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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), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцим јавних набавки („Службени гласник РС" бр. 86/15) и Одлуке о покретању 
отвореног поступка јавне набавке број 404-41-4/19-IV од 28.03.2019. године, Комисија за јавну 
набавку образована Решењем број 404-41-5/19-IV од 28.03.2019. године припремила је 
конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке – Уређење путне 
инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Прилози Опис 

Прилог 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Прилог 2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Прилог 3 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РАДОВА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 
СЛИЧНО 

Прилог 4 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Прилог 5 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Прилог 6 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Прилог 7 ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

Прилог 8 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Прилог 9 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Прилог 10 ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Прилог 11 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 79 СТАВ 10 ЗЈН 

Прилог 12 ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75. СТАВ 2.ЗЈН 

Прилог 13 РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

Прилог 14 ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

Прилог 15 ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

Прилог 16 МОДЕЛ УГОВОРА 

Прилог 17 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
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Прилог 1  

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и 
члана 2. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима ЈН и 
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" бр. 86/15) дефинисани су: 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107 

Тел.бр. 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-41/19-IV 

Одлука број 404-41-4/19-IV 

Врста поступка јавне набавке отворени поступак, у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке 

Уговор о јавној набавци Наручилац ће по спроведеном поступку јавне набавке 
закључити уговор о јавној набавци 

Контакт особа  Злата Јанковић, jnbruma@ruma.rs 
 
Пријем електронске поште врши се радним данима 
(понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 07:00-15:00 
часова. Сва пошта запримљена после 15:00 часова, биће 
заведена наредног дана и сматраће се да је запримљена на 
дан када је и заведена. 

Напомена ЈН није обликована по Партијама 
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Прилог 2  

 

На основу Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и 
члана 2. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима ЈН и 
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС бр. 86/15) дефинисани су: 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 

Врста предмета набавке РАДОВИ  

Редни бриј набавке у плану 1.3.17 

Назив и ознака предмета 
набавке из Општег речника 
набавки 

Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у 
улицама Сремска и Милоша Црњанског 

ОРН: 45100000; 45231000,45233121 

Број партија уколико се предмет 
набавке обликује у више 
партија: 

Јавна набавка није обликована по партијама 
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Прилог 3  

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска 

и Милоша Црњанског 

Ред. 
број 

 
Опис 

Јед. 
мер

е 

Количи
на 

Напомена1 

 Саобраћајнице дела улица Милоша Црњанског (од ул. Павловачке до ул. 

Орловићеве) у Руми, деоница 1 / km0+000,00 - км 4+382,00/  
 I  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

Обележавање трасе са одржавањем тачака у току 
извођења радова. Обележавање мора да буде видно са 
јасним ознакама и мора бити сачувано до примопредаје 
објекта. Извођач је у обавези да, пре почетка извођења  
радова, изврши детаљно снимање терена и да, уколико 
има одступања у односу на пројектну документацију, 
изврши усклађивање са Инвеститором, јер у супротном 
Инвеститор није у обавези да надокнади трошкове на 
лицу места који су проистекли услед евентуалних 
неслагања пројектованог и стварног стања  

   

1.01  

Обрачун по м1 трасе  м1  197.68   

Опсецање ивице постојећег коловоза на месту 
уклапања, са утоваром у возило и одвозом на депонију. 
Обрачун по м1 опсечене ивице коловоза  

   1.02  

опсецање ивице коловоза  м1 35  

Уклањање постојећег камена мешавине сепарације од 0-
31 са одвозом на локалну депонију. Обрачун изведених 
радова врши се по м3 ископаног материјала са утоваром 
и транспортом 

 

   1.03  

Обрачун по м3 трасе  м3 139,42  

                                                 
1  Ако се нуди "одговарајућа опрема" односно еквивалент за тражену опрему, понуђач је у обавези да у колону 
"Напомена" упише понуђени тип опреме и произвођача за све позиције предмера у којима се то тражи. У том случају, обавезно 
приложити и фотокопију каталошког приказа једног или више елемената који супституишу опрему наведеног типа са свим 
функционално техничким карактеристикама. Ако се ништа не уписује, подразумева се да  нуђење већ наведене опреме.  
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1.04  Израда пројекта изведеног стања. Након завршетка 
објекта-саобраћајнице са пратећом инфраструктуром, 
уколико је било неких промена приликом извођења, 
Извођач је дужан да те промене евидентира и, на основу 
истих, уради пројекат Изведеног објекта  

   

 обрачун паушално  ком. 1.00  

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

Машински ископ хумуса д=30цм. Обрачун изведених 
радова врши се по м3 скинутог самониклог хумуса са 
одгуривањем до 50м, за сав рад и материјал  

   2.01  

Обрачун по м3 трасе  м3 395.80  

Машински ископ земље "II" категорије за постељицу 
новог прикључка. Предвиђено је да се 95% ископа 
изврши машински, а 5% ручно. Ископани земљани 
материјал нагурати у фигуре погодне за утовар. 
Обрачун изведених радова врши се по м3 ископаног 
самониклог материјала са гурањем до 50м, 
припремљеног земљаног материјала за транспорт. 
Обрачун по м3  

   

коловоз  м3 658.97  

тротоар м3 140.48  

2.02  

колски улаз  м3 94.91  

Планирање и збијање постељице, прикључак. Обрада 
постељице састоји се од планирања постељице по 
пројектованим котама и допунског збијања на целој 
ширини планума до тражене збијености, а у свему 
према техничким условима СРПС У.Е8.010. Завршно 
ваљање извршити глатким ваљком, да би се добила 
равна површина постељице, при чему се дозвољавају 
одступања од ±2цм у односу на пројектоване коте. 
Испитивање збијености постељице вршити опитном 
кружном плочом пречника д=30цм, при чему се захтева 
минимална вредност модула стишљивости Мц мин=25к 
МН/м2. Обрачун изведених радова врши се по м2 за сав 
рад и материјал, са контролним испитивањем. Обрачун 
по м2 трасе.  

   

коловоз  м2 1,708.00  

2.03  

тротоар м2 291.30  
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колски улаз  м2 256.50  

Утовар и транспорт материјала на депонију до 10км. 
Ова позиција обухвата утовар у возила, превоз, истовар 
и грубо разастирање. Обрачун изведених радова врши 
се по м3 утоварног, превезеног и грубо разастртог 
материјала у растреситом стању на депонију. 
Предвиђено је да се материјал из ископа комплетан 
одвезе на депонију (коришћење депоније се наплаћује). 
Обрачун у растреситом стању  

   2.04  

Обрачун по м3  м3  1,405.22   

Израда банкина од земље из ископа, са утоваром и 
локалним превозом земље, разастирањем и планирањем 
земље грејдером са ручном поправком и ваљање малим 
ваљком. Обрачун се врши за сав рад и материјал 
неопходан за израду м3 банкине.  

