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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015 

и 41/2019), а у вези са Одлуком о покретању поступка број 014.2-10170 од 22.10.2019. године (ЈНОП 

31/2019) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад број 

014.2-10170/1 од 22.10.2019. године припремила је 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ИЗГРАДЊА КОМПОСТНОГ ПОЉА И ХАНГАРА И УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД 

ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА 

ПАРТИЈА 3- ИЗГРАДЊА КОМПОСТНОГ ПОЉА 

редни број ЈНОП 31/2019 

 

Садржина конкурсне документације: 
 
1)   Општи подаци о јавној набавци: 
(1) предмет јавне набавке; 
(2) опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама; 

2)  Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.;   
3)  Техничка документација и планови;  

4)  Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се  доказује 

испуњеност тих услова (обавезни и додатни услови); 

5)  Критеријуме за доделу уговора: 
(1) све елементе критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно 
изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума који ће омогућити 
накнадну објективну проверу оцењивања понуда; 
(2) елементе критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом; 

6)  Обрасци који чине саставни део понуде; 

(1) образац понуде; 
(2) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни; 

(3) образац трошкова припреме понуде; 

(4) образац изјаве о независној понуди; 
(5) образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде; 

7)   Модел уговора;  

8)   Упутство понуђачима како да сачине понуду; 

9)   Други обрасци који су обавезни и прилажу се уз понуду; 

10) Предмер и предрачун радова; 

11) Општи услови за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова. 
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1)   ОПШTИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

(1) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови): 

Предмет јавне набавке су радови: Изградња компостног поља и хангара и услуга стручног надзора 

над извођењем радова, назив и ознака из општег речника набавке: Радови на изградњи складишта- 

45213220, Радови на изградњи складишних простора- 45213221, Радови на изградњи објеката за 

компостирање- 45213280, Услуге надзора на градилишту- 71521000.                                                                 

 

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

 

(2) опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама: 

Предмет јавне набавке је обликован у 4 (четири) партије: 

Партија 1- Изградња хангара, назив и ознака из општег речника набавке: Радови на изградњи 

складишта- 45213220, Радови на изградњи складишних простора- 45213221; 

Партија 2- Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду за изградњу хангара, 

назив и ознака из општег речника набавке: Услуге надзора на градилишту- 71521000; 

Партија 3- Изградња компостног поља, назив и ознака из општег речника набавке: Радови на изградњи 

објеката за компостирање- 45213280; 

Партија 4- Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду за изградњу компостног 

поља, назив и ознака из општег речника набавке: Услуге надзора на градилишту- 71521000. 

 

Ова конкурсна документација се односи на Партију 3- Изградња компостног поља. 
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2)  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.   

   
Партија 3: Изградња компостног поља 

 

2.1)   Врста, техничке карактеристике  (спецификација): 

 

Плато за компостирање које је предмет овог Пројекта, заузима површину од 10.137,91 m2. Део платоа 

пријемне зоне заузима површину од 628 m2, радна површина чини 4.140 m2, а плато за сазревање компоста 

је површине 791 m2. На манипулативне површине за кретање радних машина, предвиђено је 3.423 m2. 

Израда платоа ће бити подељена у две фазе: I фаза: 5.137 m2; II фаза: 5.000,91 m2. Предмет Јавне набавке је 

Изградња платоа за компостирање - I фаза: 5.137 m2. Цео плато треба да буде избетониран, изведен са 

одговарајућим нагибом за оцеђивање атмосферских вода и оцедних вода од компостирања. За прикупљање 

вода, предвиђене су каналете којима се вода усмерава у сепаратор са интегрисаним таложником, а одатле у 

подземни резервоар капацитета 300 m3. Отпадна вода из резервоара се користи за влажење компостних 

гомила, а вишак се цистернама одвози у градску канализацију. Дуж источне стране платоа, предвиђа се 

изградња посебног цевовода за воду из резервоара. На цевоводу ће бити постављњене славине за пуњење 

резервоара превртача или монтажу флексибилних црева за квашење гомила. Цео плато компостилишта, 

осветљен је постојећом спољном расветом. Ограђивање платоа није предвиђено јер је читава локација 

Расадника ограђена. 

 

Пројектовани објекат: ПЛАТО ЗА КОМПОСТИРАЊЕ налази се у кругу расадника ЈКП „Градско зеленило“ 

у катастарској општини КО Нови Сад I: на деловима парцела кат.број: 1422/10, 1423/3 и 1424/3. Намењен је 

обављању технолошког поступка произодње компоста од сировине до производа за тржиште. Према 

технологији плато треба да је чврста водонепропусна подлога, са уређеним колско – пешачким 

комуникацијама између радних површина. Главна колско - саобраћајна површина обрађена је у пројекту за 

грађевинску дозволу бр. ROP-NSD-19985-CPI-1/2017 од 31.7.2017. Пројектно-техничку документацију           

бр. E 01/2017 ПГД, израдио: „Ђorђe Бajилo архитекти“ доо – Нови Сад. Нивелација платоа усаглашена је са 

постојећом пројектованом саобраћајницом која у потпуности окружује плато компостилишта. Падови 

платоа су условњени постојећим стањем на терену и усмерени ка истоку и југу. Са главне постојеће 

саобраћајнице, пројектована су два улаза на плато за компостирање. Један улаз је између пријемне зоне и 

зоне сазревања, а други са јуже стране платоа. Између производних целина, формиране су манипулативни 

простори ширине 4,0m који служе за кретање механизације која се користи у технолошком поступку. Око 

платоа за компостирање, према горе наведеном пројекту за грађевинску дозволу, пројектоване су колско – 

пешачке стазе које се са платоом чине јединствену целину. Према технологији захтевана конструкција је за 

лако саобраћајно оптерећење и застор отпоран на атмосферске и механичке утицаје, због интензивног 

кретања механизације. Геомеханички елаборат, израђен од стране ФТН – Универзитет у Новом Саду – 

департман за грађевинсрство и геодезију; бр. 01-192/25, на основу ког је добијена грађевинска дозвола, на 

бушотини С7 утврђује слој: „насип, неконсолидован, хетероген: земљасти материјал, бетонски блокови, 

опека, пластика, гума и други градски отпад“. Овим су утврђене изузетно лоше карактеристике постојећег 

тла на делу на коме се врши израда платоа за компостирање. НПВ је 74.20 м (14.02.2017.) На основу 

геомеханичког елабората, потребно је извршити замену и ојачање носећих слојева коловозне конструкције 

платоа како не би дошло до слегања неконсолидованог слоја. Врши се уклањање хумусног слоја, односно 

слоја неквалитетног постојећег материјала.Након тога извршити нивелацију насипањем рефулисаног песка 

дебљине слоја 20-60 цм са набијањем до захтеване збијености од 25 МПа. Након тога врши се насипање 

слоја камене мешавине 0/31,5 мм III класе у слоју дебљине 30 цм, на ком се врши стабилизација тла, 

хидрауличним везивом са 5-6% везива, како би се добио носећи слој конструкције платоа од 30 цм. Слојеви 

се стабилизују повећавајући носивост на 50МПа. Преко доњег носивог слоја, на ојачану конструкцију врши 

се израда завршног слоја од 30 армираног бетона МБ30. На армирано-бетонској плочи се врши израда 

дилатационих спојница, заливањем „сика“ масом ради изазивања механичких прслина.  
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Коловозна конструкција 

- Армирано- бетонска плоча, МБ30 ............................................................................................................ 18,00цм 

- Жилава хартија 

- Стабилизација тла хидрауличним везивом заједно са дробљеним каменим агрегатом 0/31,5 мм .... 30,00 цм 

- Песак............................................................................................................................................................. 20-60 цм 

- Одводњавање 

Одводњавање површинске воде са платоа врши се попречним и подужним падом у вредности од 1% у 

пројектоване каналете предвиђене са источне и јужне стране платоа, која се одводи у сепаратор. 

 

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА СА КАНАЛЕТАМА И СЕПАРАТОРОМ 

Предвиђено је да се изведе атмосферска канализација са каналетама и са сепаратором за одвод оцедних 

вода са компостилишта и прикључак на резервоар који је обрађен у хидротехничком делу пројекта 

Расадника , грађевинска дозвола ROP-NSD-19985-CPI-1/2017 од 31.07.2017. г.). Бетонске каналете 

поставити дуж ивица платоа компостилишта са источне и јужне стране (које пратите пад платоа). После 

израде тампонског слоја обележити , а према прилогу из пројекта монтирати бетонску каналету од бетона 

МБ 30 или МБ40 и поставити челичну решетку. Бетонска каналета је светлог отвора BxH 30x30 cm. Оцедна 

вода се са компостилишта преко бетонских каналета скупља и проводи кроз сепаратор, где се након 

третмана улива у подземни резервоар. Предвиђа се уградња сепаратора BP OLEX 30/150 M/KF/P 

произвођача Бор пластика – сепаратор уља са коалесцентним филтером и bypass или еквивалентан другог 

произвођача. Ревизиони шахтови су предвиђени од армираног бетона MБ30 и светлог отвора 1000 mm са 

редукционим конусом 1000/600 mm дужине 750 mm за пречнике цеви од DN400. 

 

Завршне напомене 

Извођач је дужан да све радове изведе према важећим техничким прописима са одговарајућом стручном 

радном снагом. Све евентуалне грешке и пропусте уочене у пројекту дужан је сигнализирати надзорном 

органу односно инвеститору.  

Сав употребљени материјал мора одговарати SRPS, EN и IEC стандардима и исти се пре уградње мора 

прегледати и испитати и само потпуно нов и исправан уграђивати. 

Извођач је дужан читаву инсталацију прегледати, испитати, извршити потребна мерења уз давање атеста 

као и обавити све пробе правилног функционисања уз потребно подешавање и регулацију. 

 

Наручилац врши набавку радова у склопу којих је потребно испоручити и уградити искључиво нову, 

некоришћену опрему. 

Уколико понуђач понуди коришћену опрему његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

Потенцијални понуђачи који намеравају да поднесу понуду у обавези су: 

-  Да обиђу локацију која чини предмет јавне набавке и преузму пројектно-техничку документацију 

нарезану на медијуму за чување података CD/DVD. Обилазак локације и преузимање пројектно-техничке 

документације могуће је извршити сваког радног дана у периоду од 10:00 до 12:00 часова, уз претходну 

најаву минимум 2 дана раније пре намераваног обиласка, на е-mail адресу: javne.nabavke@zelenilo.com. 

Трошкове обиласка локације сноси понуђач.  

Обилазак локације могуће је извршити најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Обилазак 

локације и увид у пројектно-техничку документацију није могуће извршити на дан отварања понуда. 

Након обиласка локације и преузимања пројектно-техничке документације, попуњава се Образац 9.6) 

Изјава о обиласку локације, коју потписују и оверавају овлашћено лице потенцијалног понуђача који је 

обишао локацију и представник Наручиоца.  Наведени Образац - Изјава чини саставни део понуде. 

 

2.2) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

 

Понуђена добра треба да испуне све тражене техничке карактеристике наведене у конкурсној 

документацији, које се сматрају као "минимално тражене",  с тим да понуђач може понудити и добра са 

бољим техничким карактеристикама. 
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2.3) Рок извршења радова: 

Рок извршења радова је максимално 60 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

2.4)  Место извршења радова: 

Место извршења радова је ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Темерински пут бб, 21000 Нови Сад. 

 

2.5) Гарантни рок за изведене радове:  

Гарантни рок за изведене радове је минимално 24 месеца почев од примопредаје предмета набавке. За 

опрему и материјале које Извођач уграђује у предметни објекат, важи гарантни рок оригиналног 

произвођача опреме и тече од дана примопредаје објекта. 

 

2.6)  Напомена: Измене током трајања уговора могуће су сагласно одредбама закљученог уговора о јавној 

набавци, сагласно члану 115.  Закона о јавним набавкама и ЗОО. 

  

 
Сва заинтересована лица графичку документацију пројекта  преузимају нарезану на медијуму за чување 

података CD/DVD приликом обиласка локације предмета набавке, описано на начин из тачке 2.1) ове 

конкурсне документације,  попуњавају и оверавају  Образац 9.6 из конкурсне документације.   

 

 

  

3)   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
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4)  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

4.1.  Услови које  ПОНУЂАЧ  мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

Ред. 
број 

4.1.1.  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

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

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. 

3 / 

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. 

5 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: 
5.1. Лиценцу или Решење Републичког геодетског завода за вршење геодетских услуга. 

6 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

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

понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 4.1.2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 
финансијски 

капацитет: 
1.1. да понуђач у последњих 12 месеци који претходе месецу објављивања Позива 

за подношење понуда није био у блокади. 

2 
пословни 

капацитет: 

2.1. да је понуђач у претходнe 2 (две) године рачунајући од дана отварања понуда 

извео радове на стабилизацији платоа хидрауличним везивом у укупном износу од 

55.000.000,00  без ПДВ-а. 

2.2. да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001 за 

извођење завршних радова у грађевинарству, успостављен систем управљања 

заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 за извођење завршних 

радова у грађевинарству и успостављен систем управљања заштитом животне 

средине ISO 14001 за извођење завршних радова у грађевинарству. 

3 
технички 

капацитет: 

Понуђач мора располагати (имати у власништву, закупу или лизингу): 

3.1. минимално 2 (два) багера гусеничара, тежине минимум 25000 kg;  

3.2. минимално 1 (један) грејдер снаге минимално 110 kW; 

3.3. минимално 1 (један) утоваривач снаге минимално 180 kW; 

3.4. минимално 1 (један) виброваљак тежине минимум 19000 kg; 

3.5. минимално 1 (један) вибројеж тежине минимум 13000 kg; 

3.6. минимално 10 (десет) камиона кипера, носивости минимално 10000 kg; 

3.7. минимално 1 (једна) комбинована машина; 

3.8. минимално 2 (два) самоходна стабилизатора- рециклера; 

3.9. минимално 2 (два) посипача хидрауличног везива; 

3.10. минимално 1 (један) посипач каменог агрегата. 
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4 
кадровски 

капацитет: 

4.1. минимум 30 лица у радном односу или радно ангажованих сагласно Закону о 

раду, од тога:   
- најмање 1 (једног) одговорног извођача радова грађевинских конструкција и 

грађевинско- занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и 

хидроградње са лиценцом број 410 или одговорног извођача радова грађевинских 

конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима нискоградње са 

лиценцом број 412 или одговорног извођача радова саобраћајница са лиценцом 

број 415 или одговорног извођача радова друмских саобраћајница са лиценцом 

број 418; 
- најмање 1 (једно) лице које поседује Уверење о положеном стручном испиту о 

практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду; 
- најмање 12 (дванаест) руковаоца радном машином; 
- најмање 10 (десет) возача теретног возила; 
- најмање 6 (пет) помоћних грађевинских радника; 

 

4.2.  Услови које  ПОДИЗВОЂАЧ  мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да 

учествује у поступку јавне набавке: 

Ред. 
број 

4.2.1.  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

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

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. 

3 / 

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. 

5 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

тј. за део набавке који му је понуђач поверио, ако је за тај део предвиђена посебним прописом:   
5.1. Лиценцу или Решење Републичког геодетског завода за вршење геодетских услуга. 

6 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је подизвођач  поштовао обавезе 

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

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

понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

  Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН (услови под редни бројем 1, 2 и 4 дела 4.2.1. ове Конкурсне документације), а за 
доказ из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН (услов под редним бројем 5 дела 4.2.1. ове Конкурсне документације) 
за део набавке који ће извршити преко подизвођача.     

  Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати 
испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем за подизвођача не доставља доказе о 

испуњености додатних услова.  

Додатне услове понуђач мора да испуни сам, или уколико подноси заједничку понуду, додатне 

услове испуњавају заједно сви чланови групе. 

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

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који 

не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 

набавке поверити подизвођачу.  

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

са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

испуњености тражених услова. 

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

ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац 

претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. 
 

4.3.  Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у складу са 

чланом 81. ЗЈН,  да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

Ред. 
број 

4.3.1.  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

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

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. 

3 / 

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. 

5 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 

ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом:  
5.1. Лиценцу или Решење Републичког геодетског завода за вршење геодетских услуга. 

6 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

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

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
4.3.2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 
финансијски 

капацитет: 
1.1. да понуђач у последњих 12 месеци који претходе месецу објављивања Позива за 

подношење понуда није био у блокади. 

2 
пословни 

капацитет: 

2.1. да је понуђач у претходнe 2 (две) године рачунајући од дана отварања понуда 

извео радове на стабилизацији платоа хидрауличним везивом у укупном износу од 

55.000.000,00  без ПДВ-а. 

2.2. да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001 за 

извођење завршних радова у грађевинарству, успостављен систем управљања 

заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 за извођење завршних 

радова у грађевинарству и успостављен систем управљања заштитом животне 

средине ISO 14001 за извођење завршних радова у грађевинарству. 

3 
технички 

капацитет: 

Понуђач мора располагати (имати у власништву, закупу или лизингу): 

3.1. минимално 2 (два) багера гусеничара, тежине минимум 25000 kg;  

3.2. минимално 1 (један) грејдер снаге минимално 110 kW; 

3.3. минимално 1 (један) утоваривач снаге минимално 180 kW; 

3.4. минимално 1 (један) виброваљак тежине минимум 19000 kg; 

3.5. минимално 1 (један) вибројеж тежине минимум 13000 kg; 
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3.6. минимално 10 (десет) камиона кипера, носивости минимално 10000 kg; 

3.7. минимално 1 (једна) комбинована машина; 

3.8. минимално 2 (два) самоходна стабилизатора- рециклера; 

3.9. минимално 2 (два) посипача хидрауличног везива; 

3.10. минимално 1 (један) посипач каменог агрегата. 

4 
кадровски 

капацитет: 

4.1. минимум 30 лица у радном односу или радно ангажованих сагласно Закону о 

раду, од тога:   
- најмање 1 (једног) одговорног извођача радова грађевинских конструкција и 

грађевинско- занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и 

хидроградње са лиценцом број 410 или одговорног извођача радова грађевинских 

конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима нискоградње са 

лиценцом број 412 или одговорног извођача радова саобраћајница са лиценцом број 

415 или одговорног извођача радова друмских саобраћајница са лиценцом број 418; 
- најмање 1 (једно) лице које поседује Уверење о положеном стручном испиту о 

практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду; 
- најмање 12 (дванаест) руковаоца радном машином; 
- најмање 10 (десет) возача теретног возила; 
- најмање 6 (пет) помоћних грађевинских радника; 

 

Сваки понуђач из групе понуђача самостално мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4)  и члана 75. став 2. ЗЈН (услови под редни бројем 1, 2, 4 и 6 дела 4.3.1. ове Конкурсне 

документације).  

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН (услов под редним бројем 5 дела 4.3.1. ове Конкурсне 

документације) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 

који је неопходна испуњеност тог услова.  

Све додатне услове чланови групе понуђача који су поднели заједничку понуду испуњавају заједно.  
 

4.4.  УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

1) прецизно навођење једног или више доказа одређених ЗЈН и Правилником за сваки од 

предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање: 

Ред. 
број 

4.4.1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1 

ДОКАЗ: ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

ПРАВНО ЛИЦЕ:  
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда 
ПРЕДУЗЕТНИК:  
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: / 
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ: 

-  Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)  
-  Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган) 

2 

ДОКАЗ: ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а  
Напомена:  

 доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда   
 уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког 

законског заступника 
ПРАВНО ЛИЦЕ: 
Извод из казнене евиденције:  
1) правно лице - уверење надлежног суда  
2) законски заступник - уверење надлежне полицијске управе МУПа  
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да правно лице 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 
ПРЕДУЗЕТНИК: 
Извод из казнене евиденције:  
уверење надлежне полицијске управе МУПа да предузетник 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 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
Извод из казнене евиденције: 
 уверење надлежне полицијске управе МУПа да физичко лице 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 
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ: 
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:   
- извод из казнене евиденције основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју 

је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица.  
-  извод из казнене евиденције  Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 

Београду http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.htm 
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа за законског заступника 
(захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). 
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:   
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУПа (захтев се може поднети 
према месту рођења, али и према месту пребивалишта). 

3 / 

4 

ДОКАЗ:  ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ 

ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
Напомена: 

• не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда  
ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  
- уверење Пореске управе - Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе  и  
- уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода 
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ: 
- Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар   

- ___________ Филијала/експозитура - ___________ према месту седишта пореског обвезника 
правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за 

утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.  
 

- Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта 
пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно 
прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.  
Напомена:   
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене 

изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа 

понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних 

органа/организација/установа. 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.htm
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5 

 
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом:  
5.1. Лиценцу или Решење Републичког геодетског завода за вршење геодетских услуга. 

6 

ДОКАЗ:  Потписан и оверен  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН.  

Образац изјаве је саставни део Конкурсне документације.  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси 

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

понуђача. Уколико понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана и од стране 

подизвођача.  
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

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

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

4.4.2.  ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ  ДОДАТНИХ УСЛОВА  ЗА УЧЕШЋЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

1. финансијски капацитет 

1.1. да понуђач у последњих 12 месеци који претходе месецу објављивања Позива за подношење понуда 

није био у блокади. 
ДОКАЗ:  
• Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од претходних 12 месеци пре објављивања Позива 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

2. пословни капацитет 

2.1. да је понуђач у претходнe 2 (две) године рачунајући од дана отварања понуда извео радове на 

стабилизацији платоа хидрауличним везивом у укупном износу од 55.000.000,00  без ПДВ-а. 

ДОКАЗ: 

• Списак изведених радова који се траже - референт листа, којима понуђач доказује тражени услов за 

испуњење пословног капацитета под редним бројем 2.1. Списак се доставља на обрасцу 9.2) који је 

саставни део Конкурсне документације и 

• Потврда наручилаца о реализацији закључених уговора. Потврде се дају на обрасцу 9.3) који је саставни 

део Конкурсне документације и 

• Уговори и евентуални анекси или фактуре и  

• Прва и последња страна (рекапитулација) окончане ситуације или записник о извршеним радовима 

оверени од стране инвеститора из којег се може поуздано утврдити да су предметни радови квалитетно 

извршени. 
 

2.2. да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001 за извођење завршних радова у 

грађевинарству, успостављен систем урправљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 

за извођење завршних радова у грађевинарству и успостављен систем управљања заштитом животне 

средине ISO 14001 за извођење завршних радова у грађевинарству. 
ДОКАЗ: 
• Копије важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

3. технички капацитет 

Понуђач мора располагати (имати у власништву, закупу или лизингу): 

3.1. минимално 2 (два) багера гусеничара, тежине минимум 25000 kg;  

3.2. минимално 1 (један) грејдер снаге минимално 110 kW; 

3.3. минимално 1 (један) утоваривач снаге минимално 180 kW; 

3.4. минимално 1 (један) виброваљак тежине минимум 19000 kg; 

3.5. минимално 1 (један) вибројеж тежине минимум 13000 kg; 

3.6. минимално 10 (десет) камиона кипера, носивости минимално 10000 kg; 

3.7. минимално 1 (једна) комбинована машина; 
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3.8. минимално 2 (два) самоходна стабилизатора- рециклера; 

3.9. минимално 2 (два) посипача хидрауличног везива; 

3.10. минимално 1 (један) посипач каменог агрегата. 
ДОКАЗ: 

• За сву опрему и механизацију доставити потписану и оверену изјаву понуђача да је сва опрема и 

механизација у технички исправном стању и функцији, Изјава о техничком капацитету, Образац 9.4)  

Конкурсне документације и 
• Пописне листе на дан 31.12.2019. године да је понуђач власник основних средстава тражених у оквиру 

довољног техничког капацитета (понуђач је дужан да на пописним листама јасно обележи -маркира 

механизацију која је неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) или други доказ да понуђач има 

на располагању тражени технички капацитет (Картице основних средстава, Уговор о закупу, Уговор о 

лизингу или уговор о пословно техничкој сарадњи и слично). У случају да је понуђач постао власник 

основних средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета после 31.12.2019. године, уместо 

пописне листе може доставити други доказ из којег се јасно види да је власник траженог основног 

средства (саобраћајну дозволу, рачун или купопродајни уговор и др.). 
• Уколико се из достављених пописних листа не може утврдити тежина, снага, носивост, захтеване 

опреме и механизације у оквиру техничког капацитета потребно је доставити и други доказ да наведена 

опрема и механизација испуњава тражене захтеве. (нпр. очитана саобраћајна дозвола, стручни налаз о 

испитивању опреме)  
Напомена: Уколико понуђач није власник побројаних машина у оквиру траженог техничког капацитета, 

него их има само на располагању/коришћењу, потребно је да уз Уговор о закупу, Уговор о лизингу или 

Уговор о пословно техничкој сарадњи, достави доказ да је та друга уговорна страна власник траженог 

техничког капацитета, односно пописне листе на дан 31.12.2019. године којима доказује да је та друга 

уговорна страна власник основних средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета (понуђач 

је дужан да на пописним листама јасно обележи -маркира механизацију која је неопходна у оквиру 

траженог техничког капацитета). У случају да је та друга уговоран страна постала власник основних 

средстава побројаних у оквиру траженог техничког капацитета после 31.12.2019. године, уместо пописне 

листе може доставити саобраћајне дозволе о регистрованој механизацији у МУП-у РС, купопродајни 

уговор и рачун.  

Осим наведеног, уколико понуђач није власник побројаних машина у оквиру траженог техничког 

капацитета, него их има само на располагању/коришћењу, наводећи да има закључен уговор о пословно 

техничкој сарадњи, та друга уговорна страна мора у понуди бити наведена као подизвођач или члан 

групе понуђача.  

4. кадровски капацитет 

4.1. минимум 30 лица у радном односу или радно ангажованих сагласно Закону о раду, од тога:   
- најмање 1 (једног) одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско- занатских 

радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње са лиценцом број 410 или одговорног 

извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима нискоградње са 

лиценцом број 412 или одговорног извођача радова саобраћајница са лиценцом број 415 или одговорног 

извођача радова друмских саобраћајница са лиценцом број 418; 
- најмање 1 (једно) лице које поседује Уверење о положеном стручном испиту о практичној 

оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду; 
- најмање 12 (дванаест) руковаоца радном машином; 
- најмање 10 (десет) возача теретног возила; 
- најмање 6 (пет) помоћних грађевинских радника; 
ДОКАЗ: 
• фотокопија личне лиценце са оригиналним потписом и печатом имаоца лиценце и 
• обрасце (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговоре о обављању привремених и повремених послова 

или уговоре о делу или о допунском раду, зависно од начина ангажовања, сагласно одредбама Закона о 

раду,  за сва ангажована лица и 
• Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности 

и здравља на раду издато од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за 
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безбедност и здравље на раду и 
• Уверења о стручној оспособљености за руковање радном машином 
• Фотокопије одговарајућих возачких дозвола 
• Образац изјаве о кадровском капацитету, Образац 9.5)  Конкурсне документације 
• Напомена: Лица која раде код понуђача морају бити радно ангажована пре дана јавног отварања 

понуда.  
• НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да тражена документа прилажу у складу са Законом о заштити 

података („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) 
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за 
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа.  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави 
доказе из члана 79. став 1. и 2. ЗЈН, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Напомена: на основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није 
дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно Наручилац не може 
одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи даказе одређене ЗЈН или Конкурсном 
документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, 

уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.   
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.  
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што 

она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има 

седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да 
накнадно достави тражена документа у примереном року.  

На основу члана 79. став 10. ЗЈН ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из 
члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. Образац изјаве чини саставни део ове Конкурсне документације и дат је у 
делу 9) Конкурсне документације. 

Сходно члану 78. став 5. ЗЈН, лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да приликом 

подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) ЗЈН.  
Регистар понуђача је доступан на интернет страници АПР-а, коју је понуђач дужан да наведе у 

понуди, ако тако доказује неки од испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
Наручилац је у Конкурсној документацији навео да се испуњеност обавезног услова из члана 75. став 

2 ЗЈН доказује достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава тражени услов, члан групе и подизвођач - Обазац Изјаве који чини саставни део 

конкурсне документације. 

Обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: На основу члана 78. став 5. и члана 79. 

став 6. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као 

неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је 

понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има 

обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да 

докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. 

Обавештење да ће Наручилац у случају када се испуњеност услова доказује изјавом из члана 

77. став 4. ЗЈН, поступити у складу са чланом 79. став 2. и 3. ЗЈН: Ако је понуђач доставио изјаву из 

члана 77. став 4. ЗЈН, Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је 

понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а 

може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе 
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може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих 

или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних 

набавки код тог наручиоца.  

Наручилац није дужан да поступи на начин из става 1. ове тачке у случају поступка јавне набавке 

мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) ЗЈН чија је процењена вредност 

мања од износа из члана 39. став 1. ЗЈН. 
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  5)   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

 

5.1) Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и 

вредносно изражени, као и методологија за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће 

омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 

 Критеријум за доделу уговора за јавну набавку радова Изградња компостног поља и хангара и 

услуга стручног надзора над извођењем радова, Партија 3- Изградња компостног поља, ЈНОП 31/2019, је 

најнижа понуђена цена. 

 

5.2) Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 

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

понуђеном ценом: 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом укупном понуђеном ценом додела уговора ће 

се извршити на основу елемента критеријума рока извршења радова предметне набавке и то на тај начин 

што ће предност имати понуђач који понуди краћи рок извршења радова. Уколико понуђач понуди исту 

укупну цену и исти рок извршења радова, предност ће имати понуђач који понуди дужи гарантни рок за 

изведене радове. 

У случају да две или више понуда имају исту укупну цену, исти рок извршења радова и исти 

гарантни рок за изведене радове, начин на који ће наручилац рангирати понуде је путем жреба, извлачењем 

имена понуђача и то у присуству понуђача који су поднели понуде са истом укупном понуђеном ценом, 

истим роком извршења радова и истим гарантним роком за изведене радове.           

Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин: 
Наручилац ће упутити позив понуђачима чије понуде имају исту укупну понуђену цену, исти рок 

извршења радова и исти гарантни рок за изведене радове да присуствују поступку жребања; 
Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен у просторијама Наручиоца,                         

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Темерински пут бб, Нови Сад; 
Комисија ће водити записник о поступку жребања; 
Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије 

понуде имају исту укупну понуђену цену, исти рок извршења радова и исти гарантни рок за изведене 
радове.       

Жребање ће бити обављено тако што ће председник Комисије извршити извлачење једне куглице, 

извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће Наручилац доделити уговор.  
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 6)   ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ: 

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – 

ИЗГРАДЊА КОМПОСТНОГ ПОЉА И ХАНГАРА И УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА  

НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА, ПАРТИЈА 3- ИЗГРАДЊА КОМПОСТНОГ ПОЉА 

ЈНОП 31/2019 

На основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца www.zelenilo.com дана 03.07.2020. године, као и на Порталу службених гласила Републике Србије 

и база прописа 

  6.1)  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   

6.1.1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  (* подаци из АПРа) 

Пословно име:  

Назив:    *попуњава само предузетник: * 

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта: 

Општина: 
 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (* попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

* * 

Матични број:  ПИБ:  

Претежна делатност 

Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке  и  

број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Особа/лице за контакт:  

Деловодни (интерни) број понуде понуђача:  

Интернет страница на којој су докази из чл. 77. 

