 Овај Уговор је сачињен у 6 примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 примерка за своје потребе.  
 
Прилози и саставни део овог Уговора су: 

- понуда Извођача 
- банкарска гаранција 
- полиса осигурања 

 
         
 
 ПОНУЂАЧ:         НАРУЧИЛАЦ:  
 
 
  ______________________                                    ________________________  
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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Образац бр. 11 
 

 
ПОТВРДА  

НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

 
 

Којом се потврђује  да је понуђач 

............................................................................................................................ 

(унети податке – пун назив, адреса и седиште), 

дана ............................................. 2019. године извршио увид и обишао 

места на којима ће се вршити радови на 

РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТЕВА 
 

и стекао увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. 
 

Такође, понуђач изјављује да је упознат са свим условима извршења 
посла, и да оне не могу бити основ за било какве накнадне корекције цена. 
 
 
У Бачкој Паланци   
   
Дана:  
......................................2019. год. 

  

   
   

Представник Понуђача  Представник Наручиоца 

   
     

 (потпис)  МП (потпис) 
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