   2.05  

Обрачун по м3  м3 31,31  

Планирање косих и равних површина са насипањем 
хумуса из ископа просечне дебљине 15цм. Обрачун 
изведених радова врши се по м2 изведене и уваљане 
хумузиране површине, где је обухваћен сав рад и 
материјал  

   2.06  

Обрачун по м2 трасе  м2 1,186.02  

 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА  

3.01  Израда тампона од шљунка. Позиција обухвата набавку, 
довоз, уграђивање, грубо и фино разастирање, 
евентуално квашење, те збијање носећег слоја од 
дробљеног каменог материјала, према димензијама 
датим у пројекту. Израда се врши у једном слоју, 
пројектоване дебљине. Материјал се може разастирати 
грејдером или финишером са гусеницама. Материјал се 
мора разастрти у подужном правцу у нагибу једнаком 
пројектованом нагибу нивелете. У попречном смислу 
мора имати нагиб дат пројектом, потребан за 
одводњавање атмосферске воде. Дебљина слоја при 
разастирању-планирању мора бити таква да се након 
збијања постигне пројектована дебљина, као и 
одговарајућа равност. Контрола донетог и разастртог 
материјала на траси се спроводи минимум једном на 
500м2 и то: спец.тежина, гранул.састав и садржај глине 
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и муљевитих састојака према важећим стандардима. 
Контрола носивости и збијености односно квалитета 
уграђеног слоја спроводи се најмање једном на сваких 
50м1 према важећим стандардима, при чему се контрола 
односно испитивање не сме вршити на замрзнутом 
слоју. Плаћа се по м3 стварно обрађеног, збијеног и 
припремљеног доњег носећег слоја. Обрачун по м3  
коловоз, д=30цм  м3  494.90  

3.02  Израда тампона дробљеног каменог агрегата 0-31,5мм, 
д=15цм. Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, 
грубо и фино разастирање, евентуално квашење, те 
збијање носећег слоја од дробљеног каменог 
материјала, према димензијама датим у пројекту. Израда 
се врши у једном слоју пројектоване дебљине. 
Материјал се може разастирати грејдером или 
финишером са гусеницама. Материјал се мора 
разастрти у подужном правцу у нагибу једнаком 
пројектованом нагибу нивелете. У попречном смислу, 
мора имати нагиб дат пројектом, потребан за 
одводњавање атмосферске воде. Дебљина слоја при 
разастирању-планирању мора бити таква да се након 
збијања постигне пројектована дебљина, као и 
одговарајућа равност. Контрола донетог и разастртог 
материјала на траси се спроводи минимум једном на 
500м2 и то спец.тежина, гранул.састав и садржај глине и 
муљевитих састојака према важећим стандардима. 
Контрола носивости и збијености, односно квалитета 
уграђеног слоја, спроводи се најмање једном на сваких 
50м1, према важећим стандардима, при чему се 
контрола, односно испитивање, не сме вршити на 
замрзнутом слоју. Плаћа се по м3 стварно обрађеног, 
збијеног и припремљеног доњег носећег слоја. Обрачун 
се врши по м2 изграђеног слоја.  

м3  228.62 
 

 

3.03  Израда битумизираног носивог слоја БНС-а 22 бит 60 
д=7цм од мешавине каменог брашна, каменог агрегата 
до 45мм и битумена као везива. Позиција обухвата 
набављање, справљање, уграђивање и збијање  
мешавине у једном слоју. Обрачун се врши по м2 
изграђеног слоја.  

м2 1,248.02  

3.04  Израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ 11 бит 60, 
од мешавине камених материјала и битумена д=4цм. 
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Позиција обухвата набавку материјала, справљање 
врућим поступком у специјалном постројењу и 
уграђивање асфалтне масе према пројекту (израда 
нових асфалтних површина)  
Обрачун се врши по м2 изграђеног слоја  м2  1,248.02  

Израда бетонског колског улаза од бетона МБ30 
дебљине 12цм на тампонском слоју шљунка д=25цм са 
арматуром Q188. Обрачун се врши по м2 изведеног 
колског улаза за сав рад и материјал  

   3.05  

Обрачун се врши по м2  м2 256.50  

Израда бетонског тротоара од бетона МБ25 дебљине 
12цм на тампонском слоју шљунка д=15цм, а према 
детаљу из пројекта. Обрачун се врши по м2 изведеног 
тротоара за сав рад и материјал и ископ  

   3.06  

Обрачун се врши по м2  м2 291.30  

 4. ОДВОДЊАВАЊЕ  

Набавка, транспорт и монтажа бетонских цеви ф600м са 
бетонским фалцом. Позицијом обухваћен сав рад и 
материјал на постављању цевовода, и то: обележавање 
трасе канализације, планирање постељице, постављање 
цеви на слоју бетона МБ 20, д=15цм и шљунчаном 
јастуку д=10цм са израдом крилних зидова д=15, МБ 
20. Обрачун се врши по метру дужном цеви за сав рад и 
материјал  

   4.01  

Обрачун по м1  м1  24.00  

Продубљивање постојећег канала у дужини од око 30 
метара обострано у просечној дубини око 50 цм. 
Обрачун се врши по метру дужном цеви за сав рад и 
материјал.  

   4.02  

Обрачун по м3  м3 9.00  

 5. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА  

 САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ  

Стандардни саобраћајни знакови     

Троугласти странице 900мм класе 1  ком. 1.00  

Квадратни странице 600мм класе 2  ком. 2.00  

1.1  

Осмоугаони пречника 600мм класе 2  ком. 1.00  
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 У цену стандардног саобраћајног знака укључена је набавка и испорука, допрема 
до места постављања, сви елементи за причвршћивање на носач (појачање, 
обујмице, завртњи, манжетне и др), монтажа знакова на уграђени носач, као и 
контрола квалитета према СРПС З.С2.300  

Носачи саобраћајних знакова     

Једностубни цевни носач дужине 2800мм (за један знак 
пречника или странице 60цм)  

ком. 1.00  

Једностубни цевни носач дужине 3200мм (за 
правоугаони знак и знак са допунском таблом)  

ком. 3.00  

1.2 

 У цену једностубних носача укључена је и испорука и довоз на место уградње, 
припрема терена и израда темеља, постављање и нивелирање, цена прибора за 
везе између елемената носача, пречки у темељу, затрпавање рупа, набијање и 
планирање банкине, као и цена заптивача против кише и контрола квалитета 
употребљених материјала.  

2  ОЗНАКЕ НА КОЛОВОЗУ  

2.1 Подужне ознаке - СРПС У.С4.222,223,224,231  m2 19.40  

2.2 Подужне ознаке - СРПС У.С4.225 до 228  m2 2.00  

 6. ЗАШТИТА ИНСТАЛАЦИЈА  

Шлицовање трасе ради утврђивања постојећих 
инсталација. Ручни ископ са затрпавањем.  

   6.01 

Обрачун по м3  м3  10.67  

6.02 Измештање постојећег ТК претплатничког кабла Рума-
Павловци (није у функцији) према инструкцијама 
власника инсталација.  

ком. 1.00  

 Водовод дела Улице Милоша Црњанског (од ул. Павловачке до ул. Орловићеве) у 

Руми, деоница 1 /км 0+000,00 - км 4+382,00/  
 1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ  

1.01 Исколчење и обележавање трасе водоводне мреже и 
свих осталих објеката и инасталација на траси.  

м1 228.00  

1.02 Геодетско снимање и картирање изведене водоводне 
мреже.  

м1 228.00  

 2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

2.01 Чишћење терена  м1 228.00  

2.02 Шлицовање места са постојећим инсталацијама. 
Димензије ископа 0.8*0.8*1.3м.  

ком. 1.00  

2.04 Сечење дрвећа пречника 10-30 цм.  ком. 4.00  

2.05 Уклањање пањева и корења.  ком. 4.00  
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 3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

3.01 Машински ископ рова (ширина рова Б=0.80м).  м3 171.05  

3.02 Ручни ископ рова (ширина рова Б=0.8м)  м3 27.20  

3.02 А  Ручни ископ рова за кућне прикључке (ширина рова 
Б=0.6 м), Л=3.5м , 13 ком и Л=12.5 м, 1 ком.  