Закона јавно досупни  
(уколико се не достављају уз понуду, а ако се 

доказивање испуњености услова врши изјавом 

не треба попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ:  

A)   САМОСТАЛНО 

     Б)      КАО  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

     В)      СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 Заокружити  начин подношења понуде (А, Б или В).  
 

НАПОМЕНА: 

 Уколико се подноси заједничка понуда обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи 

подаци о понуђачу из групе понуђача (Образац 6.1.6).  

 Уколико се подноси понуда са подизвођачем обавезно се доставља попуњен и потписан Образац 

општи подаци о подизвођачима (Образац 6.1.5).  
 

6.1.2)   РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД  ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

       * ____________  дана од дана отварања понуда 

* не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда 

 

6.1.3)   ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ  УГОВОРА 
 

Предмет: 
Изградња компостног поља и хангара и услуга 

стручног надзора над извођењем радова,  
Партија 3- Изградња компостног поља 

Укупна цена без ПДВ-а: ___________________________ динара без ПДВ-а 

Начин  и услови  плаћања:    

- Аванс у износу од 50% од  укупно уговорене 

цене након закључења уговора, у року до 45 дана, 

од дана пријема исправног предрачуна за 

плаћање аванса, банкарске гаранције за повраћај 

уговореног аванса и банкарске гаранције за добро 

извршење посла. Аванс ће се правдати по 

привременим месечним ситуацијама, сразмерно 

проценту примљеног аванса и вредности 

изведених радова, с тим што је Извођач радова у 

обавези да у целости изврши обрачун преосталог 

износа примљеног аванса у привремној ситуацији 

која претходи издавању окончане ситуације; 

- До 40% од укупно уговорене цене, по 

испостављеним привременим ситуацијама 

сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 

изведених радова и јединичних цена из Понуде, 

потписаним од стране стручног надзора, у року 

до 45 дана од дана пријема исправне привремене 

ситуације, уз важећу банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију 

за добро извршење посла и полисе осигурања; 

- Најмање 10% од укупно уговорене цене, по 

испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 
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дана, од дана пријема исправне окончане 

ситуације сачињене на основу оверене 

грађевинске књиге изведених радова и 

јединичних цена из Понуде, оверене од стране 

стручног надзора, банкарске гаранције за 

отклањање грешака у гарантном року и 

Записника о примопредаји радова и коначном 

обрачуну сачињеног и потписаног од стране 

Комисије за примопредају радова и коначни 

обрачун. Вредност окончане ситуације не може 

бити мања од 10% од укупно уговорене 

вредности радова. 

Рок извршења радова: 
(максимално 60 календарских дана)  

Рок извршења радова набавке је: у року од 

___________ календарских дана од дана увођења 

извођача у посао. 

Гарантни рок: 
(минимално 24 месеца) 

Гарантни рок за изведене радове је _______ месеца/и 

почев од примопредаје предмета набавке. За опрему 

и материјале које Извођач уграђује у предметни 

објекат, важи гарантни рок оригиналног произвођача 

опреме и тече од дана примопредаје предмета 

набавке. 

У регистру понуђача: 
 
(заокуружити понуђен одговор) 

ДА               НЕ 

Врста правног лица по величини: 
(заокружити један од понуђених одговора) 

1) микро 

2) мало 

3) средње 

4) велико 

5) физичко лице 

 

6.1.4) ПОДАТКЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ 

ПОДИЗОВОЂАЧУ 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће се 
поверити подизвођачу, 
(не може бити већи од 50% од укуног предмета 

набавке) 

_________________________% 

 

 

 

                                                                                                                   ПОНУЂАЧ 

Место и датум ___________________                                   ____________________________ 
                                                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 

     

НАПОМЕНА:  

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

наведени. 
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6.1.5)  ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку радова у отвореном поступку – Изградња 

компостног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова, Партија 3- Изградња 

компостног поља, ЈНОП 31/2019 изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем/има. 

 

Општи подаци о подизвођачу: 

Пословно име: 
 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 
 

 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке који 

ће се поверити подизвођачу: 
 

Део предмета  набавке који ће извршити 

преко подизвођача: 
 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

 

                                                                                                     ПОНУЂАЧ 

Место и датум ______________                              _____________________________ 
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: 

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 

подизвођачем.  

 Ако понуђач наступа без подизвођача, Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не 

доставља уз понуду. 

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује  понуђач, односно његово 

овлашћено лице. 

 Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити. 
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6.1.6)  ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ  

ПОНУДИ 
 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку радова у отвореном поступку – Изградња 

компостног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова, Партија 3- Изградња 

компостног поља, ЈНОП 31/2019 изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка 

понуда. 
 

Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди: 

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА 

Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта: 
 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће професионалне 

квалификације  лица која ће бити 

одговорна за извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

2. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име:  

Назив: 
*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Име особе за контакт:  

Телефон:    

Е – mail адреса:    
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3. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име: 
 

 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 
Име особе за контакт: 

 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

 

 

         

 

                                                                    ПОНУЂАЧ - НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

  Место и датум ___________________                  ____________________________ 
                                                                               (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

Напомена: 

 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само 

они понуђачи који подносе заједничку понуду. 

 Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе 

понуђача  се  не попуњава и не доставља уз понуду. 

 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава и потписује понуђач –

носилац посла, односно његово овлашћено лице. 

 Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе 

понуђача  се може умножити. 
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ПОНУЂАЧА:  ____________________________________________________________________ у поступку 

доделе уговора о јавној набавци Изградња компостног поља и хангара и услуга стручног надзора над 

извођењем радова, Партија 3- Изградња компостног поља, ЈНОП 31/2019 
 

Табела 1: 
 

Р. 

бр. 
Предмет набавке 

Укупна 

цена без  
ПДВ- а 

Износ  
ПДВ-а 

Укупна 

цена са  
ПДВ- ом 

Укупно 

трошкови 

рада (%) 

Укупно 

трошкови 

материјала 

(%) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.  
САОБРАЋАЈНИЦА- ПЛАТО 

ЗА КОМПОСТИРАЊЕ- I ФАЗА  
  

   

2.  
ХИДРОТЕХНИЧКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ- I ФАЗА 
  

   

3.  ТЕХНОЛОГИЈА- I ФАЗА   
   

4.  ТЕХНИЧКА ВОДА   
   

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:  

ИЗНОС ПДВ-А:  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:  

 

Табела 2: 

                             

                                                                                                           ПОНУЂАЧ 

                                      _____________________________ 
                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 

Напомена:  

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

обрасцу наведени; 

 Уколико понуду подноси група понуђача, образац структуре цене потписује члан групе понуђача – носилац 

посла;  

6.2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

6.2.1) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Посебно исказани трошкови који чине укупну цену: 

Врста трошка Износ трошкова без ПДВ-а 
Процентуално учешће 

трошкова 
1. 2. 3. 

 __________________  РСД _________ %  од укупне цене 

 __________________ РСД _________ %  од укупне цене 

 __________________  РСД _________ %  од укупне цене 

 __________________  РСД _________ %  од укупне цене 
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6.2.2) УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и 

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

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015) у обрасцу структуре цене морају 

бити приказани основни елементи понуђене цене, као што су:  
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-a  

2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради 

усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова 

материјала, рада енергената) 

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене 

садржани у обрасцу понуде. 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

Табела 1:  

• у колони 3. уписати укупну цену без ПДВ-а; 

• у колони 4. уписати износ ПДВ-а; 

• у колони 5. уписати укупну цену са ПДВ-ом; 

• у колони 6. уписати колико укупно износе трошкови рада у процентима; 

• у колони 7. уписати колико укупно износе трошкови материјала у процентима. 

 

Табела 2: 

• у колони 1. уписати врсту трошка, уколико понуђач нема посебних трошкова у колони 1. ставља цртицу; 

• у колони 2. уписати износ наведених трошкова без ПДВ-а, за сваки трошак из колоне 1., уколико 

понуђач нема посебних трошкова у колони 2. ставља цртицу; 

• у колони 3. уписати процентуално учешће наведених трошкова без ПДВ-а, за сваки трошак из колоне 1., 

уколико понуђач нема посебних трошкова у колони 3. ставља цртицу; 

• у случају да понуђач не попуни табелу 2, наручилац ће сматрати да понуђач нема посебних трошкова, 

односно да су у табели 1. наведени основни елементи понуђене цене. 
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6.3)   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДА 

 

Назив понуђача: 
 

 

Седиште и адреса понуђача: 
 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а 

сходно члану 2. став 1. тачка 6. подтачка 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр.  

86/2015 и 41/2019), уз понуду прилажем 

 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова:  

ИЗГРАДЊА КОМПОСТНОГ ПОЉА И ХАНГАРА И УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД 

ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА, ПАРТИЈА 3- ИЗГРАДЊА КОМПОСТНОГ ПОЉА, ЈНОП 31/2019 

 

Р. бр. Врста трошка Износ трошка у динарима 

1. 
 

 
_____________     (без ПДВ-а) 

2. 
 

_____________     (без ПДВ-а) 

3. 
 

_____________     (без ПДВ-а) 

4.  
_____________     (без ПДВ-а) 

5. 
 

_____________     (без ПДВ-а) 

Укупан износ трошкова без ПДВ-а: _____________________ 

Износ ПДВ-а: _____________________ 

Укупан износ трошкова са ПДВ-а: _____________________ 

 

- 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. 

 

                                                                                                                ПОНУЂАЧ 

                                  _____________________________ 
                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.  
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6.4)   ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015 и 41/2019) понуђач:  

 

 

Назив понуђача: 
 

 

Седиште и адреса понуђача: 
 

 

 

Даје 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

            Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду за јавну набавку радова: 

Изградња компостног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова, Партија 3- 

Изградња компостног поља, ЈНОП 31/2019, код Наручиоца – ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, подносим 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  
 

 

 

                                                                                                              ПОНУЂАЧ 

                                 _____________________________ 
                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 
Напомена:  
• у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити 

организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 

понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је 

понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 

уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

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

• Образац Изјава о независној понуди понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу наведени. 

• Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву умножити у довољном броју примерака и Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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6.5)  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ ПОНУДА 

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   (члан 75. став 2. ЗЈН) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПР-а)   

Пословно име: 
 

 

Назив: 
* попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015) као понуђач дајем 
 

И З Ј А В У 
 
да сам при састављању Понуде деловодни број: *_______________ (*попуњава понуђач -интерни број 

понуде понуђача) за јавну набавку радова: Изградња компостног поља и хангара и услуга стручног 

надзора над извођењем радова, Партија 3- Изградња компостног поља, ЈНОП 31/2019 поштовао 

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

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

понуде.  

 
 
 
                                             ПОНУЂАЧ 

                                              _______________________________  
                                                 (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 

 

* Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача. 
* Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач и подизвођач морају дати предметну 

Изјаву. 
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7)   МОДЕЛ УГОВОРА 

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину 

уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци.  
- Модел  уговора - понуђач попуњава празна места,  оверава га својим потписом и доставља уз понуду. 

- У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у Уговору морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА  

ИЗГРАДЊА КОМПОСТНОГ ПОЉА И ХАНГАРА И УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД 

ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА, ПАРТИЈА 3- ИЗГРАДЊА КОМПОСТНОГ ПОЉА 

Редни број ЈНОП 31/2019 
 

закључен дана *____________ 2020. године (*попуњава Наручилац приликом закључења уговора), у Новом 

Саду, између: 
 

1. ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД, Темерински пут бб, 

Нови Сад, матични број предузећа 08055432, ПИБ 100457989, текући рачун бр. 160-559397-82 „Banca 

Intesa“ а.д. Београд, које заступа директор Милош Егић, дипл. екон. (у даљем тексту: Наручилац), и  
 

2. ___________________________________________________________________________________ 
(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

из __________________________________, ул. ___________________________________________ бр._____, 

 

ПИБ: ____________________________, матични број: ______________________ (у даљем тексту: Извођач), 

 

кога заступа _________________________________________________. 
                                         (навести функцију и име и презиме) 

 

АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:                                     

2. Извођач наступа са подизвођачем: 

2.1_______________________________________________________________, мат.бр.____________________ 

ПИБ_________________________, име особе за контакт ____________________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу ________ %. 

Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

2.2_______________________________________________________________, мат.бр.____________________ 

ПИБ_________________________, име особе за контакт ____________________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу ________ %. 

Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

2.3_______________________________________________________________, мат.бр.____________________ 

ПИБ_________________________, име особе за контакт ____________________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу ________ %. 

Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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2.4_______________________________________________________________, мат.бр.____________________ 

ПИБ_________________________, име особе за контакт ___________________________________________ 

Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу ________ %. 

Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:                                                         

2. Групе понуђача коју чине: 

 

2.1___________________________________________________________________из _______________, 
                                      (навести пословно име из извода АПР)  
ул. _____________________________________________________________________________ бр_______, и 
 
2.2___________________________________________________________________ из ___________________,  
                                      (навести пословно име из извода АПР) 

ул. ____________________________________________________________________________ бр__________, 
 
2.3__________________________________________________________________ из ____________________, 

                                      (навести пословно име из извода АПР) 

ул. ____________________________________________________________________________ бр__________, 
 
2.4___________________________________________________________________ из ___________________,  
                                      (навести пословно име из извода АПР)  
ул. _______________________________________________________________________________ бр_______, 

 

2.5___________________________________________________________________ из ___________________,                     
                                      (навести пословно име из извода АПР)  
ул. ____________________________________________________________________________ бр__________, 

 
(у даљем тексту: Извођач), а коју заступа ____________________________________.                           
                                                                                         (навести име и презиме)  
 

На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:____________од__________. године који је саставни 

део овог уговора споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе - носилац посла 

понуђача буде________________________________________________ директор  _____________________                                                                        
                                   (навести скраћено пословно име из АПР)                                             (навести име и презиме)                                                                                                                                                                                                             
из ___________________, ул. ___________________________________ бр. ______ који је овлашћен да 

предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.  
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за извршење уговорених обавеза. 

 

Подаци о Наручиоцу: Подаци о Извођачу: 

ПИБ: 100457989 ПИБ:  

Матични број: 08055432 Матични број:  

Број рачуна: 
160-559397-82  

„Banca Intesa“ а.д. Београд 
Број рачуна:  

Телефон: 021/2100-281 Телефон:  

Факс: 021/4739172 Факс:  

E-mail: javne.nabavke@zelenilo.com E-mail:  
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Основ уговора: 

Број јавне набавке: ЈНОП 31/2019 

Редни број јавне набавке из Плана јавних набавки: 1.3.4 

Датум објављивања Позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца: 

03.07.2020. године 

Број и датум одлуке о додели уговора:  * 

Понуда изабраног понуђача деловодни број: *______________ од * ___________ 2020. године 

    
НАПОМЕНА: сва поља у табели Основ уговора означена са * попуњава Наручилац пре закључења уговора 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке радова – Изградња компостног поља и хангара и 

услуга стручног надзора над извођењем радова, Партија 3- Изградња компостног поља; 

- да је Извођач, на основу позива за достављање понуда објављеног на Порталу јавних набавки, на Порталу 

службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници наручиоца дана 03.07.2020. 

године, доставио понуду број ____________*, (*попуњава Наручилац) која се налази у прилогу уговора и 

чини његов саставни део; 

- да је Извођач дао понуду која у потпуности одговора захтевима и условима које је Наручилац предвидео у 

конкурсној документацији и техничкој спецификацији. 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење радова - Изградња компостног поља и хангара и услуга стручног надзора над 

извођењем радова, Партија 3- Изградња компостног поља, према прихваћеној Понуди Извођача радова 

број:__________од __________ 2020. године, сагласно са предмером и предрачуном радова и конкурсном 

документацијом ЈНОП 31/2019, Партија 3 који чине саставни део овог Уговора. 

Извођач радова се обавезује да предметне радове изведе у свему према датој Понуди, одредбама овог 

Уговора, упутствима Стручног надзора, придржавајући се свих законских прописа, норматива и стандарда 

који важе за извођење истих. 

Извођач је дужaн дa Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише и врати у року од 8 дана од 

дана пријемa. Уколико Извођач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од своје Понуде, а 

Наручилац ће поступити у складу са чланом 113. став 3. ЗЈН.  

 

Вредност радова 

Члан 2. 

Уговорне стране сагласно констатују да вредност радова из члана 1. овог уговора износи ________________ 

динара без ПДВ-а (словима: ___________________________________________________________ и 00/100). 

ПДВ на уговорену цену, биће обрачунат и плаћен у складу са Законом о порезу на додату вредност. 

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2019. годину (Финансијским 

планом Наручиоца за 2019. годину). Плаћања доспелих обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до 

висине одобрених апропријација (средстава на позицији у финансијском плану Наручиоца) за ту намену, а 

у складу са законом којим се уређује буџет за 2019. годину. За део реализације уговора који се односи на 

2020. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
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уређује буџет за 2020. годину (Финансијским планом Наручиоца за 2020. годину). У супротном, уговор 

престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране 

Наручиоца. 

 

Члан 3. 

Уговорена цена из овог Уговора је фиксна и не може се мењати. 

Извођач радова прихвата да по фиксним јединичним ценама изведе предметне радове, без обзира на 

евентуални скок цена предметних радова и материјала на тржишту.  

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао своју писмену сагласност, уз претходно 

образложење Стручног надзора о оправданости истих, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним 

јединичним ценама и стварним количинама изведених радова. 

 

Члан 4. 

Уколико се након закључења уговора повећа обим предмета јавне набавке Наручуилац може повећати 

уговорену вредност, на предлог Стручног надзора,  максимално до 5% од укупно уговорене вредности из 

овог уговора без спровођења поступка јавне набавке, при чему укупна вредност повећања уговора не може 

да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама, на основу измене овог уговора у 

складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 5. 

Уколико се у току реализације овог Уговора појаве вишкови и мањкови радова, или радови који се неће 

изводити, на предлог и уз писмено образложење Стручног надзора, Наручилац може прихватити исте и 

обрачунати их по јединичним ценама из усвојене Понуде из члана 1. овог Уговора. За наведено одступање 

од уговорене количине радова, извршиће се измена овог Уговора, сачињавањем Анекса, у складу са чланом 

115. Закона о јавним набавкама.  

Пре потписивања Анекса Уговора, Наручилац мора тражити писмену сагласност Финансијера. 

 

Извођач је дужан да уз привремену и окончану ситуацију достави спецификацију свих радова из става 1. 

овог члана, коју треба да образложи и овери надзорни орган Наручиоца. 

Коначан обрачун извршиће се након примопредаје предметних радова из члана 1. овог Уговора. 

 

Рок за извршење Уговора 

Члан 6. 

Извођач се обавезује да предметне радове из члана 1. овог Уговора изведе у року од _____, календарских 

дана, који се рачуна почев од дана увођења Извођача у посао.  

Записника о увођењу Извођача у посао потписују Наручилац, Извођач и Стручни надзор.  

 

Члан 7. 

Увођење у посао подразумева обезбеђење Извођачу права приступа на локацију, као и предају Извођачу 

следеће документације: 

1. предају извођачу техничке документације  

2. предају извођачу Грађевинске дозволе и то се констатује у грађевинском дневнику 

 

Обавезе Извођача 

Члан 8. 

Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изврши квалитетно и у року у складу са Понудом, 

конкурсном документацијом, техничком документацијом и важећим прописима и стандардима за ову врсту 

радова. 
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Извођач је дужан да:  

- решењем одреди одговорног извођача радова и о томе обавести Наручиоца пре почетка извођења 

радова;  

- се одазове када га Наручилац позове ради увођења у посао;  

- у писаном облику упозори Наручиоца о недостацима у техничкој документацији и о наступању 

непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације 

(промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета после извршене техничке контроле и сл.);   

- пре почетка извођења радова Извођач је дужан да видно обележи градилиште;  

- изведе све потребне радове у складу са Уговором;  

- обезбеди градилиште и предузме мере заштите, укључујући и заштиту трећих лица од опасности 

проузроковања штете;  

- уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу;  

- о свему што је значајно за реализацију Уговора обавести Наручиоца без одлагања, а најкасније у року 

од 3 дана од дана сазнања за чињенице;  

- изврши грубо планирање терена и уклони сав преостали отпад и шут, са којим може располагати по 

свом нахођењу;  

- по завршетку радова повуче са градилишта раднике, уклони опрему, средства за рад и привремене 

објекте које је користио у току рада и очисти градилиште.  

 

Члан 9. 

У случајевима где се радови изводе на месту где се одвија саобраћај, Извођач радова је дужан да осигура и 

изведе све радове потребне за безбедно одвијање јавног саобраћаја. 

На свим местима привременог скретања саобраћаја Извођач је дужан да осигура безбедно и неометано 

одвијање саобраћаја. 

 

Члан 10. 

Пре почетка извођења радова, Извођач је у обавези да обезбеди видно обележавање градилишта 

одговарајућом таблом која садржи: 

1. приказ објекта у колору на 1/3 површине табле у горњем левом углу 

2. назив, намену и површину, односно дужину објекта, ако се ради о линијском објекту 

3. број/бројеве катастарске/катастарских парцеле/парцела и ознаку катастарске општине на којој се објекат 

гради 

4. име, односно назив инвеститора (адреса, телефон, сајт) 

5. име одговорног пројектанта (адреса, телефон, сајт) 

6. назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника које је израдило техничку 

документацију (адреса, телефон, сајт) 

7. назив Извођача радова, име одговорног Извођача радова и име лица које врши стручни надзор (адреса, 

телефон, сајт) 

8. број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је издао грађевинску 

дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење радова (за објекте за које се не издаје 

грађевинска дозвола) и датум правоснажности, односно коначности решења о грађевинској дозволи 

9. датум почетка грађења и рок завршетка изградње објекта, односно извођења радова 

 

Члан 11. 

Извођач се обавезује да након потписивања уговора, а пре увођења у посао сачини детаљан динамички план 

реализације инвестиције и достави га Наручиоцу у писаној форми. 
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Детаљан динамички план реализације инвестиције оверава представник Наручиоца и као такав чини 

саставни део уговора. 

 

Члан 12. 

Све ризике од почетка извођења радова до извршене примопредаје радова, сноси Извођач. 

Обавезује се Извођач да осигура радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до 

њихове пуне вредности од почетка извођења радова до примопредаје и да полису достави Наручиоцу у року 

од 7 дана од дана увођења Извођача у посао. 

Уобичајени ризици из става 1. овог члана одрђују се према свим околностима конкретног случаја који су од 

утицаја, а нарочито према врсти радова, месту на коме се радови изводе, врсти и својствима материјала и 

опреме који се уграђују. Премију осигурања плаћа Извођач. 

Осим полисе осигурања из става 2. овог члана, Извођач је дужан да, у року од 7 дана од дана увођења 

Извођача у посао, достави Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности (за штету 

причињену другој страни, трећим лицима и стварима трећих лица), са важношћу за цео период извођења 

радова који су предмет овог уговора. 

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од 

дана закључења анекса уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави полисе осигурања из 

става 2. и 4. овог члана, са новим периодом осигурања који ће у целости покривати период за који је 

продужен рок за завршетак радова. Ако не осигура радове и не достави Наручиоцу полисе осигурања из 

става 2. и 4. овог члана, Извођач сноси искључиву одговорност за штету која настане на објекту у изградњи, 

као и за штету причињену трећим лицима и стварима трећиих лица, у вези са извођењем радова који су 

предмет овог уговора.  

 

Члан 13. 

У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно 

према Наручиоцу за извршење целог уговора у складу са његовим условима. 

 

Члан 14. 

О свим евентуалним одступањима од уговорених радова одлучује Наручилац на предлог стручног надзора, 

сагласно члану 115. ЗЈН, сачињавањем анекса овом Уговору. 

 

Члан 15. 

Средства финасијског обезбеђења 

Обавезује се Извођач да након закључења овог Уговора, а најкасније у року од 7 дана, преда Наручиоцу  

следеће банкарске гаранције: 

1. Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини уговореног аванса од 50% од 

укупно уговорене цене без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана 

дужим од уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може поднети гаранције стране банке само 

ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг); 

2. Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без 

права на приговор и платива на први позив, у висини од 10% од укупно уговорене цене без пореза на 

додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење 

Уговора. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).   
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Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, Извођач радова је 

обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана. 

Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно изведеним радовима 

и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач радова не буде 

извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором. 

У моменту примопредаје предмета уговора, потписивањем Записника о примопредаји радова Извођач је 

дужан да преда Наручиоцу: 

Средство обезбеђења за отклањање недостатака на изведеним радовима: гаранцију банке за 

отклањање недостатака на изведеним радовима у гарантном периоду која мора бити са клаузулама: 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини од 5% од укупно 

уговорене цене без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од 

уговореног гарантног периода. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци 

додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).   

Гаранција за отклањање недостатака на изведеним радовима у гарантном периоду се активира у 

случајевима: 

- било ког неодазивања Извођача радова да отклони недостатке на изведеним радовима.  

- да Извођач радова не отклони недостатаке на изведеним радовима у уговореном гарантном року. 

Наручилац ће добијену гаранцију вратити Извођачу радова, на његов писмени захтев, након истека 

гарантног периода.      
 

Обавезе Наручиоца 

Члан 16. 

Изведене радове Наручилац ће плаћати Извођачу путем привремених и окончане сутације. 

Привремене ситуације Извођач испоставља месечно и доставља Наручиоцу у 4 примерака најкасније до 5-

ог у месецу за протекли месец.  

Привремене и окончану ситуацију оверава стручни надзор у року од 8 дана, а Наручилац  је дужан да исту 

плати у року од 45 дана, на уговорени начин из члана 18. овог Уговора. 

Наручилац може у оправданим случајевима да оспори исплату дела привремене ситуације и у том случају 

дужан је да плати неоспорени део у наведеном року. 

 

Члан 17. 

У случају када се смањи уговорени обим радова, уз сагласност Наручиоца, плаћање изведених радова 

извршиће се сразмерно њиховом обиму. 

 

Начин плаћања 

Члан 18. 

Наручилац ће уговорену цену радова из овог Уговора исплатити Извођачу радова на следећи начин: 

 

- Аванс у износу од 50 % од укупно уговорене цене након закључења Уговора,  у року до 45 дана, од 

дана пријема исправног предрачуна за плаћање аванса, банкарске гаранције за повраћај примљеног 

аванса и банкарске гаранције за добро извршење посла. Аванс ће се правдати по привременим 

месечним ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова, с тим 

што је Извођач радова у обавези да у целости изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у 

привремној ситуацији која претходи издавању окончане ситуације; 

- До 40 % од укупно уговорене цене, по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на основу 

оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране 

стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема исправне привремене ситуације, уз важећу 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро извршење посла и 

полисе осигурања; 
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- Најмање 10% од  укупно уговорене цене, по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 дана, од 

дана пријема исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених 

радова и јединичних цена из Понуде, оверене од стране стручног надзора, банкарске гаранције за 

отклањање грешака у гарантном року и Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну 

сачињеног и потписаног од стране Комисије за примопредају радова и коначни обрачун. Вредност 

окончане ситуације не може бити мања од 10% од укупно уговорене цене. 

Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова. 

 

Уговорна казна и накнада штете 

Члан 19. 

Ако Извођач радова не изврши уговорене обавезе у уговореном року из овог Уговора својом кривицом, 

обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 3‰ од укупно уговорене вредности за сваки 

дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% од укупно 

уговорене цене. 

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 

Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од даљег 

рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење 

посла, као и да захтева од Извођача радова накнаду штете до износа стварне штете. 

 

Члан 20. 

Ако је Наручилац због закашњења Извођача у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која 

је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, односно поред 

уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете. 

 

Примопредаја изведених радова 

Члан 21. 

Извођач је у обавези да преко Надзорног органа у писаној форми обавести Наручиоца о року завршетка 

радова и спремности истих за технички преглед, најкасније 15 дана пре завршетка свих радова. 

Извођач је у обавези да заједно са Надзорним органом сачини преглед изведених радова и достави га 

Наручиоцу у року од 15 дана по завршетку свих радова. 

 

Члан 22. 

Извођач је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед и да поступи по свим захтевима те 

комисије. 

Уколико Комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач 

је у обавези да их отклони у року који предложи комисија. 

По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед, Наручилац и Извођач ће без одлагања, а 

најкасније у року од 7 дана приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. Записник о 

примопредаји изведених радова потписују Наручилац, Извођач и Надзорни орган. 

 

Гарантни рок 

Члан 23. 

За радове из члана 1. овог Уговора Извођач даје гаранцију почев од примопредаје предметних радова - 

квалитативног пријема  у трајању од ___________ месеци. 

За опрему коју Извођач уграђује у предметни објекат, важи гарантни рок произвођача опреме. 

 

 



 Конкурсна документација за отворени поступак ЈНОП 31/2019 Партија 3                                          36 / 78 

 

 

 
Сервисна подршка 

Члан 24. 

Извођач гарантује да ће у уговореном гарантном периоду  вршити поправку свих евентуалних кварова који 

се појаве на уграђеној  предметној опреми, о свом трошку. Извођач је сагласан да за сваки новоуграђени 

део предметне опреме, уколико се исти није могао поправити, тече испочетка нови гарантни рок 

произвођача исте.  

Извођач је дужан да се у гарантном периоду, на писани захтев Наручиоца, одазове најкасније у року од 24 

сата и у најкраћем могућем року, о свом трошку, отклони све кварове и недостатке на предметној опреми, 

који су настали због његовог пропуста и неквалитетног рада или скривених мана на истој. 

 

Раскид уговора 

Члан 25. 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

- ако Извођач не започне радове у року од 15 дана од дана увођења у посао; 

- ако Извођач не изводи радове у складу са предметним пројектом и техничком документацијом за 

извођење радова и својом Понудом; 

- ако Извођач радове изводи неквалитетно; 

- ако Извођач радова не поступи по налозима Надзорног органа; 

- ако Извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова, и исте не настави по истеку рока од 7 дана 

након што је опоменут од Наручиоца, или ако одустане од даљег рада; 

- ако Извођач у уговореном року не достави уговорена средства финансијског обезбеђења;  

 

Осим наведеног, из оправданих разлога, Наручилац може  једнострано раскинути (отказати) овај Уговор, у 

свако доба достављањем образложене изјаве о отказу Извођачу радова, у писаној форми. 