м3 45.24  

3.03 Планирање и набијање дна рова.  м2 136.00  

3.03А  Планирање и набијање дна рова за кућне прикључке.  м2  34.80  

3.04  Израда постељице од песка. У цену је урачунато 
постављање песка по дну рова у слоју од 10 цм са 
набијањем до потребне збијености.  

м3  15.64  

3.04А  Израда постељице од песка за кућне прикључке. У цену 
је урачунато постављање песка по дну рова у слоју од 
10 цм са набијањем до потребне збијености.  

м3  3.48  

3.05 Затрпавање рова песком, око цеви и 30 цм изнад темене 
цеви, тј. до коте постељице кућног прилаза, са 
набијањем до потребне збијености.  

м3  70.51  

3.05 А  Затрпавање рова песком за кућне прикључке око цеви и 
30 цм изнад темена цеви, са набијањем до потребне 
збијености.  

м3  13.72  

3.06 Затрпавање рова земљом из ископа са набијањем у 
слојевима до 30 цм. Збијеност треба да буде 95% од 
лабараторијске по Проктору.  

м3  108.50  

3.06А  Затрпавање рова земљом из ископа за кућне прикључке 
са набијањем у слојевима до 30 цм. Збијеност треба да 
буде 95% од лабараторијске по Проктору.  

м3  27.49  

3.07  Транспорт вишка земље из ископа (мреже и кућних 
прикључака)  

м3  107.49  

 4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ  

4.01 Разупирање рова металним талпима.  м2 495.30  

 5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

Набавка и монтажа водоводних цеви од ПЕ-100 (ИС0-
Ц8), ПЕХД за НП 10 бара.  

   

ПЕ-100 (ИСО С-8) ПЕХД ДН110  м1  170.00  

ПЕ-100 (ИСО С-8) ПЕХД ДН63  м1 12.50  

5.03 

ПЕ-100 (ИСО С-8) ПЕХД ДН32  м1 45.50  

5.05 Набавка и монтажа фазонских комада од дуктилног 
лива (ГГГ40) Фазонски комади треба да су за радни 
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притисак НП 10 бара.  

Т комад фи 100/80  ком. 2.00  

ФФ комад, ДН 80 Л= 500-1000мм према ситуацији на 
терену  

ком. 4.00  

спојница са туљком ДН110мм  ком.. 4.00  

Н-лук са стопом фи 80  ком. 2.00  

5.07 Набавка и монтажа арматура од дуктилног лива (ГГГ 
40). Арматура је за радни притисак НП10 бара, макс 
притисак 16 бара према ДИН 2501. Пљоснати засун са 
уградбеном гарнитуром фи 80 мм и округлом уличном 
капом за хидрант.  

ком. 2.00  

Набавка и монтажа надземног противпожарног 
хидранта од дуктилног лива (ГГГ 40). Хидранти треба 
да су за радни притисак НП 10 бара.  

   5.08 

надземни хидрант фи 80 мм  ком. 2.00  

Набавка, транспорт и монтажа комплетног кућног 
прикључка до регулационе линије.  

   

Извршити набавку, допрему и монтажу цеви, фазонских 
комада, арматуре, спојног и заптивног материјала за 
замену комплетног кућног прикључка за сав потребан 
материјал и рад.  

   

Кућни прикључак је од полиетиленских цеви ПЕ-100 
(ИСО С-8), НП 10 бара, ДН 32 мм.  

   

Спецификација по приључку:     

Хаку огрлица 110/50 ...........1ком    

ЕК вентил 50/50...................1 ком    

уградбена телескопска гарнитура 1,00-2,00 са округлом 
капом "Вода" и подложном плчом испод округле 
капе...............1 ком 

   

редукција 2"/1"..................................1 ком    

прелазна спојница 32/1"..................1 ком    

бетонски анкер блок     

5.12 

бетонска плоча око округле капе затварача 40*40*40, 
сав спојни и заптивни материјал.  

ком. 13.00  

5.13 Кућни прикључак је од полиетиленских цеви ПЕ-100 
(ИСО С-8), НП 10 бара, ДН 63 мм.  
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Спецификација по приључку:     

Хаку огрлица 110/50 ...........1ком    

ЕК вентил 50/50...................1 ком    

уградбена телескопска гарнитура 1,00-2,00 са округлом 
капом "Вода" и подложном плочом испод округле 
капе...............1 ком 

   

туљак са прирубницом ДН 63....................1 ком    

бетонски анкер блок    

бетонска плоча око округле капе затварача 40*40*40, 
сав спојни и заптивни материјал. 

ком. 1.00  

 6. БЕТОНСКИ РАДОВИ  

Израда анкер блокова од набијеног бетона МБ 20.     

на рачвама и кривинама цевовода дим. 0.5*0.8/0.35 м  ком. 4.00  

6.02 

око капа затварача хидранта 0.8*0.5/0.3 м  ком. 2.00  

 7. ОСТАЛИ РАДОВИ  

Испитивање изграђене водоводне мреже на 
водонепропусност према датим техничким условима и 
уз обавезно присуство надзорног органа.  

   7.01 

Обрачун по метру дужном цеви  м 1 228.00  

7.02 Испирање, дезинфекција цевовода и бактериолошко 
испитивање од стране овлашћене институције.  

   

Обрачун по метру дужном цеви  м 1 228.00   
7.03 Обезбеђење градилишта постављањем стубова са 

заштитним летвама.  
   

 Обрачун се врши по м постављене заштите  м 1  228.00  

7.07 Раскопавање бетонских тротоара и кућних прилаза 
(асфалтних, бетонских и од бехатона). Обрачун по м2  

м 2 2.40  

Довођење бетонских тротоара и кућних прилаза 
(асфалтних, бетонских и од бехатона) у технички 
исправно стање.  

   7.08 
 

Обрачун по м2  м 2 2.40  

Постављање привременог пешачког прелаза.     7.13 
 Обрачун по комаду  ком. 1.00  

7.14 Постављање саобраћајне сигнализације     
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 Обрачун се врши по м дужном  м 1 228.00  

7.15 Одржавање саобраћајне сигнализације     

Обрачун се врши по м дужном  м 1 228.00  

Снижење подземне воде иглофилтерима или методом 
коју примени Извођач радова  

   

 
7.17 

 

Обрачун се врши према часу рада  час 114.00  

7.19 
 

Обезбеђење постојећих инсталација водовода, 
атмосферске канализације, електроинсталација, 
топловода и телефона на местима укрштања са 
водоводном мрежом.  

   

 Обрачун по комаду укрштања или обезбеђења 
инсталације  

ком. 1.00  

7.21 Израда пројекта изведеног објекта. Обрачун изведених 
радова врши се по м дужном трасе за који је уграђен 
пројекат изведеног стања предметног објекта  

   

 Обрачун по м1  м 1 228.00  

7.22 Гашење и демонтажа постојећих нелегално изграђених 
водоводних мрежа и кућних прикључака са ових мрежа, 
чији положај је потребно утврдити на лицу места.  