У случају раскида Уговора из става 2. oвог члана, Наручилац је дужан да Извођачу исплати вредност 

изведених радова, тако што ће извршити пресек стања извршења уговорних обавеза и утврдити висину и 

начин измирења међусобних обавеза. 

 

Извођач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида Уговора, уколико је 

Извођач одговоран за раскид Уговора. 

 

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај Уговор. Споразумом о раскиду, утврђују се висина и 

начин испуњења међусобно доспелих обавеза до дана раскида. 

 

Опште одредбе 

Члан 26. 

Саставни део овог Уговора чине: 

1. Понуда Извођача број___________ од___________________ године са прилозима 

2. Предмер и предрачун радова 

3. Предметна конкурсна документација 

4. Комплетна пројектно-техничка документација 
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Члан 27. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

Члан 28. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о 

планирању и изградњи и  Закона о облигационим односима. 

 

Члан 29. 

Све евентуалне спорове који проистекну из овог Уговора, уговорне стране ће покушати решити 

споразумно, у супротном спор ће решити стварно надлежни суд у Новом Саду.  

 

Члан 30. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 5 (пет) примерка задржава Наручиоца, а 1 

(један) примерак за Извођача. 

 

 

 

             За ИЗВОЂАЧА         за НАРУЧИОЦА 

                   Директор                Директор 

 

                                                                                Милош Егић, дипл. екон. 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Модел уговора представља уговор по приступу. 

Обавезно модел уговора попунити и потписати. 
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8)   УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

             

 8.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена, а уколико је дозвољена 

могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, јасну назнаку на ком 

страном језику, ако и који део понуде може бити на страном језику: 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране 

овлашћеног судског тумача. 

Сертификати, фабрички атести и остала проспектна документација могу бити на енглеском језику, 

осим ако у условима за учешће у поступку јавне набавке није другачије наведно. 

  

8.2. Начин подношења понуде: 

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем поште, 

на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена–откуцана или 

написана необрисивим мастилом, и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може 

са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу 

понуђача. 

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

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад, Темерински пут бб, 21000 Нови 

Сад са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова: Изградња компостног поља и хангара и услуга 

стручног надзора над извођењем радова, Партија 3- Изградња компостног поља, ЈНОП 31/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  

Рок за доставу понуде: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  

до 03.08.2020. године до 10:00 часова.  

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

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

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је 

поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка вратити неотворену понуђачу, са 

назнаком да је поднета неблаговремено. 

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца ЈКП "Градско 

зеленило" Нови Сад, Темерински пут бб, Нови Сад. 

Дан и сат отварања понуде:  03.08.2020. године у 11:00 часова. 

Обавезна садржина понуде је: 
 

ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 
 

 

1.  Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН 

2.  Образац понуде  

3.  Образац структуре понуђене цене 

4.  
Образац трошкова припреме понуда  
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду  

5.  Образац изјаве о независној понуди 

6.  
Образац изјаве да је понућач при састављању својих понуда 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 



 Конкурсна документација за отворени поступак ЈНОП 31/2019 Партија 3                                          39 / 78 

 

7.  Образац модел уговора 

8.  
Образац изјаве на основу чл.79. ст.10. ЗЈН  
*само ако понуђач има седиште у другој држави  

9.  Образац - Изјаве о обиласку локације (Образац 9.6) Конкурсне документације) 

10. Образац – Изјава о прибављању полисе осигурања (Образац 9.7) Конкурсне документације) 

11. Сагласност са техничким карактеристикама (Образац 9.8) Конкурсне документације) 

12. 
Образац – Изјава да је понуђач упознат са пројектно-техничком документацијом (на 
меморандуму понуђача) 

13. 
Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за: повраћај аванса и за добро 
извршење посла 

14. Бланко соло меница 

15. Копија депо картона 

16. Копија захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке 

17. 
Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (саставни је део ове конкурсне 
документације) 

18. Образац - Општи подаци о подизвођачима, ако понуду подноси са подизвођачем 

19. 
Образац - Општи подаци о сваком члану групе, ако подноси заједничку понуду и Споразум 

групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

20. Предмер и предрачун радова 

 
Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

Конкурсне документације. Све обрасце оверева и потписује овлашћено лице. Понуда мора бити комплетна 
и у оквиру ње морају бити понуђене све ставке наведене у обрасцу предмера радова. Некомплетне понуде 
неће се узети у разматрање. 

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора се 
оверити  иницијалима особе која је потписала понуду.  

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача потписује све 
обрасце из табеле 1.  

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено лице понуђача 
потписује све обрасце из табеле 2.  

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група понуђача 

може да се определи да обрасце дате у Конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у 

Конкурсној документацији (Споразум), изузев  Обрасца изјаве о независној понуди  и  Образац изјаве да је 

понућач при састављању својих понуда поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

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

која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. став 2. ЗЈН), који морају бити потписани од стране 

сваког понуђача из групе понуђача. Споразум, који је саставни део заједничке понуде којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем  и 

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

 

8.3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и 

упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован 

у више партија 

Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).  

 

8.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве 

понуде дозвољено 
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Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве понуде није 

дозвољено. 

 

8.5.  Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН о јавним набавкама 

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

који је одређен за подношење понуда. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која докумета накнадно доставља.   
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, 

21000 Нови Сад, Темерински пут бб, са назнаком:   
«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА КОМПОСТНОГ ПОЉА И ХАНГАРА 

И УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА, ПАРТИЈА 3- ИЗГРАДЊА 
КОМПОСТНОГ ПОЉА, ЈНОП 31/2019, НЕ ОТВАРАТИ»  или   

«ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА КОМПОСТНОГ ПОЉА И ХАНГАРА 

И УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА, ПАРТИЈА 3- ИЗГРАДЊА 
КОМПОСТНОГ ПОЉА, ЈНОП 31/2019, НЕ ОТВАРАТИ » или   

«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА КОМПОСТНОГ ПОЉА И ХАНГАРА 

И УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА, ПАРТИЈА 3- ИЗГРАДЊА 
КОМПОСТНОГ ПОЉА, ЈНОП 31/2019, НЕ ОТВАРАТИ »  или  

«ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА КОМПОСТНОГ ПОЉА 

И ХАНГАРА И УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА, ПАРТИЈА 3- 
ИЗГРАДЊА КОМПОСТНОГ ПОЉА, ЈНОП 31/2019, НЕ ОТВАРАТИ».   

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.   
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  

 

8.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда: 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли понуду подноси 

самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или подноси понуду са подизвођачем.  
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове подтачке 

(став 4. члана 87. ЗЈН). 

 

8.7. Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о 

подизовођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се 

определио да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део 

набавке који се извршава преко тог подизвођача:  
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, 
а који не може бити већи од 50%, као и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 

наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће 
бити наведен у уговору.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће 

извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може 

доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач за подизвођача не доставља доказе о испуњености додатних услова.  
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Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова.  

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 

наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну 
за заштиту конкуренције.  

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све 
услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.  

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача, у ком 
случају је наручилац дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. У том 
смислу потребно је да се подизвођач обрати Наручиоцу писменим захтевом, а Наручилац ће у року од 3 
дана од дана пријема захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана писмено изјасни да ли 
је приговор потраживања доспео и да евентуално да приговор. Након одговора понуђача Наручилац ће 
донети одговарајућу одлуку. Ова правила поступања не утичу на одговорност добављача. 

 

8.8. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке: 
Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) , 2) и  4) и став 2. 
ЗЈН као и услове из члана 76. ЗЈН. 

У складу са чланом  81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (Споразум о заједничком 

извршењу јавне набавке ), а који обавезно садржи податке о:  
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем;  
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора  
Споразумом се уређују и питања ко потписује обрасце из Конкурсне документације. 
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би 

могли да поднесу заједничку понуду.  
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у 

име задругара. 

Ако задруга подноси у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 

одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из постука јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне 

квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 

 

8.9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних 

других околности од којих зависи прихватљивост понуде: 
8.9.1  Начин плаћања:  вирмански, на рачун понуђача. 

8.9.2  Услови плаћања:  

Наручилац радова ће уговорену цену радова исплатити Извођачу радова, на начин и у роковима 

предвиђеним моделом уговора,  уплатом на текући рачун Извођача радова. 

Наручилац радова се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену на следећи начин:  

- Аванс у износу од 50 % од  укупно уговорене цене након закључења уговора, у року до 45 дана, од 

дана пријема исправног предрачуна за плаћање аванса, банкарске гаранције за повраћај уговореног аванса и 

банкарске гаранције за добро извршење посла. Аванс ће се правдати по привременим месечним 
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ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова, с тим што је Извођач 

радова у обавези да у целости изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у привремној 

ситуацији која претходи издавању окончане ситуације; 

- До 40 % од укупно уговорене цене, по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на 

основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране 

стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема исправне привремене ситуације, уз важећу банкарску 

гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе 

осигурања; 

- Најмање 10% од укупно уговорене цене, по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 дана, 

од дана пријема исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених 

радова и јединичних цена из Понуде, оверене од стране стручног надзора, банкарске гаранције за 

отклањање грешака у гарантном року и Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног 

и потписаног од стране Комисије за примопредају радова и коначни обрачун. Вредност окончане ситуације 

не може бити мања од 10% од укупно уговорене вредности радова. 
 

Записник о квалитатином пријему предмета јавне набавке, (радова и уграђене опреме), сачињава и 

потписује Комисије за примопредају и коначни обрачун. 

Привремене и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у четири примерака и морају бити 

оверене од стране Стручног надзора пре доставе Наручиоцу. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део 

ситуације.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, 

одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља 

стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће 

извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.  

 

8.9.3 Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде: Рок важења понуде не може бити 

краћи од 90 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у 

писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за 

продужење рока важења понуде не може мењати понуду.  
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од траженог, то ће бити битни недостатак понуде 

и наручилац ће сходно члану 106. став 1. тачка 4) ЗЈН такву понуду одбити као неприхватљиву. 
  

8.10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  

8.10.1 Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима без ПДВ-а.  

8.10.2 Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  
Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у Обрасцу структуре понуђене цене и 

Предмеру и предрачуну радова. Понуђач је дужан да назначи јединичну цену, као и укупну цену без ПДВ-а, 
на начин наведен у Предмеру и предрачуну радова.  

Јединична цена је фиксна за уговорени период.   
Ако је у понуди исказана  неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона о јавним набавкама.     

 

8.11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

финансијског испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева:  

8.11.1 Средство обезбеђења за озбиљност понуде  (предаје се уз понуду)    
-  Банкарска гаранција за озбиљност понуде, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без 

права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени 

сa конкурсном документaцијом, у висини висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком 

важности до истека рока важења понуде.. 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).  
Начин подношења: уз понуду.  
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Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражене у динарима, без ПДВ-а.  
Рок трајања: до истека рока важења понуде.   
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач супротно забрани 

измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за подношење понуда, као и ако не потпише 
уговор након што се донесе одлука о додели уговора, понуђач коме је додељен уговор не поднесе средства 
обезбеђења: за добро извршење посла и за авансно плаћање у складу са захтевима из ове конкурсне 
документације.   

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне документације, понуда ће 
се одбити као неприхватљива због битних недостатака.   

8.11.2. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за повраћај аванса, у 

висини од 50% од укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца; 

Начин подношења: уз понуду.  

Висина: 50 % од укупне вредности понуде и изражене у динарима, без ПДВ-а. 

8.11.3. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење 

посла у висини од 10% од укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца; 

Начин подношења: уз понуду.  

Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражене у динарима, без ПДВ-а. 

8.11.4 Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за отклањање 

недостатака на изведеним радовима у гарантном периоду у висини од 5% од укупно понуђене цене без            

ПДВ-а, насловљено на Наручиоца. 

Начин подношења: уз понуду.  

Висина: 5 % од укупне вредности понуде и изражене у динарима, без ПДВ-а.    
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање недостатака на изведеним радовима у 

гарантном периоду у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да 
умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  

Средство обезбеђења се изабраном понуђачу враћа по истеку гарантног периода. 

Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писма о намерама 

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

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писма о 

намерама банке за издавање гаранција за повраћај примљеног аванса, за добро извршење посла и за 

отклањање недостатака на изведеним радовима у гарантном периоду понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Изабрани понуђач је дужан да достави, у року од 7 дана од дана закључења уговора као средство 

финансијског обезбеђења, за повраћај авансног плаћања: 
- Банкарску гаранцију за повраћај авансног  плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у 

потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом, у висини уговореног аванса од 50% укупне 

уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дуже од уговореног рока за завршетак 

радова.  Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за повраћај аванаса мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 

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

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 

одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Изабрани понуђач је дужан да достави, у року од 7 дана од дана закључења уговора, као 

средства финансијског обезбеђења, за добро извршење посла: 
-  Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у 

потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом, у висини од 10% од укупне уговорене цене без 

ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова.   Ако се за време 

трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 

извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 

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

ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
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Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај авансног  плаћања и за добро 

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

начин предвиђен уговором. 

Изабрани понуђач је дужан да достави, приликом примопредаје изведених радова уз окончану 

ситуацију предмета јавне набавке и Записник о приморедаји радова, као средство финансијског 

обезбеђења, за отклањање недостатака на изведеним радовима у гарантном периоду: 
- Банкарску гаранцију за отклањање недостатака на изведеним радовима у гарантном периоду, 

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

висини од 5% од укупно уговорене цене без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 

(тридесет) дана дужим од уговореног гарантног периода. Понуђач може поднети гаранције стране банке 

само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг).   

Гаранција за отклањање недостатака на изведеним радовима у гарантном периоду се активира у 

случајевима: 

- било ког неодазивања Извођача радова да отклони недостатке на изведеним радовима.  

- да Извођач радова не отклони недостатаке на изведеним радовима у уговореном гарантном року. 

Наручилац ће добијену гаранцију вратити Извођачу радова, на његов писмени захтев, након истека 

гарантног периода.     

Понуђач је дужан да: 

уз понуду достави Изјаву о прибављању полисe осигурања  

- радова, материјала и опреме од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објеката у 

изградњи) са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора; 

- од професионалне одговорности (за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица), са 

важношћу за цео период извођења радова који су предмет уговора. 

Изабрани понуђач је дужан да:  у року од 7 дана од дана увођења у посао достави Наручиоцу: 

- полису осигурања радова, материјала и опреме од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 

(осигурање објеката у изградњи) са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора. 

- полису осигурања од професионалне одговорности (за штету причињену трећим лицима и стварима 

трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова који су предмет уговора. 

 

Уколико буде продужен рок за извођење радова, изабрани понуђач ће морати да продужи и важење 

наведених полиса осигурања, достављањем анекса са новим роком важења осигурања, који ће у целости 

покривати период за који је продужен рок за завршетак радова. 
 

Уколико изабрани понуђач не осигура радове и не достави Наручиоцу наведене полисе осигурања из 
ове тачке, искључиву одговорност за сву причињену штету која настане на објектима у изградњи, 
радовима, материјалу и опреми, као и за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица у вези са 
извођењем предметних  радова сноси изабрани понуђач.  
  

8.12 Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости 

података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:   
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.  

 

8.13 Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих 

њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити; 

          Сва заинтересована лица графичку документацију пројекта  преузимају нарезану на медијуму за 

чување података CD/DVD приликом обиласка локације предмета набавке, описано на начин из тачке 2.1) 

ове конкурсне документације.    

 

8.14 Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке 

врши на начин одређен чланом 20. Закона:   
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 
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недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за 

подношење понуде. Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Тражење додатних 

информација или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова – Изградња 

компостног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова, Партија 3- Изградња 

компостног поља, ЈНОП 31/2019“ може се упутити наручиоцу:  

• писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице (канцеларија број 21) на 

адресу наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, 21000 Нови Сад, Темерински пут бб. Радно време 

писарнице за непосредан пријем докумената је од 7:00 до 15:00 часова, радним даном (понедељак – петак).  

-  није прихватљиво непосредно достављање докумената на друго место осим  Писарнице.  

или  

• путем електронске поште, на email: javne.nabavke@zelenilo.com. Електронска пошта се прима од 

7:00 до 15:00 часова, радним даном (понедељак – петак). Електронска пошта која је приспела на mail сервер 

у другом временском периоду биће примљена и заведена наредног радног дана.  

-  није прихватљиво слање електронске поште на друге e mail адресе осим горе наведене.  

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН – Комуникација 

се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно 

путем поште или електронске поште.  

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност 

учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.  

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у 

том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.  

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о 
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди 
евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се 
уређује област документарне грађе и архива. 

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике 

морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија 

у општој употреби.  

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

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

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

као доказ да је извршено достављање.  

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

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

конкурсну документацију. 

 

8.15 Oбавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 

отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача:   
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача.   

Наручилац може од изабраног понуђача у поступку конкурентног дијалога да захтева да потврди 
обавезе прихваћене у понуди.   

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за 
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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.   
 

8.16  Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних 

прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч:  
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица, сноси понуђач. 

  
8.17  Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним 

упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)-7) 

ЗЈН, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)-3) ЗЈН и детаљним упутством о потврди из 

члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз 

захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао 

потпуним: 

 

8.17.1 Рокови и начин подношења захтева за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе 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 може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 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 из претходног става 3. сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
2) назив и адресу наручиоца 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказује 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 
7) потпис подносиоца  
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.    
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека 

рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека 
тог рока.  

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

Захтев за заштиту парава не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу 
са одредбама члана 150. ЗЈН.  
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на број рачуна Буџета Републике Србије, уплати 
таксу у износу: 

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000,00 динара 

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000,00 

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 на 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. 
 

8.17.2 Упутсво о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15); у даљем тексту: 

ЗЈН) 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., у конкретном случају 120.000,00 динара. 

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;  

(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);  
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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 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. 

5. Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се 

извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор  
 

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:  

Народна банка Србије (НБС) 

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 

Србија 

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 

  

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:  

Министарство финансија 

Управа за трезор  

ул. Поп Лукина бр. 7-9  

11000 Београд  

IBAN: RS 35908500103019323073 
  
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о 

плаћању – „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):- број у поступку јавне 

набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.  

Инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 

PAYMENT INSTRUCTIONS 

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 

FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 
DEUTSCHE BANK AG, F/M  
TAUNUSANLAGE 12 
GERMANY 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 

/DE20500700100935930800 
NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,  
NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: (BENEFICIARY) /RS35908500103019323073 
MINISTARSTVO FINANSIJA 
UPRAVA ZA TREZOR 
POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 
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8.18 Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна: 

 
Понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуде употребљавају печат. 

  

SWIFT MESSAGE MT103 – USD 

FIELD 32A: VALUE DATE – USD- AMOUNT 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 

BKTRUS33XXX 
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY 
AMERICAS, NEW YORK 
60 WALL STREET  
UNITED STATES 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 

NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR 
POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 
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9)   ДРУГИ ОБРАСЦИ КОЈИ СУ ОБАВЕЗНИ И ПРИЛАЖУ СЕ УЗ ПОНУДУ 

 

 

9.1)  Образац изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН  

9.2) Списак најважнијих изведених радова (референц листа понуђача) 

9.3)  Потврда за референце  

9.4) Образац изјаве о техничком капацитету  

9.5)  Образац изјаве о кадровском капацитету 

9.6) Образац изјаве о обиласку локације  

9.7) Образац изјаве о прибављању полисе осигурања 

9.8) Сагласност са техничким карактеристикама 

 

 

 

  



 Конкурсна документација за отворени поступак ЈНОП 31/2019 Партија 3                                          51 / 78 

 

9.1)  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР-а)   

Пословно име: 
 

 

Назив: 

* попуњава само предузетник 
* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 

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

14/2015 и 68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач 
 

__________________________________________________________ из ______________________________ 
 
даје 
 

И З Ј А В У 
 
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. 

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

судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе ____________ - 

______________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку радова – Изградња компостног 

поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова, Партија 3- Изградња компостног 

поља, ЈНОП 31/2019. 

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

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

стране надлежних органа државе где имам седиште. 

 

 

             ПОНУЂАЧ 

                    _____________________________  
              (потпис овлашћеног лица) 

 
 

 

 

Напомена:  
образац 9.1. попуњавају само они понуђачи који имају седиште у другој држави.                           
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9.2)  СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПР-а)   

Пословно име: 
 

 

Назив:                                       
* попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

Р. 

бр. 
Наручилац радова 

Предмет уговора 
(за радове на стабилизацији 

платоа хидрауличним везивом) 

Датум 

окончања 

радова 

Износ у динарима 

без ПДВ-а 

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

УКУПАН ИЗНОС ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-а 
 

 

Напомена: у случају већег броја уговора образац копирати 

 

                                             ПОНУЂАЧ 

                                                  _________________________________  
                                                 (потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА:  у случају да понуду подноси група понуђача, образац попуњава и потписује члан групе који 

је Споразумом овлаћен да представља и заступа групу понуђача. 
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9.3)   ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Назив купца/наручиоца 
 

 

Контакт особа Наручиоца  

Контакт телефон и  
е-маил: 

 

Седиште: 
Општина:  Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

ПИБ:  

Место и датум издавања 

потврде : 
 

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2., а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) купац/наручилац издаје  

 

ПОТВРДУ да је понуђач 

___________________________________________________________________________________                                                   

(назив и седиште понуђача) 

 

за потребе Наручиоца извршио следеће радове: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(навести тачан назив и врсту изведених радова) 

 

Укупан износ за изведене радове _________________ динара без ПДВ-а. 

Радови су завршени _____________ године, на основу уговора број ____________од ____________ године. 

 

Потврда се издаје на захтев испоручиоца/извођача _______________________________________________ 

ради учешћа у поступку јавне набавке ЈНОП 31/2019 Изградња компостног поља и хангара и услуга 

стручног надзора над извођењем радова, Партија 3- Изградња компостног поља, за потребе Наручиоца ЈКП 

„Градско зеленило“ Нови Сад, из Новог Сада, Темерински пут бб и у друге сврхе се не може користити.  

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:                                                                                        

                                                                                                                     Законски заступник 

                                                                                                                   
                                                                                                                  _____________________ 
  
Напомена: Образац потврде умножити у потребном броју примерака и доставити Наручиоцу уз своју 

понуду.  
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9.4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

У складу са условом о испуњењу техничког капацитета Понуђач ____________________________________ 

из _________________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да 

располаже (има у власништву, закупу или лизингу) наведена основна средства и да су доле наведена опрема 

и механизација у технички исправном стању и у функцији: 

 

Р. 

бр. 
ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

 

 

                                                                                                                            ПОНУЂАЧ 

                                                                                   ________________________________ 

                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
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9.5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач ____________________________________________ из _______________________под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да има запослена и/или ангажована лица са лиценцама:  

 

Р. 

бр. 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦЕНЦА 

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.    

26.    

27.    
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28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

 

 

Прилог: Фотокопија лиценци и потврде о важењу истих 

 

НАПОМЕНА:  

СВИ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧИ РАДОВА КОЈИ СУ НАВЕДЕНИ У ПОНУДИ И ЗА КОЈЕ СУ 

ДОСТАВЉЕНИ ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕЊЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА МОРАЈУ БИТИ 

АНГАЖОВАНИ НА ИЗВОЂЕЊУ ПРЕДМЕНТИХ РАДОВА ИЗ ПОНУДЕ. 

 

 

                                                                                                                          ПОНУЂАЧ 

                                                                               ________________________________ 

                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 
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9.6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПР-а)   

Пословно име: 
 

 

Назив:   * попуњава само 
   предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

ИЗЈАВА 

 

Да смо дана ___________ 2020. године извршили обилазак предметне локације и преузели предметну 

пројетно-техничку документацију нарезану на медијуму за чување података CD/DVD, у присуству 

овлашћеног лица Наручиоца и добили све потребне информације, а ради припремања понуде за јавну 

набавку Изградња компостног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова, 

Партија 3- Изградња компостног поља, ЈНОП 31/2019 по позиву за подношење понуда објављеном на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 27.04.2020. године.  

 

ПОНУЂАЧ ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ИЗВРШИО УВИД ПРЕДМЕТНЕ ЛОКАЦИЈЕ: 

 

Представник Понуђача који је извршио увид _________________________________________ 
        (уписати штампаним словима име и презиме) 

 

_________________________ 
                  (потпис) 

 

                                                                                                                     ПОНУЂАЧ 

                                                                     ________________________________ 

                                                                        (потпис овлашћеног лица) 

 

ПОТВРЂУЈЕМ: 

Представник Наручиоца који је присуствовао увиду 

 

________________________________________ 
     (уписати штампаним словима име и презиме) 

 

 

_________________________ 
                   (потпис) 
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9.7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА  

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПР-а)   

Пословно име: 
 

 

Назив:    
* попуњава само предузетник 

* 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: 
Општина:  Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

ПИБ:  

 
И З Ј А В А 

 

 
Понуђач ____________________________________________ из _______________________под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да ће у року од 7 дана од дана увођења у посао 

доставити Наручиоцу: 

- полису осигурања радова, материјала и опреме од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 

(осигурање објеката у изградњи) са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора. 

- полису осигурања од професионалне одговорности (за штету причињену трећим лицима и стварима 

трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова који су предмет уговора. 

 

 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ 

                                                                      ________________________________ 

                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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9.8) САГЛАСНОСТ СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

Понуђач ____________________________________ из _________________________________ под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је понуђена опрема нова, некоришћена и да одговара 

захтеваним техничким карктеристикама и условима датим у тачкама 2.1) и 10) ове Конкурсне 

документације. 

 

 

 

                                                                                                                         ПОНУЂАЧ 

                                                                                         ________________________________ 

                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
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10) ПРЕДМЕР  И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 

 

ИНВЕСТИТОР: ЈКП" ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД 

ОБЈЕКАТ: Плато за копостирање 
МЕСТО: Нови Сад            

БРОЈ: П-01/20 

 1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЛАТОА ЗА КОМПОСТИРАЊЕ -               
I ФАЗА 

  

РЕД. 
БР. 

ОПИС РАДОВА 
ЈЕД. 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА  

ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА 

УКУПНО 

  I  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1 

1. 
Обележавање објекта. Трасу платоа 
обележити по профилима и извадити 
осигурања осовине.Обрачун пушал 

м2 5.137,00 
  

2. 
Шлицовање за откривање подземних 
инсталација, ров 0.6мx1.0мx2.0м 

м3 11,00 
  

УКУПНО I : 
 

  II   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2 

1. 
Уклањање шута са платоа, са утоваром и 
одвозом на депнију до 10км. 

м3 3.950,99 
  

2. 
Ископ хумуса цца д= 35 цм, са утоваром и 
одвозом вишка земље на депoнију до 
10км. 

м3 1.880,44 
  

3. Обрада подтла м2 5.137,00 
  

4. 
Израда насипа од песка са збијањем. 
Захтевана носивост уграђеног слоја песка 
25МПа 

м3 1.892,10 
  

УКУПНО II : 
 

  III   КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3 

1. 
Израда носивог слоја од механички 
збијеног дробљеног каменог материјала 
од ДКА 0/31, 3. категорије,  д=30цм  

м3 1.541,10 
  

2. 

Израда стабилизације хидрауличним 
везивом насутог каменог материјала 5%, у 
слоју цца 30цм, збијање вибро ваљком до 
потребне чврстоће (мин 50MPa, након 
7дана).  

м2 5.137,00 
  

3. 

Израда армиранобетонског коловоза МБ 
35 V8M150 MS, д=18цм на ПВЦ фолији. 
Позиција обухвата набвку, транспорт и 
уградњу фабричког бетона  са сечењем 
радних фуга и испуном полуеластичним 
китом. 

м2 5.137,00 
  

4. 

Набавка, транспорт и уградња арматурне 
мреже Q335 MA у доњој зони преклопом 
на два окна и можданицима Ø22/33цм на 
радним спојевима. 

кг 33.595,98 
  

УКУПНО II : 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА - КОНСТРУКЦИЈА ПЛАТОА: I ФАЗА 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1 
 

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2 
 

III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 3 
 

УКУПНО: 
 

 

 

 

 

3.6.2. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

SPOLJAŠNJA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 

ODVODNJAVANJE SA KOMPOSTILIŠTA 

R. 
broj 

P  O  Z  I  C  I  J  A 
 Jed. 
mere 

Količina 
Jed. cena 

 (din.) 
Iznos (din.) 

  1. GEODETSKI RADOVI         

            

1 Obeležavanje i snimanje trase kanalizacije                                                                      

  

Geodetsko obeležavanje trase kanalizacije sa 
iskolčavanjem, uspostavljanjem repernih 
tačaka i stalnom visinskom kontrolom kota. 
Rekognosciranje i markiranje mesta ukrštanja 
trase sa ostalim podzemnim instalacijama.  
Nakon završetka radova snimljene podatke 
potrebno je predati u katastar i ishodovati 
potvrdu o primopredaji podataka za unošenje u 
KAT-KOM. 

        

  Betonska kanaleta sa rešetkom m' 180,00   

  Cevovod separator - rezervoar m' 47,00   

  GEODETSKI RADOVI   UKUPNO 1:       
 

            

  2. ZEMLjANI RADOVI         

            

1 
Mašinski iskop rova za polaganje 
kanalizacionih cevi uličnog cevovoda     

        

  

Mašinski iskop rova, širine do 1,2 m (za 
DN400), vrši se sa direktnim utovarom 
iskopanog materijala u vozilo. Obračun se vrši 
po m³ iskopanog materijala u zbijenom stanju. 
Pretpostavljena količina mašinskog iskopa je 
90% ukupnog iskopa. 

        

  Cevovod separator - rezervoar m3 62,53   
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2 
Ručni iskop rova za polaganje 
kanalizacionih cevi  cevovoda        

        

  

Ručni iskop rova, širine  do 1,2 m (za DN400), 
vrši se sa utovarom iskopanog materijala u 
bagersku kašiku te u vozilo. Obračun se vrši 
po m³ iskopanog materijala u zbijenom stanju. 
Pretpostavljena količina ručnog iskopa je 10% 
ukupnog iskopa. 

        

  Cevovod separator - rezervoar m3 6,95   

            

            

3 Planiranje i nabijanje dna rova         

  

Planiranje dna rova po trasi glavnog cevovoda 
kanalizacije vrši se ručno sa tačnošću od ± 1 
cm prema projektovanim kotama i padovima 
sa odbacivanjem materijala van rova. Rad na 
planiranju obavlja se pod zaštitom podgrade. 
Nakon završenog planiranja dna rova vrši se 
nabijanje podtla mehaničkim sredstvima. 
Obračun se vrši po m² isplaniranog i nabijenog 
dna rova. 