   

 Обрачун по комаду за сав рад и помоћни материјал  ком. 2.00  
7.23 Превезивање изведених кућних приључака на 

новопројектовану водоводну мрежу  
   

 Обрачун по комаду за сав рад и помоћни материјал  ком. 4.00  

Прикључење новог ПЕ цевовода ДН110мм на постојећи 
ПВЦ цевовод НД100мм  

   

Извршити прикључење пројектованог цевовода на 
постојећи цевовод на чијем крају је изведен подземни 
хидрант ДН80мм. Ценом позиције обухваћени су 
следећи радови:  

   

ручни (допунски) ископ радне јаме     

пресецање са потребном демонтажом фазонских комада 
постојећег цевовода  

   

испуштање воде са испумпавањем вишка воде муљном 
пумпом  

   

7.24 

прикључење новог водовода са свим потребним ливено 
гвозденим фазонским комадима (спојни комад, туљак са 
прирубницом...,) а према ситуацији на терену  
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Обрачун се врши по броју места на коме је извршено 
прикључење за сав рад и материјал  

   

Заустављање протока воде и поновно пуштање протока 
врши искључиво ЈКП "Водовод и канализација" или 
изузетно извођач радова уз сагласност ЈКП "Водовод и 
канализација"  

   

Обрачун по фактури ЈКП "Водовод и канализација"  ком. 2.00  

 Фекална канализација дела Улице Милоша Црњанског (од ул. 

Павловачке до ул. Орловићеве) у Руми  
 1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ  

1.01 Обележавање трасе канализације и свих осталих 
објеката и инсталација на траси. Обрачун по м1 
обележеног цевовода  

м 1 223.80  

1.02 Снимање и картирање изведене канализационе мреже. 
Обрачун по м1 снимљеног цевовода  

м 1 223.80  

 2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  
2.01 Чишћење терена. Обрачун по м1 очишћене трасе за сав 

рад и материјал  
м 1 237.76  

2.02 Шлицовање места са постојећим инсталацијама. 
Димензије ископа 0.8*0.8*1.3м. Обрачун по 
шлицованом профилу.  

ком. 2.00  

2.04 Сечење дрвећа пречника 10-30 цм. Обрачун по комаду  ком. 4.00  

2.05 Уклањање пањева и корења. Обрачун по комаду  ком. 4.00  

 3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

3.01 Машински ископ рова (ширина рова Б=1.20м). Обрачун 
по м3 ископаног материјала у сраслом стању  

м 3 380.82  

3.02 Ручни ископ рова (ширина рова Б=1.2м). Обрачун по м3 
ископаног материјала у сраслом стању  

м 3 35.23  

3.02А Ручни ископ рова за кућне прикључке (ширина рова 
Б=0.8 м), Л=5.0м , 13 ком и Л=12.0 м, 1 ком. Обрачун по 
м3 ископаног материјала у сраслом стању  

м 3 98.56  

3.03 Планирање и набијање дна рова. Обрачун по м2 
испланираног и набијеног дна рова  

м 2 176.16  

3.03А Планирање и набијање дна рова за кућне прикључке. 
Обрачун по м2  испланираног и набијеног дна рова  

м2  61.60  

3.04 Израда постељице од песка. У цену је урачунато 
постављање песка по дну рова у слоју од 10 цм са 
набијањем до потребне збијености. Обрачун по м3  

м3 23.41  
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3.04А Израда постељице од песка за кућне прикључке. У цену 
је урачунато постављање песка по дну рова у слоју од 
10 цм са набијањем до потребне збијености. Обрачун по 
м3  

м3 6.16  

3.05 Затрпавање рова песком, око цеви и 30 цм изнад темене 
цеви, тј. до коте постељице кућног прилаза, са 
набијањем до потребне збијености. Обрачун по м3  

м3 152.25  

3.05A Затрпавање рова песком за кућне прикључке око цеви и 
30 цм изнад темена цеви, са набијањем до потребне 
збијености. Обрачун по м3  

м3 26.79  

3.06 Затрпавање рова земљом из ископа са набијањем у 
слојевима до 30 цм. Збијеност треба да буде 95% од 
лабараторијске по Проктору. Обрачун по м3  

м3 266.29  

3.06A Затрпавање рова земљом из ископа за кућне прикључке 
са набијањем у слојевима до 30 цм. Збијеност треба да 
буде 95% од лабараторијске по Проктору.  

м3 64.06  

3.07 Транспорт вишка земље из ископа (мреже и кућних 
прикључака). Обрачун по м3  

м3 184.25  

 4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ  

4.01 Разупирање рова металним талпима. Обрачун се врши 
по м2 подграђених површина за сав рад и материјал  

м2 737.74  

 5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви од 
тврдог хомогеног ПВЦ-а класе крутости СН4, које 
одговарају европској норми ЕН1401 са одговарајућим 
гуменим заптевним прстеновима. Обрачун по м1 
уграђене цеви  

   

ДН250мм (улична мрежа)  м1 146.80  

5.01 

ДН160мм (кућни прикључак)  м1 77.00  

Набавка, транспорт и монтажа кратких канализационих 
цеви од тврдог хомогеног ПВЦ-а класе крутости СН4, 
које одговарају европској норми ЕН1401-2 са 
одговарајућим гуменим заптивним прстеновима. 
Обрачун по комаду.  

   5.02 

ДН250мм (улична мрежа)  ком. 8.00  

Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ улошка за шахт 
(КГФ). Обрачун по комаду.  

   5.03 

ДН250мм  ком. 8.00  
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Набавка, транспорт и монтажа фазонских комада од 
ПВЦ-а. Обрачун по комаду  

   

права рачва ДН 250/160  ком. 14.00  

5.04 

лук од 450 ДН160  ком. 28.00  

 6. БЕТОНСКИ РАДОВИ  

Израда шахтова од армирано водонепропусног бетона 
МБ39 у натур обради дебљине зида 15цм, кружне 
основе, светлог отвора ф1000мм са конусним 
завршетком x=60цм редукције Ø100/60цм. Бетонски 
венац око поклопца шахта је од АБ МБ30 Ø1000 
дебљине д=20цм, а шахта је фундирана на бетонску 
плочу квадратне основе 1.70x1.70м, дебљине д=20цм 
МБ30. Просечна висина шахта је 2.90м.  

   

Јединичном ценом обухваћено:     

проширење рова за израду ревизионог окна, 
затрпавање, одвоз вишка земље на депонију  

   

проширење рова за израду шахта, затрпавање, одвоз 
вишка земље на депонију  

   

набавка, допремање и уграђивање шљунка у тампон 
слој дебљине 10цм  

   

израда заштитног слоја бетона бетоном МБ10, дебљине 
10цм  

   

сечење,савијање и уградња арматуре МАГ 500/560 и ГА 
240/360  

   

израда оплате     

уградња ливено-гвоздене пењалице ДИН1212 на сваких 
30цм  

   

набавка, транспорт и уградња канализационог поклопца 
Ø600мм и каналског оквира, израђених од нодуларног 
лива, према стандарду ЕН124, носивости 400КН  

   

Пролаз цеви кроз шахт извести бетонирањем кинете 
бетоном МБ20  

   

Описани тип шахта може бити састављен и од 
монтажних елемената који задовољавају пројектоване 
услове.  

   

6.01 

Обрачун по комаду  ком. 3.00  

 7. ОСТАЛИ РАДОВИ 

7.02 Обезбеђење градилишта током извођења радова. м1 223.80  
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Обрачун по м1  

7.06 Раскопавање бетонских тротоара и кућних прилаза 
(асфалтних, бетонских и од бехатона). Обрачун по м2  

м2 3.60  

7.07 Довођење бетонских тротоара и кућних прилаза 
(асфалтних, бетонских и од бехатона) у технички 
исправно стање. Обрачун по м2  

м2 3.60  

Постављање привременог пешачког прелаза.     7.12 

Обрачун по комаду  ком. 1.00  

Постављање саобраћајне сигнализације     7.13 

Обрачун по м дужном  м1 223.80  

Одржавање саобраћајне сигнализације     7.14 

Обрачун се врши по м дужном  м1 223.80  

Снижење подземне воде. Обрачун се врши по м1 рова са 
успешно сниженом подземном водом (0.50м испод 
пројектоване коте дна рова)  

   7.16 

Обрачун по м1  м1 223.80  

7.21 Заштита постојећих инсталација у рову. Обрачун по 
комаду.  

ком. 2.00  

7.22 Израда пројекта изведеног објекта. Обрачун по м1.  м1 223.80  

7.23 Израда прикључка нове канализације на постојећу. 
Обрачун по комаду.  

ком. 2.00  

Испитивање изграђене канализације са прикључцима на 
водонепропусност уз обавезно присуство надзорног 
органа.  

   

Извршити испитивање цевовода на пробни притисак. 
Пре коначног затрпавања, цевовод се по деоницама 
испитује на пробни притисак према упутству 
произвођача одабраних цеви  

   

7.24 

Обрачун се врши по м1 испитане цеви за сав рад и 
материјал  

м1 223.80  

7.25 Висинско регулисање шахта поклопаца. Постојећи 
канализациони шахтови на фекалној канализацији, који 
својим висинским положајем не одговарају 
новопројектованим котама, уклапају се уз одговарајуће 
издизање-спуштање (10-50цм) рама од жељеза уз 
рушење и израду бетонског јастука испод рама. Обрачун 
се врши по комаду регулисаног шахта за сав рад и 
материјал  
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 Обрачун по комаду  ком. 1.00  

 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ  

 Инфраструктура дела Улице Милоша Црњанског (од ул. Павловачке до ул. 

Орловићеве) у Руми деоница 1 /км 0+000,00 - км 4+382,00/  
Све радове треба понудити комплетно-дакле, набавка, испорука, 
полагање, повезивање и пуштање у исправан рад.Опрему нудити 
комплетно.  
Ситан инсталациони материјал урачунати у позицију (папучице, 
завртње, подлошке, натписане плочице, као и инсталационе 
кутије, гипс и сл). Сва опрема мора бити једнозначно и трајно 
обележена гравираним плочицама, а каблови кабловским 
таблицама. Сва уграђена опрема мора да поседује одговарајући 
атест. При давању понуде имати у виду да се постојеће 
инсталације не смеју ни на који начин угрозити. Тачне дужине 
каблова пре уградње утврдити мерењем на лицу места. 
Достављени тендер попунити, по правилу, комплетно без 
прекуцавања, дописивања и сл. (оверити сваку страну).  
Сва уграђена опрема мора да поседује одговарајућу исправу о 
усаглашености, декларацији о усаглашености, извештај о 
испитивању, сертификат, уверење о контролисању   

   

1 ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА: Испорука и уградња 
трополног постоља за НВ осигураче и 3 осигурача 
НВ32А у постојећи слободностојећи разводни орман 
ССРО  

ком
плет 

1.00  

2 ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА: Испорука и уградња 
слободностојећег ормана мерног места ОММ типа 
ПОММ-1 који се поставља на армирано бетонско 
постоље типа САБП-300. У орман мерног места се 
уграђује бројило за мерење потрошње електричне 
енергије јавног осветљења  

ком. 1.00  

3 Испорука и уградња са повезивањем слободноносећег 
разводног ормана јавног осветљења ССРОЈО поред 
ОММ. Разводни орман је од изолационог материјала са 
елзет бравом, димензија 100x100x40цм и уграђује се на 
бетонско постоље. Разводни орман при изради мора 
имати 20% резервног простора. У орман се уграђује 
следећа опрема у скаладу са једнополном шемом: 
Разводни орман 100x100x40цм 
Бетонски темељ са заштитним цевима 
Трополна гребенаста склопка ГС40А (0-1) 
Једнополна гребенаста склопка ГС6А (0-1-2) - два 

ком. 1.00  
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комада 
Контактор К20А/220V - два комада 
Фоторелеј са фотосондом 
Аутоматски осигурачи 6А 
Аутоматски осигурачи 20А - шест комада 
Цу сабирнице и остали ситни потрошни материјал  
Ручни ископ и затрпавање рова са набијањем у 
слојевима од по 20цм у земљи треће категорије. 
Димензије рова су:  

   

НН кабл ОММ     

0,4 x 0,8 м - 1 НН кабл у зеленој површини  м1 6.00  

0,4 x 0,7 м - 1 НН кабл у путу  м1 8.00  

НН кабл ЈО     

0,4 x 0,8 м - 1 НН кабл у зеленој површини  м1 153.00  

0,4 x 0,6 м - 1 НН кабл у колском прилазу  м1 65.00  

0,4 x 0,7 м - 1 НН кабл у путу  м1 8.00  

У зеленој површини кабл се затрпава земљом из ископа.     

Испод колског прилаза ров се копа након скидања слоја 
земљишта приближне дебљине 0,2м због израде колског 
прилаза, у складу са грађевинским пројектом.  

   

Затрпавање рова:     

1) слојем песка дебљине 0,2 након постављања кабла     

2) слојем шљунка до конструкције колског прилаза 
приближне дебљине 0,4м  

   

Испод саобраћајнице ров се копа након скидања слоја 
земљишта приближне дебљине 0,5м, због израде 
саобраћајнице, у складу са грађевинским пројектом  

   

Затрпавање рова:     

1) слојем песка дебљине 0,2 након постављања кабла     

4 

2) слојем шљунка до конструкције саобраћајнице 
приближне дебљине 0,5м  

   

Испорука и уградња материјала за затрпавање 
кабловског рова:  

   

песак  м3 6.48  

5 

шљунак  м3 13.60  
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6 Ископ и затрпавање рупе у земљишту 3. категорије за 
постављање опреме за подбушивање. Рупа је дубине 
1,2м  

ком. 1.00  

7 Подбушивање испод постојеће саобраћајнице, на 
дубини 1,2м у земљишту 3. категорије  

м1 1.00  

Разбијање асфалтних (бетонских) повшина и после 
полагања кабла њихово крпљење, уз претходну 
сагласност и услове надзорног органа. Стварна 
количина ће се одредити на лицу места  

   

разбијање са опсецањем, различите дебљине  м2 1.00  

само разбијање - демонтажа  м2 1.00  

поправка асфалтних површина коловоза  м2 1.00  

поправка асфалтних површина тротоара или паркинга  м2 1.00  

поправка тротоара или паркинга од бетона  м2 1.00  

8 

поправка бехатон површина  м2 1.00  

Набавка и постављање заштитних пластичних цеви у 
ископан ров. Обрачун по дужном метру  

   9 

ф110мм - НН кабл јавног осветљења испод пешачке 
стазе, колских прилаза и саобраћајница  

м1 81.00  

Набавка и постављање заштитних пластичних цеви у 
подбушени пролаз. Обрачун по дужном метру  

   10 

ф110мм - НН кабл јавног осветљења испод 
саобраћајнице  

м1 1.00  

Испорука и полагање подземних каблова у већ ископан 
ров и кроз заштитне цеви, са израдом сувих кабловских 
завршница, на које се уграђују кабловске папучице и 
увезивањем у разводним орманима и светиљкама. 
Обрачун по метру дужном положног кабла. Кабловски 
водови су типа:  

   

PP00-A; 4X25mm2 - напојни кабал ССРО-ОММ  м1 20.00  

PP00-A; 4X25mm2 - напојни кабал -ОММ-ССРОЈО  м1 5.00  

11 

PP00-A; 4X16mm2 - напојни кабал спољног осветљења  м1 253.00  

12 Испорука и уградња гвоздене поцинковане траке ФеЗн 
25x4мм  

м1 245.00  

13 Испорука и уградња поцинкованог ужета 25мм2, дужине 
2м и украсног комада за повезивање са уземљивачем. 
Спој се залива врелим битуменом  