        

  Cevovod separator - rezervoar m² 56,40   

            

4 Izrada posteljice od peska                                                                        

  

Izrada posteljice od peska po trasi cevovoda 
sa tačnošću planiranja ±1 cm prema 
projektovanim kotama i padovima. Debljina 
posteljice cevovoda je d=15cm, dok je debljina 
posteljice ispod kanalete d=10 cm. Cenom je 
obuhvaćena nabavka, transport do gradilišta, 
razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, 
planiranje i nabijanje peska tipa "Dunavac". 
Obračun se vrši po m³ ugrađenog peska u 
zbijenom stanju. 

        

  Betonska kanaleta sa rešetkom m³ 9,00   

  Cevovod separator - rezervoar m³ 8,46   

            

5 
Zatrpavanje završnog sloja zemljom iz 
iskopa 

        

  

Zatrpavanje završnog sloja na zelenim 
površinama (-0.50m od kote terena) izvršiti 
odabranom zemljom iz iskopa  uz potrebno 
kvašenje i nabijanje lakim mehaničkim 
sredstvima do zbijenosti okolnog samoniklog 
tla. 
Obračun se vrši po m3 za sav rad i materijal. 

        

  Cevovod separator - rezervoar m³ 23,40   

            



 Конкурсна документација за отворени поступак ЈНОП 31/2019 Партија 3                                          63 / 78 

 

6 Zatrpavanje rova peskom         

  

Zatrpavanje rova peskom tipa "Dunavac" vršiti 
do kote definisane projektom. Zatrpavanje se 
vrši u slojevima od 20-30 cm sa kvašenjem i 
nabijanjem. Cenom je obuhvaćena nabavka, 
transport do gradilišta, razvoženje duž rova, 
ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje. 
Obračun je po m³ ugrađenog peska u zbijenom 
stanju. 

        

  Cevovod separator - rezervoar m³ 37,62   

            

7 
Transport viška materijala (zemlje) iz 
iskopa, STD  do 10 km:  

        

  

Višak iskopanog materijala odvesti na 
deponiju, istovariti i rasplanirati. Obračun 
izvedenih radova vrši se po m³ 
transportovanog materijala u zbijenom stanju. 

        

  Cevovod separator - rezervoar m³ 46,08   

  ZEMLjANI RADOVI UKUPNO 2:       
 

            

            

  3. TESARSKI RADOVI         

            

1 Razupiranje rova podgradom         

  

Iskopani rov osigurati odgovarajućom 
podgradom sa 100% pokrivenosti stranica 
rova. Za silaz u rov i izlazak iz njega koristiti 
odgovarajuće merdevine. Iskopani rov se ne 
sme ostaviti neosiguran za vreme prekida 
radova (praznici, preko noći, za vreme odmora 
u toku radnog vremena). Obračun se vrši po 
m2 podgrađenog rova za sav potreban rad i 
materijal. 

        

  Cevovod separator - rezervoar m2 122,20   

  TESARSKI RADOVI  UKUPNO 3:        
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  4. INSTALATERSKI RADOVI         

            

1 
Nabavka i ugradnja cevnog materijala za 
spoljašnju  kanalizaciju 

        

  

Cenom pozicije je obuhvaćena nabavka cevi i 
fazonskih komada, doprema na gradilište, 
istovar i montaža cevnog materijala sa 
dopunskim iskopom i svim dodatnim radovima 
sledećih karakteristika :PVC cevi za uličnu 
kanalizaciju SRPS-EN 1401 (kompaktne), 
serija cevi S-16, SN8 (SDR 34). Uz cev 
pripada odgovarajuća guma za muf od EPDM-
a ili gume po EN 681.  

        

  
Obračun se vrši po metru dužnom montirane 
cevi i po komadu fazonskog komada. 

        

            

  OD 400 SN 8 m' 50,00   

            

  kratka cev DN400/1000 kom 12,00   

          

  uložak za šaht DN400 kom 12,00   

            

            

2 

Nabavka, transport i ugradnja separatora  
BP OLEX 30/150 M/KF/P proizvodjača Bor 
plastika – separator ulja sa koalescentnim 
filterom i bypass-om ili ekvivalentan 
drugog proizvodjača. Separator mora biti 
projektovan, izrađen i testiran prema SRPS EN 
858-1, KLASA I, nazivne veličine 30 (protok 
kroz separator 30 l/s) dok je ukupni protok 
Qmax=150 l/s namenjen za ugradnju u zelenu 
ili kolovoznu površinu. Separator mora imati 
efikasnost izdvajanja lakih ulja klase I - lakih 
tečnosti u izlaznoj vodi do 5mg/l. 

        

  

Uliv i izliv separatora moraju biti DN 400  
Dubina ulivne cevi, mereno od kote poklopca 
do kote dna cevi uliva  T= 0,76m (tačnu dubinu 
cevi na ulivu treba definisati pre naručivanja 
separatora), dok je dubina izlivne cevi 0.81 m. 
Separator se isporučuje sa poklopcem prema 
SRPS EN 124 klase nosivosti D400, svetlog 
otvora prečnika 600mm, 
Separator ulja s bypassom pročišćava svu 
zagađenu vodu na predviđenoj površini kroz 
koalescentni filter(kod uobičajenih padavina). 
Protok iznad te količine (u slučaju velikih 
pljuskova) prolazi kroz bypass. 
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Potrebno je izvesti iskop cca 40 cm širi od 
zadanih dimenzija uređaja, te izbetonirati 
donju nosivu armirano betonsku ploču. 
Separator mora biti siguran od delovanja sila 
uzgona do visine podzemne vode do uliva u 
separator.  U cenu je uračunat dodatni iskop, 
betonjiranje donje nosive ploče , a ako se 
uredjaj ugradjuje u saobracajne povrsine treba 
uraditi i betoniranje zidova i gornje ploče, i 
zatrpavanje peskom oko separatora. 
Obračun se vrši po komadu separatora sa 
svim komadima za spajanje. 

        

    kom 1,00   

            

3 Izrada sigurnosnog preliva u rezervoaru         

  Nabavka, transport i ugradnja: cevnog 
materijala, fazonskih komada i armature za 
sigurnosni preliv u rezervoaru. 

        

          

  
Obračun se vrši po komadu izvedenog 
sigurnosnog preliva. 

kom 1   

  INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO 4:        

            

  5. BETONSKI RADOVI         

            

1 

Izrada revizionog šahta             
Nabavka materijala i izrada betonskog 
revizionog okna od armiranog betona MB30 u 
natur obradi debljine zida d=15cm, kvadratne 
osnove, svetlog otvora 150x150cm (za cevi 
DN800 i DN600), sa konusnim završetkom 
H=75 cm redukcije Ø1000/600 mm. Kanalski 
okvir i poklopac su od livenog gvožđa. 
Betonski venac oko poklopca šahta je od 
armiranog betona MB30 Ø1400 debljine d=20 
cm, a šaht je fundiran na betonskoj podlozi od 
betona d=10 cm i tamponu šljunka d=10 cm. 
Kineta je od polucevi zalivene betonom MB10 
u nagibu 1:3.  Veza između cevi i šahta se 
ostvaruje fazonski komadom. Po vertikalnoj 
izvodnici šahta ugrađene su tipske penjalice 
(JUS.M.J6.285). 

        

  

Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka 
materijala, izrada i opremanje šahta, sva 
potrebna oplata i dopunski iskop rova, kao i 
potrebna armatura.  

        

  
Opisani tip šahta može biti sastavljen i od 
montažnih elemenata koji zadovoljavaju 
projektovane uslove. 

        

  Obračun se vrši po komadu gotovog šahta. kom 4   
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2 
Izrada betonske kanalete sa liveno 
gvozdenom rešetkom 

        

  

Posle izrade tamponskog sloja obeležiti, a 
prema prilogu iz projekta montirati betonsku 
kanaletu od betona MB 30 ili MB40 i postaviti 
liveno-gvozdenu rešetku. Betonska kanaleta je 
svetlog otvora BxH 30x30 cm. 

        

  
Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka, 
transport, planiranje i montaža betonskih 
montažnih elemenata.  

        

  

Opisani tip betonske kanalete može biti 
izradjen i na licu mesta tj na gradilištu 
(nabavka materijala, izrada i opremanje, sva 
potrebna oplata i dopunski iskop rova, kao i 
potrebna armatura) i bitno je da zadovolji 
projektne uslove 

        

  
Obračun se vrši po metru montirane betonske 
kanalete sa rešetkom. 

m' 180   

            

  BETONSKI RADOVI UKUPNO 5:        

           

            

  6. OSTALI RADOVI         

  
 

        

1 

Snimanje cevovoda kamerom 
Izvršiti snimanje izgrađenog cevovoda 
specijalnom kamerom.  Izvođač je dužan 
Investitoru dostaviti snimljeni materijal u 
digitalnom obliku. 
Obračun se vrši po m' snimljenog cevovoda za 
sav rad i materijal. 

m' 47,00   

            

      

2 

Ispitivanje cevovoda na vodonepropusnost 
spojeva 
Ispitivanje novoizgrađenog cevovoda na 
vodonepropusnost spojeva izvršiti u svemu 
prema tehničkim propisima za tu vrstu posla, 
uputstvima proizvođača materijala (cevi i 
fazonskih komada) i nadzornog organa. 
Ispitivanje vršiti po deonicama, zajedno se 
ispituju cevovodi i šahtovi. 
Obračun se vrši po m1 ispitanog i primljenog 
cevovoda za sav rad i potreban materijal. 

m' 47,00   
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3 
Obezbeđivanje gradilišta tokom izvođenja 
radova                 

        

  

Obezbeđenje gradilišta tokom izvođenja 
radova izvršiti postavljanjem drvenih stubova 
sa zaštitnim letvama obostarno.  Obračun se 
vrši po m' rova. 

        

  cevovod m' 47,00   

      

            

4 
Раскопавање постојећих коловозних 
конструкција од асфалта 

        

  

Обрачун се врши по метру квадратном 
раскопане површине.  
Извршити раскопавање саобраћајне 
површине на месту укрштања са трасом 
цевовода. Дебљина и састав конструкције  
креће се око 0.4м. Сви трошкови настали 
због погрешног раскопавања падају на 
терет извођача. Извађени материјал 
утоварити у камионе и одвести на    градску 
депонију или према налогу Инвеститора.  
Обрачун се врши по м2 раскопане 
површине.  

        

    m2 9,60   

            

5 Montaža čeličnih ploča          

  

Ugradnja teških čeličnih ploča preko zatrpanog 
rova u zoni saobraćajnih površina, za 
uspostavljanje teškog saobraćaja tokom 
izvođenja radova. Ploče se uklanjaju 
neposredno pre dovođenja kolovozne 
konstrukcije u prvobitno stanje. Pozicijom je 
obuhvaćeno: dovoz, postavljanje, uklanjanje i 
odvoz čeličnih ploča. 

        

  
Obračun izvedenih radova vrši se po m² rova 
preko kojeg se montiraju ploče. 

m2 10,00   

            

6 Privremeni pešački prelazi         

  

Na mestima ukrštanja trase kanalizacije i 
postojećih pešačkih saobraćajnica postaviti 
privremeni drveni pešački prelaz sa ogradom 
da bi se mogao omogućiti pristup stambenim 
objektima i prilaz iz bočnih ulica. Pešački 
prelaz mora da bude izrađen od kvalitetnog 
drveta i dovoljno siguran za privremenu 
upotrebu. Jediničnom cenom obuhvaćena je 
izrada prelaza sa ogradom i uklanjanje nakon 
prestanka potrebe za prelazom.   Obračun po 
komadu postavljenog pešačkog prelaza za sav 
rad i materijal. 

kom 1   
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7 
Izbacivanje zamuljene i otpadne vode 
muljnom pumpom. 

        

  

Za vreme radova ako dođe do pojave vode iz 
postojećih cevovoda ili usled padavina, izvršiti 
izbacivanje vode iz rova. U cenu je uračunat 
rad, materijal i oprema potrebna za izvršenje 
radova (pumpa, montaža usisnog i potisnog 
cevovoda, strujni razvod, agregat i sl. i 
demontaža opreme nakon završetka radova.). 
Obračun se vrši prema času rada za sav rad i 
materijal. 

čas 24,00   

            

8 

Sniženje nivoa podzemne vode 
Sniženje nivoa podzemne vode u zoni iskopa 
rova za cevovod i AB šahtove izvršiti iglo 
filterima. Nivo podzemne vode potrebno je 
držati 0,5m ispod kote dna rova.  
Obračun se vrši po metru dužnom rova uz koji 
je sniženje podzemne vode vršeno. 

m' 47,00   

            

9 
Zaštita postojećih instalacija u otvorenom 
rovu 

        

  

Nakon otkrivanja postojećih instalacija 
neophodno je izvršiti zaštitu istih. Na 
otkrivenim instalacijama potrebno je izvršiti 
kačenje istih o gredni nosač postavljen iznad 
rova. Otkrivanje, način osiguranja i nadzor 
izvršiti uz prisustvo i saglasnost vlasnika 
predmetnih instalacija.  

        

  Obračun po komadu zaštićene instalacije. kom 2,00   

  OSTALI RADOVI UKUPNO 6:       

            

REKAPITULACIJA 

            

            

  1. GEODETSKI RADOVI        

  2. ZEMLjANI RADOVI        

  3. TESARSKI RADOVI        

  4. INSTALATERSKI RADOVI        

  5. BETONSKI RADOVI        

  6. OSTALI RADOVI        

  
 

       

      
UKUPNO              (1-6): 

   

  



 Конкурсна документација за отворени поступак ЈНОП 31/2019 Партија 3                                          69 / 78 

 

  ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  I ФАЗА 

            

3.6.3. ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА       

    

  PPR  АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА - одводњавање компостилишта   

      УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - ТЕХНОЛОГИЈА -   I  ФАЗА 

            

Р. 
број 

П О З И Ц И Ј А 
 Јед. 
мере 

Количина 
Јед. цена 
(динара) 

Износ 
(динара) 

            

  2. ОПРЕМА         

1 
Прекривке (pp, fleece), Величина једне 
покривке је: ширина  4m x дужина 50 m. 

m' 1.500,00   

2 
Сонде за мерење:температуре, кисеоника,  
влаге и pH вредности: 

пауш.     

3 
Израда једног пијезометра, 10m дубин, Ø90,  
са заштитним блоком и капом 

ком 1,00   

  ОПРЕМА УКУПНО 2:       
 

            

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА         

            

  2. ОПРЕМА        

      
СВЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - I ФАЗА 

          

  2/2 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - САОБРАЋАЈНИЦА - ПЛАТО ЗА КОМПОСТИРАЊЕ - I ФАЗА 

          

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ      

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ      

III КОНСТРУКЦИЈА PLATOA      

  УКУПНО БЕЗ ПДВ  

  
   

  

  3  РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - I ФАЗА 

          

II ППР - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА       

  УКУПНО БЕЗ ПДВ  

  
   

  

  7 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ТЕХНОЛОГИЈА - I ФАЗА 

          

II ОПРЕМА      

  УКУПНО БЕЗ ПДВ  

     
УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБЈЕКТА БЕЗ ПДВ-а - I ФАЗА 

 
 

 
3.6.3.7. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

  

TEHNIČKA VODA 

            

            

R. P  O  Z  I  C  I  J  A  Jed. 
Količina 

Jed. cena Iznos 

broj   mere  (din.) (din.) 

      

  1. GEODETSKI RADOVI         

            

1 Obeležavanje i snimanje trase vodovoda 
tehničke vode 

        

  Geodetsko obeležavanje trase tehničke vode sa 
iskolčavanjem,  uspostavljanjem repernih tačaka i 
stalnom visinskom kontrolom kota.  
Rekognosciranje i markiranje mesta ukrštanja trase 
sa ostalim podzemnim instalacijama.  Nakon 
završetka radova snimljene podatke potrebno je 
predati u katastar i ishodovati potvrdu o primopredaji 
podataka za unošenje u KAT-KOM.         

  KRAK Vt1 - za kompostište m' 245,00   

  GEODETSKI RADOVI   UKUPNO 1:       
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  3. ZEMLjANI RADOVI         

            

1 Mašinski iskop rova za polaganje  cevi    

        

  Mašinski iskop rova, širine od 0.60 m do 0.8 m, vrši 
se sa direktnim utovarom iskopanog materijala u 
vozilo. Prosečna dubina iskopa rova je 1.4m. U rov 
se polažu cevi hidrantske mreže na većoj dubini i 
iznad hidrantske mreže ili u ravni sa njom cevovod 
sanitarne mreže. Obračun se vrši po m³ iskopanog 
materijala u zbijenom stanju. Pretpostavljena 
količina mašinskog iskopa je 90% ukupnog iskopa. 
Napomena: krakovi sanitarnog vodovoda su 
položeni u rovovima zajedno sa hidrantskom 
mrežom.          

  KRAK Vt1 
m3 197,37   

          

2 Ručni iskop rova za polaganje  cevi       

  Ručni iskop rova,širine od 0.6 m do 0.8 m , vrši se 
sa utovarom iskopanog materijala u bagersku kašiku 
te u vozilo. Obračun se vrši po m³ iskopanog 
materijala u zbijenom stanju. Pretpostavljena 
količina ručnog iskopa je 10% ukupnog iskopa. 
Napomena: krakovi sanitarnog vodovoda su 
položeni u rovovima zajedno sa hidrantskom 
mrežom.        

  KRAK Vt1 
m3 21,93   

            

3 Planiranje i nabijanje dna rova         

  Planiranje dna rova po trasi glavnog cevovoda vrši 
se ručno sa tačnošću od ± 1 cm prema 
projektovanim kotama i padovima sa odbacivanjem 
materijala van rova. Rad na planiranju obavlja se 
pod zaštitom podgrade. Nakon završenog planiranja 
dna rova vrši se nabijanje podtla mehaničkim 
sredstvima. Obračun se vrši po m² isplaniranog i 
nabijenog dna rova.         

  KRAK Vt1 
m2 219,30   

    
        

4 Izrada posteljice od peska                                                                        

  Izrada posteljice od peska po trasi cevovoda sa 
tačnošću planiranja ±1 cm prema projektovanim 
kotama i padovima. Debljina posteljice cevovoda je 
d=10cm. Cenom je obuhvaćena nabavka, transport 
do gradilišta, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, 
planiranje i nabijanje peska tipa "Dunavac". Obračun 
se vrši po m³ ugrađenog peska u zbijenom stanju. 

        

  KRAK Vt1 
m3 21,93   
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5 Zatrpavanje završnog sloja zemljom iz iskopa         

  Zatrpavanje završnog sloja na zelenim površinama 
(-0.40m od kote terena) izvršiti odabranom zemljom 
iz iskopa uz potrebno kvašenje i nabijanje lakim 
mehaničkim sredstvima do zbijenosti okolnog 
samoniklog tla. 
Obračun se vrši po m3 za sav rad i materijal.         

  KRAK Vt1 m3 131,58   

            

6 Zatrpavanje rova peskom         

  Zatrpavanje rova peskom tip "Dunavac" vršiti do 
kote definisane projektom. Zatrpavanje se vrši u 
slojevima od 20-30 cm sa kvašenjem i nabijanjem. 
Cenom je obuhvaćena nabavka, transport do 
gradilišta, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, 
planiranje i nabijanje. Obračun je po m³ ugrađenog 
peska u zbijenom stanju. 

        

  KRAK Vt1 
m3 65,79   

          

  ZEMLjANI RADOVI UKUPNO 3:       

            

  4. TESARSKI RADOVI         

            

1 Razupiranje rova podgradom         

  Iskopani rov osigurati odgovarajućom podgradom sa 
100% pokrivenosti stranica rova. Za silaz u rov i 
izlazak iz njega koristiti odgovarajuće merdevine. 
Iskopani rov se ne sme ostaviti neosiguran za vreme 
prekida radova (praznici, preko noći, za vreme 
odmora u toku radnog vremena). Obračun se vrši po 
m² podgrađenog rova za sav potreban rad i 
materijal. 

        

  KRAK Vt1 
m² 731,00   

  TESARSKI RADOVI  UKUPNO 4:       
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  5. INSTALATERSKI RADOVI         

            

1 Nabavka i montaža vodovodnih cevi od 
polietilena visoke gustine PE 100         

  Izvršiti nabavku, transport i montažu vodovodnih 
cevi od polietilena (DIN 8074/8075) nazivnog 
pritiska, prečnika, i klase određene projektom.  
Sve nabavljene PE cevi sa spojnim materijalom kao 
i svi fazonski komadi po specifikaciji materijala 
moraju imati fabričke ateste u skladu sa 
standardima i samo tako mogu biti   dopremljeni i 
deponovani na gradilištu.Nabavka i montaža izvršiće 
se prema projektu i datoj   specifikaciji.  Polaganje 
cevi u rov vrši se na pripremljenu zbijenu peščanu 
posteljicu. Cevi se međusobno spajaju 
zavarivanjem. 
Obračun za izvršene radove vrši se po m1 
ugrađenih cevi prema tipu, za sav rad i materijal.          

  HDPE PE-100 PN 10 SDR 17 OD 50 m' 185,00   

  HDPE PE-100 PN 10 SDR 17 OD 32 m' 23,00   

            

2 Nabavka fazonskih komada od duktilnog liva 
prema specifikaciji materijala (obračun po kom.)         

  Izvršiti nabavu i transport   fazonskih komada od 
duktilnog liva GGG 40 sa prirubnicama, sa 
epoksidnom spoljašnjom i unutrašnjom zaštitom 
prema standardu DIN 30677-drugi deo i DIN 3476, 
prema datoj specifikaciji materijala i nazivne pritiske 
definisane projektom.   Montažu fazonskih komada 
izvršiti prema uputstvu proizvođača. Fazonske 
komade koje prolaze kroz zidove šahta ugraditi pre 
betoniranja šahta.                                   
Pozicijom je obuhvaćen standardni zaptivni materijal 
i standardni zavrtnjevi sa navrtkama.  
Obračun se vrši po komadu nabavljenog i 
ugrađenog fazonskog komada, prema tipu.         

  T komad sa prirubnicama Ø 50/50  kom 2   

  SP(FF) Ø 65 L=800 mm  kom 2   

  Q Prirubnički luk 90° Ø 50 kom 1   

            

3 Nabavka i transport  pumpnog agregata         

  a. Nabavka i transport pumpnog agregata za 
rezervoar za kompostilište V=300m3          
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  Vertikalna, višestepena, in-line, centrifugalna 
pumpa za instaliranje u cevovode i montažu na 
betonski temelj. Nije samousisna. Proizvođač 
Grundfos ili odgovarajući drugog proizvođača 
Pumpa ima sledeće karakteristike: 
-rotori i međukomore su od: Nerđajući čelik DIN W.-
Nr. 
DIN W.-Nr. 1.4301; 
-glava pumpe i donji deo od: Liveno gvožđe; 
-zaptivač vratila ima ugradnu dužinu prema 
EN 12756; 
-prenos snage je preko dvodelne spojke od 
livenog gvožđa; 
-spajanje cevovoda pomoću DIN prirubnica. 
Motor je 3-fazni AC motor.         

  Pumpa je sledećih karakteristika         

  Radna tačka: Q = 13 m3/h - H = 70 m         

  Režim rada: 1+1 (radna +rezervna)         

  Obračun po komadu ugrađenog pumpnog agregata 
kom 2     

        

4 Nabavka i transport  hidroforskih posuda 
      

  Obračun se vrši po komadu  hidroforske posude 
      

  a. Hidroforska posuda za rezervoar za kompostilište 
      

  Tip membrane: mehur 
Maksimalna korisna zapremina: 200 L kom 1   

            

            

5 Nabavka I transport  prekidača nivoa uključujući 
i 5m kabla 

        

  Obračun se vrši po komadu prekidača nivoa 
kom 2     

        

6 Nabavka i transport usisne korpe sa 
nepovratnim ventilom         

  dn65 kom 2   

            

8 Nabavka i montaža armature od duktilnog liva 
prema specifikaciji materijala (obračun po 
komadu)         

  Izvršiti nabavku, dopremu i montažu armature od 
duktilnog liva GGG 40, sa epoksidnom spoljašnjom i 
unutrašnjom zaštitom prema standardu DIN 30677-
drugi deo i DIN 3476, Tip armature, nazivni prečnik i 
pritisak odrećeni su projektom.   Ugradnju vršiti 
prema propisima za tu vrstu posla i uputstvima 
Proizvođača materijala. Jedinačnom cenom 
obuhvaćen je i sav spojni i zaptivni materijal. 
Obračun se vrši po komadu ugrađene armature za 
sav rad i materijal.         

  Slavina (česma) sa vertikalnim izvodom iznad  
zemlje (nabavka, transport I montaža) kom 6   
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  E (PZ) Ø65 sa točkom (nabavka i transport) kom 6   

  Nepovratni ventil DN65 (nabavka i transport) kom 2   

  INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO 5:       

            

  6. BETONSKI RADOVI         

            

  BETONSKI RADOVI UKUPNO 6:       0,00 

            

  7. OSTALI RADOVI         

           

1 Ispitivanje cevovoda na probni pritisak (osnovna 
trasa). 
Izvršiti ispitivanje cevovoda na predviđeni probni 
pritisak. Pre konačnog zatrpavanja, cevovod se po 
deonicama ispituje na probni pritisak prema 
uputstvu proizvođača odabranih cevi. 
Obračun se vrši po m' ispitane cevi za sav rad i 
materijal.       m' 245,00   

            

5 Izbacivanje zamuljene i otpadne vode muljnom 
pumpom.         

  Za vreme radova ako dođe do pojave vode usled 
padavina, izvršiti izbacivanje vode iz rova. U cenu je 
uračunat rad, materijal i oprema potrebna za 
izvršenje radova (pumpa, montaža usisnog i 
potisnog cevovoda, strujni razvod, agregat i sl. i 
demontaža opreme nakon završetka radova.). 
Obračun se vrši prema času rada za sav rad i 
materijal. čas 6,00   

            

6 Sniženje nivoa podzemne vode 
Sniženje nivoa podzemne vode u zoni iskopa rova 
za cevovod i AB zatvaračnice izvršiti iglo filterima. 
Nivo podzemne vode potrebno je držati 0,5m ispod 
kote dna rova.  
Obračun se vrši po metru dužnom rova uz koji je 
sniženje podzemne vode vršeno. 

m' 245,00   

            

  OSTALI RADOVI UKUPNO 7:        

            

  8. ARHIVSKI PROJEKAT         

           

1 Izrada projekta izvedenog objekta         

  Nakon završetka radova na izgradnji kanalizacije 
izvođač radova je dužan da uradi projekat 
izvedenog stanja ako je bilo bitnih izmena u odnosu 
na projektno rešenje.          

  Predračunska vrednost Arhivskog projekta je 0.5% 
od ukupne cene izvođenja radova po pozicijama 1-
7. paušal 

 
0,005  

  ARHIVSKI PROJEKAT UKUPNO 8:        
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REKAPITULACIJA 

            

            

  1. GEODETSKI RADOVI        

  3. ZEMLjANI RADOVI        

  4. TESARSKI RADOVI        

  5. INSTALATERSKI RADOVI        

  6. BETONSKI RADOVI        

  7. OSTALI RADOVI        

      UKUPNO (1-7): 
  

 

  8. ARHIVSKI PROJEKAT        

      SVE UKUPNO : 
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11)  ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СЕ 

ПРИДРЖАВА ОПШТИХ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-

ЗАНАТСКИХ РАДОВА ИЗ ВАЖЕЋИХ УЗАНСИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ГРАЂЕВИНСКЕ 

РАДОВЕ 

 
Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, 

прецизно и квалитетно, а у свему према одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом 

предрачуну, техничким условима и детаљима из елабората за грађевиснку физику, статичком прорачуну, 

детаљима као и накнадним детаљима пројектанта, важећим техничким прописима, СРПС-у и упутствима 

надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају 

бити изведени према пројекту у складу са важећим нормативима и правилима струке. 

 

Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и 

квалитетног материјала који морају одговарати постојећим техничким прописима СРПС стандардима и 

описима позиција из радова. За сваки материјал који се уграђује, Добављач мора претходно поднети 

надзорном органу атест. У спорним случајевима у погледу квалитета, узорци ће се достављати Заводу за 

испитивање материјала, чији су налази меродавни и за Наручиоца и за Добављача. Ако Добављач и поред 

негативног налаза Завода за испитивање материјала уграђује и даље неквалитетан материјал Наручилац ће 

наредити рушење, а сва материјална штета од наређеног рушења пада на терет Добављача. Добављач нема 

права рекламације и приговора на решење које у том смислу донесе Наручилац или грађевинска 

инспекција. Сав материјал за који представник Наручиоца констатује да не одговара погодбеном 

предрачуну и прописаном квалитету Добављач је дужан да одмах уклони са градилишта, а Наручилац ће 

обуставити рад уколико Добављач покуша да га употреби. 

 

Код свих грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се употреба одговарајуће стручно 

квалификоване радне снаге како је то за поједине позиције радова предвиђено у Просечним нормама у 

грађевинарству. 

 

Објекат и цело градилиште Добављач мора одржавати уредно и потпуно чисто, а по завршетку радова пре 

предаје објекта, све рупе, јаме и рупе од скела Добављач је дужан да затрпа, набије и поравна и то тако да 

се касније не јављају слегања. 

 

За технички преглед и примопредају објекта, Добављач мора цео објекат и градилишну парцелу да очисти 

од шута, вишкова материјала, свих средстава рада и помоћних објеката. Коловоз и тротоари оштећени 

извођењем радова или транспортом такође се морају довести у исправно стање за технички преглед и 

примопредају објекта. Сви наведени радови морају бити обухваћени уговореним ценама. 

 

Добављач је дужан да усклади рад подизвођача који самостално изводе поједине врсте радова како једни 

другима не би наносили штету, а уколико би до тога дошло дужан је да одмах регулише отклањање и 

накнаду штете које би настале због не придржавања договореног редоследа и временског плана извођења 

појединих радова. Надзорни орган има право да захтева од Добављача да за нове материјале поднесе на 

увид узорке на основу којих ће он извршити избор. Набавка ових узорака не плаћа се посебно. 

 

Саставни део Уговора су поред ових општих услова такође и посебни услови Наручиоца, постојећа 

техничка и законска регулатива, као и комплетан Елаборат техничке документације. 

 

До предаје објекта Наручиоцу Добављач одговара апсолутно за све на њему и у случају какве штете или 

квара дужан је о свом трошку све довести у исправно стање. 

 

Добављач је дужан да на градилишту постави за све време изградње висококвалификованог и искусног 

стручњака који ће одговарати за стручну контролу и тачно извршење свих обавеза Добављача. 
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За све радове у предмеру где је потребна оплата и скела Добављач је дужан да исте добави и солидно 

изради што се засебно не плаћа већ је укалкулисано у понуђену цену одговарајућег рада. 

 

Све обавезе у овим општим описима Добављач прихвата као саставни део Уговора закљученог са 

Наручиоцем и обавезује се да их прими без икаквог ограничења и изврши без приговора и рекламација. 

 

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 

материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених. 

 

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану 

радника, формирање покретне радионице, депоније и остало. 

 