ком. 18.00  
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14 Набавка и постављање пластичне траке за упозорење на 
присутност кабла у земљи  

м1 245.00  

Испорука и уградња кабловских ознака на бетонском 
темељу за регулисани терен:  

   

скретање трасе  ком. 1.00  

15 

крајеви заштитних цеви  ком. 4.00  

16. Обележавање места и ископ земље у слободном терену 
у земљишту III категорије, израда оплате за темељ и 
израда темеља за стуб сличан типу КРС Амига, висине 
6м, са лиром 0,5м, димензија 700x700x700мм од бетона 
МБ20 са уградњом 4 поцинкована анкер завртња Мd 18 
дужине 60цм и израда отвора за пролаз каблова кроз 
темељ и постављање две ПВЦ цеви ф70мм. Затрпавање 
темеља земљом са набијањем и одвоз вишка земље. 
Укупно за рад, материјал и транспорт  

ком. 9.00  

Испорука и уградња на припремљени темељ округлог 
конусног челичног стуба топло поцинкованог споља и 
изнутра наносом цинка, по европском стандарду ИСО-
1461 са трајношћу 25-30 година у градској средини, 
сличан типу КРС Амига, са антивандал бравом укупне 
висине 6м, са лиром 0,5м, комплет са:  

   

темељна плоча 400x400мм     

носачем прикључне плоче     

прикључном плочом са осигурачима 6А     

бакарна плетеница 25мм2 дужине 30цм са кабел 
папучицама залетованим на оба краја (нуловање)  

   

гумена оребрена подлошка за нивелацију стуба (гумена 
подлошка се поставља између стопе темеља и анкер 
плоче стуба)  

   

антикорозивни поклопац за матице (ПВЦ поклопац са 
уграђеним заштитним средством који се поставља преко 
матица анкера)  

   

17 

Укупно за рад, материјал и транспорт  ком. 9.00  

Испорука и монтажа светиљке НАНО1 Минел Schreder 
или одговарајуће комплет са:  

   

сијалицом са натријумом високог притиска 70W, 220V 
(ком1)  

   

18 

протектором од стакла     
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предспојним уређајем за сијалицу 70W (ком1)     

Укупно за рад, материјал и транспорт  ком. 9.00  

Израда струјне везе од прикључне плоче (осигурача) до 
светиљке каблом PP00-Y; 3x1,5мм2 (дужина око 8м) и 
повезивање.  

   19 

Укупно за рад, материјал и транспорт  ком. 9.00  

20 Контролни ручни ископ тзв."шлицовање", ширине 0,4м, 
дужине 2м, дубине до 1м, ради тачног утврђивања 
положаја инсталација  

ком. 1.00  

Обележавање трасе каблова и положаја светиљки.     

напојни НН кабл ССРО-ОММ  м1 14.00  

21 

напојни НН кабл јавног осветљења  м1 226.00  

Израда геодетског снимка трасе положених каблова     

напојни НН кабл ССРО-ОММ  м1 14.00  

22 

напојни НН кабл јавног осветљења  м1 226.00  

23. Трошкови надзора јавних комуналних предузећа 
приликом изградње спољног осветљења, ради 
усаглашавања са осталим подземним и надземним 
инсталацијама и објектима.  

ком. 1.00  

24 Чишћење градилишта, одвоз вишка земље и шута на 
депонију у кругу од 10км, а коју одреди Инвеститор  

ком. 1.00  

25 Израда пројекта изведеног стања у кога треба унети све 
промене које су настале у односу на главни пројекат  

ком. 1.00  

26 Испитивање кабловских водова и уземљења и издавање 
атеста од стране овлашћеног предузећа  

ком. 1.00  

 УЛИЦА СРЕМСКА ОД РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ ВИНОГРАДСКОМ ДО 

УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА, У ДУЖИНИ ОД 360 МЕТАРА, У РУМИ НА КП 7246, 

7248 И 7252 К.О. РУМА 
 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

1.01 Исколачавање и обележавање трасе  м1 351.84  

1.02 Одржавање саобраћаја за време извођења радова  пау
шал
но 

1.00  

1.03 Шлицовање на предметној локацији ради утврђивања 
положаја подземних инсталација  

пау
шал
но 

1.00  
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Рушење пешачких стаза, д=20цм Рушење бетонских 
кућних прилаза, д=30цм  

м2 874.00  1.08 

са подлогом и цевастим пропустом  м2 815.00  

1.11 Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова  м1 753.68  

1.12 Стругање асфалтног слоја, д прос.=3цм  м2 1,013.53  

1.13 Полагање ПВЦ кабловица за заштиту постојећих и 
планираних електроинсталација  

м1 25.00  

1.14 Висинско регулисање шахт поклопаца  ком. 10.00  

1.26 Израда пројекта изведеног стања  пау
шал
но 

  

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

2.01 Ископ хумуса  м3 730.80  

2.05 Набијање подтла  м2 1,228.00  

2.06 Израда насипа од песка  м3 400.78  

2.09 Планирање и ваљање постељице  м2 3.727,00  

2.11 Хумузирање банкина и равних површина  м2 1,770.00  

2.12 Разастирање земље, материјала на депонију  м3 784.93  

2.13 Транспорт земљаног материјала из ископа на даљину од 
3-5 км  

м3 784.93  

2.14 Ископ за проширење коловоза  м3 408.13  

 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА  

Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог 
каменог материјала  

   

а. Дробљени камен 0/31.5  м3 171.92  

3.01 

б. Природни шљунак  м3 1,014.4  

3.05 Израда горњег битуминизираног носивог слоја БНС22, 
д=7цм  

м2 2,197.00  

3.06 Израда хабајућег слоја од асфалта бетона АБ11 са више 
фракција д=4цм  

м2 2,197.00  

Израда саобраћајних површина од бетона     

а. Д=10цм, за тротоаре, без арматуре  м2 1,194.00  

3.08 

б. Д=15цм, за кућне прилазе, са мрежастом арматуром 
Ø335 у доњем слоју  

м2 691.00  
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Полагање бетонских ивичњака     

а. 18/24  м1 585.00  

3.15 

б. 12/18  м1 137.00  

 4. ОДВОДЊАВАЊЕ  

Израда каналета од монтажних бетонских елемената     

а. Неармираних, уз тротоаре  м1 334.00  

4.02 

б. Армираних, са АБ гредом испод, уз кућне прилазе  м1 137.00  

 Атмосферска канализација ул.Сремска 

 1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ  

1.01 Исколчавање и обележавање трасе канализације  м1 346.40  

1.02 Снимање изведеног стања трасе канализације  м1 346.40  

 2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

2.02 Шлицовање места са постојећим инсталацијама  ком. 27.00  

 3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

3.01 Машински ископ земље  м3 487.80  

3.02 Ручни ископ земље  м3 233.60  

3.03 Планирање дна рова  м3 392.00  

3.04 Израда постељице од песка  м3 39.20  

3.05 Затрпавање рова песком  м3 416.72  

3.07 Транспорт вишка земље из ископа  м3 678.18  

 4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ  

4.01 Разупирање рова дрвеном грађом  м2 1,356.4
0 

 

 5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

Набавка и монтажа канализационих ПВЦ цеви за 
уличну канализацију серија СН 8 са формираним 
муфом и са заптивним прстеном.  

   

ДН 200мм  м1 57.00  

5.01 

ДН 315мм  м1 346.40  

5.02 Набавка и монтажа ПВЦ кратких канализационих цеви, 
за уличну канализацију серија СН 8 са формираним 
муфом и са заптивним прстеном.  
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ДН 315мм  ком. 21.00  

Набавка, транспорт и монтажа КГФ улошка (уводника) 
за ПВЦ цеви за шахт  

   

ДН 200мм  ком. 10.00  

ДН 315мм  ком. 21.00  

Набавка, транспорт и монтажа фазонских комада од 
ПВЦ  

   

Обрачун по комаду набављеног и монтираног фазонског 
комада за сав рад и материјал  

   

5.03 

коса рачва Ø 315/200мм  ком. 9.00  

 6. БЕТОНСКИ РАДОВИ  

Израда армиранобетонских кружних шахтова, светлог 
отвора Ф=1000мм.  

   6.01 

Поклопац шахта са рамом ф630мм, носивости 400КН, 
према стандарду ЕН124, са заптивним прстеном. 
Укупна цена по комаду готовог шахта са поклопцем. 
Просечна висина шахтова је 2,40м.  

ком. 10.00  

 7. ОСТАЛИ РАДОВИ  

7.01 Снимање новоизграђене канализације камером (траса)  м1 346.40  

7.02 Обезбеђење градилишта  м1 693.00  

7.03 Постављање ознака за обележавање цевовода  ком. 5.00  

7.04 Раскопавање постојећих саобраћајних површина  м2 173.20  

7.11 Монтажа челичних плоча преко затрпаног рова за 
одвијање тешког саобраћаја  

м2 10.00  

7.12 Постављање привременог пешачког прелаза  ком. 3.00  

7.13 Постављање саобраћајне сигнализације  м1 346.40  

7.14 Постављање саобраћајне сигнализације  м1 346.40  

7.16 Снижење подземне воде иглофилтерима или адекватном 
технологијом извођача радова, а у свему према 
геомеханичким условима на терену. Обрачун по м рова  

м1 346.40  

7.21 Заштита постојећих инсталација у рову  ком. 5.00  

7.22 Израда пројекта изведеног стања  пау
ш. 

1.00  

Израда прикључака нове канализације на постојећу:  ком. 1.00  7.23 

Испитивање изграђене канализације на    
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водонепропусност према датим техничким условима и 
уз обавезно присуство надзорног органа  
Обрачун по метру дужном цеви.     

главни цевовод  м1 346.40  

сливничке везе  м1 57.00  

 ВОДОВОД - УЛИЦА СРЕМСКА 

 1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ  

Обележавање трасе водовода     

Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м1 326.00  

1.01 

Сремска улица КРАК 2- парна страна  м1 326.00  

Снимање изведеног објекта водовода     

Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м1 326.00  

1.02 

Сремска улица КРАК 2- парна страна  м1 326.00  

 2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

Шлицовање на местима укрштања са постојећим 
инсталацијама-према ситуацији на терену  

   

Обрачун се врши по комаду ископаног "шлица" за сав 
рад и материјал према ТУИР  

   

Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м1 25.00  

2.02 

Сремска улица КРАК 2- парна страна  м1 7.00  

Скидање хумуса     

Сремска улица КРАК 1- непарна страна     

326.0x0.2x1.0=65.2  м3 65.20  

Сремска улица КРАК 2- парна страна     

2.03 

362.0x0.2x1.0=65.2  м3 65.20  

 3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

 Напомена:  
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Ископ ровова рачуна се од коте постојећег терена која је 

умањена за дебљину слоја скинутог хумуса д=20цм, и 

раскопаних колских прилаза д=20цм. Затрпавање ровова врши 

се до наведене коте  
Обрачун се врши по комаду ископаног "шлица" за сав рад и 
материјал према ТУИР  
Машински ископ рова за полагање водоводних цеви  

   

 
Ископ вршити према пројектованој ширини рова (0.8м) 
са директним утоваром ископаног материјала у возило, 
на деоницама на којим је предвиђено враћање земље, 
хумус исти депоновати на 1,0м од ивице рова. Обрачун 
се врши по м3 ископаног материјала, а према ТУИР  

   

Сремска улица КРАК 1- непарна страна     
0.5x369.6=184.80  м3 184.80  
Сремска улица КРАК 2- парна страна     

3.01 

0.5x366.75=183.38  м3 183.38  
Ручни ископ рова за полагање водоводних цеви, као и 
на местима проширења рова због уградње фазонских 
комада.  

   

Ископ вршити према предвиђеној ширини рова (0.8м) 
са директним утоваром ископаног материјала у возило. 
Обрачун се врши по м3 ископаног материјала, а према 
ТУИР  

   

Сремска улица КРАК 1- непарна страна     
0.5x369.6+1.5x2.0x2.0x7=226.38  м3 226.80  
Сремска улица КРАК 2- парна страна     

3.02 

0.5x366.75+1.5x2.0x2.0x2=195.38  м3 195.38  
Планирање и набијање дна рова     
Планирање и набијање дна рова по траси главног 
цевовода. Обрачун се врши по м2 испланираног и 
набијеног дна рова, а према ТУИР  

   

Сремска улица КРАК 1- непарна страна     
326.0x0.8=260.80  м2 260.80  
Сремска улица КРАК 2- парна страна     

3.03 

326.0x0.8=260.80  м2 260.80  
Израда постељице од песка     
Ширина рова -0.8м. Обрачун се врши по м3 готовог 
посла за сав рад и материјал, а према ТУИР  

   

Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м3 30.19  

3.04 

Сремска улица КРАК 2- парна страна  м3 30.21  
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Затрпавање рова песком     
Ширина рова-0.8м. Обрачун се врши по м3 затрпаног 
рова у сабијеном стању за сав рад и материјал, а према 
ТУИР  

   

Сремска улица КРАК 1- непарна страна     
326.0x0.8x0.3=78.24  м3 78.24  
Сремска улица КРАК 2- парна страна     

3.05 

326.0x0.8x0.3=78.24  м3 78.24  
Затрпавање рова земљом из ископа     
Сремска улица КРАК 1- непарна страна     
411.6-(30.19+3.56+65.2+78.24)  м3 234.41  
Сремска улица КРАК 2- парна страна     

3.06 

378.76-201.55=177.21  м3 201.55  
Транспорт вишка земље из ископа (мреже и кућних 
прикључака)  

   

Сремска улица КРАК 1- непарна страна     
411.6-234.41=177.19  м3 177.19  
Сремска улица КРАК 2- парна страна     

3.07 

378.76-201.55=177.21  м3 177.21  
4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

Набавка и монтажа водоводних цеви од ПЕ-100 (ИСО-
С8), ПЕХД за НП10 бара  

   

ПЕ-100 (ИСО С-8) ПЕХД ДН110     
Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м1 326.00  

5.03 
 

Сремска улица КРАК 2- парна страна  м1 326.00  
Набавка и монтажа фазонских комада од дуктилног 
лива (ГГГ4)  

   

Фазонски комади треба да су за радни притисак НП 10 
бара. Обрачун по комаду набављеног и уграђеног 
фазонског комада за сав рад и материјал, а према ТУИР 
и спецификацији и шеми чворова.  

   

ТТ комад ф 100/100  ком. 4.00  
Т комад ф 100/80  ком. 5.00  
ФМ комад ф80, Л=према растојањима на терену 
висински и ситуационо  

ком. 10.00  

ЛС -лук са стопом ф80  ком. 6.00  
вишеструка спојница са прирубницом -СГГ ULTRA 
QUICK ф100 (102-127)мм  

ком. 8.00  

X-завршна прирубница ф100  ком. 4.00  

5.06 

туљак са летећом прирубницом ф100  ком. 14.00  
5.07 Набавка и монтажа арматура од дуктилног лива (ГГГ4)     
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Арматура је за радни притисак НП 10 бара, 
маx.притисак 16 бара према ДИН 2501. Обрачун по 
комаду уграђене арматуре за сав рад и материјал, а 
према ТУИР  

   

ТИП -Ф4 - Пљоснати засун са уградбеном гарнитуром, 
округлом капом и прирубницама ф80мм, Л=180мм. Рд 
уг-према измереној дубини до 1м  

ком. 5.00  

ТИП -Ф4 - Пљоснати засун са уградбеном гарнитуром, 
округлом капом и прирубницама ф100мм, Л=190мм. Рд 
уг-према измереној дубини до 1м  

ком. 8.00  

Набавка и монтажа надземног противпожарног 
хидранта од дуктилног лива (ГГГ40)  

   

Хидранти треба да су за радни притисак НП 10 бара. 
Обрачун по комаду уграђеног надземног хидранта за 
сав рад и материјал, а према ТУИР  

   

5.08 

надземни хидрант Ø80мм  ком. 5.00  
5. БЕТОНСКИ РАДОВИ  

Израда анкер блокова од набијеног бетона МБ20. 
Обрачун по комаду изведеног анкер блока за сав рад и 
материјал, а према ТУИР  

   

бетонске анкер плоче     
0.25x0.25x0.5 м  ком. 4.00  
0.5x0.8x0.35 м  ком. 5.00  
0.6x0.4x0.3 м  ком. 6.00  
бетонске анкер плоче     

6.02 

0.55x0.55x0.2 м  ком. 4.00  
Израда бетонских блокова од набијеног бетона МБ20 
око хидраната и округлих капа затварача. Обрачун по 
комаду изведеног блока за сав рад и материјал, а према 
ТУИР  

   

око хидраната и затварача      
0.8x0.5x0.3 м  ком. 5.00  
око капа затварача     

6.03 

0.5x0.5/0.2 м  ком. 8.00  
6. ОСТАЛИ РАДОВИ  
Напомена:  

Разбијање и враћање колских пролаза у првобитно стање, у 

Сремској улици обрачунато је у Главном пројекту 

реконструкције Сремске улице у Руми  

   

Испитивање цевовода на пробни притисак     7.01 
Обрачун се врши по м1 испитаног цевовода за сав рад и    
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материјал, а према ТУИР  
Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м1 326.00  
Сремска улица КРАК 2- парна страна  м1 326.00  
Испирање, дезинфекција цевовода и бактериолошко 
испитивање воде  

   

Обрачун се врши по м1 испраног и дезинфикованог 
цевовода са бактериолошким испитивањем воде а 
према ТУИР  

   

Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м1 326.00  

7.02 

Сремска улица КРАК 2- парна страна  м1 326.00  
Обезбеђивање градилишта током извођења радова     
Обрачун се врши по м1 рова са обе стране, а према 
ТУИР  

   

Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м1 326.00  

7.03 

Сремска улица КРАК 2- парна страна  м1 326.00  
Постављање ознака за обележавање цевовода     7.04 
Обрачун се врши по комаду постављене ознаке, а 
према ТУИР  

ком. 12.00  

7.04 Постављање привремених пешачких прелаза. Обрачун 
по комаду постављеног прелаза за сав рад и материјал, 
а према ТУИР  

ком. 12.00  

7.14 Постављање саобраћајне сигнализације. Обрачун се 
врши по м1 цевовода уз који се поставља 
сигнализација, за сав рад и материјал, а према  

м1 652.00  

7.17 Снижење подземне воде иглофилтерима или методом 
коју примени Извођач радова. Обрачун се врши према 
часу рада иглофилтера  

час 72.00  

7.18 Измештање и етажирање постојећих инсталација. 
Обрачун се врши према достављеним фактурама од 
стране власника инсталација након извршеног 
измештања. Уколико се на терену утврди да се 
поједине инсталације, које се нису могле 
идентификовати у пројектној документацији, морају 
изместити, потребно је извршити консултације са 
власницима инсталација  

пау
ш. 

1.00  

7.19 Заштита постојећих инсталација у рову. Обрачун по 
комаду заштићене инсталације, а према ТУИР  

ком. 32.00  

7.21 Израда пројеката изведеног стања. Обрачун изведених 
радова врши се паушално за комплетан пројекат 
изведеног стања предметног објекта  

ком. 1.00  

7.24 Прикључење новог цевовода на постојећи цевовод. ком. 4.00  
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Обрачун се врши по броју места на којима је извршено 
прикључење за сав рад и материјал, а према ТУИР и 
води га искључиво ЈП " Водовод" Рума  

7.24-а Блокада постојеће мреже ради прикључења нове. 
Обрачун по фактури ЈП "Водовод" Рума  

   

 
 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета: 
 
 За укупан уграђени материјал Понуђач радова мора да има сертификате квалитета и 
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 
пројектном документацијом. 
 Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 
акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 
 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
 Понуђач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
Наручилац има право да тражи од Понуђача да поруши изведене радове и да их о свом трошку 
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико 
Понуђач  у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет 
Пoнуђача. 
 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се 
уређује планирање и изградња.  
 Понуђач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 
 Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, 
у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у 
складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, 
количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у 
складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима. 
 Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести 
предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји 
радова. 
 Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се 
односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају 
да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са 
прописима којима се уређују наведене области. 
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 Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за 
праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку 
предметне јавне набавке. 
 
Рок за извођење радова  
       
 Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке износи максимално 120 
календарских дана од увођења извођача радова у посао. Наручилац је дужан да Извођача уведе 
у посао 15 дана од потписивања Уговора. 
 
Место извођења радова  

 Место извођења радова је  Општина Рума:  

- Улица Милоша Црњанског од ул.Павловачке до ул. Орловићеве, деоница 1/км 00+000,00-
км4+382,00 

- Улицe Сремска од раскрснице са Улицом Виноградарском до Улице Вука Караџића у дужини 
од 360м 
 
Обилазак  локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију 

 
            Обилазак  локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију је посебан 
захтев Наручиоца. 
 
            Сви потенцијални понуђачи - заинтересована лица, дужна су да најкасније 5 дана пре 
утврђеног рока за подношење понуда обиђу локацију и изврше увид у пројектно техничку 
документацију, како би се упознали са локацијом на којој ће се вршити радови, стањем на 
терену, предметом рада и укупним обимом посла.  
 Обилазак локације и увид у пројектно техничку документацију, биће евидентиран од 
стране Наручиоца на Oбрасцу потврде о обиласку локације (ПРИЛОГ 15).  
 Сва заинтересована лица - потенцијални понуђачи, дужни су да изврше обилазак 
локације и изврше увид у пројектно техничку документацију, најкасније 5 дана пре 

утврђеног рока за подношења понуда,  уз обавезну најаву 2 радна дана раније, на адресу: 
ОУ Општине Рума, Главна 107, 22400 Рума, Канцеларија за ЈН бр.12 или  електронски на: 
jnbruma@ruma.rs, како би Наручилац дефинисао датум и време обиласка локације и увида у 
пројектно-техничку документацију као и лице задужено од стране Наручиоца да изврши 
обилазак. Обилазак локације није могуће извршити , након истека горе наведеног рока. 
 Понуда која не садржи потврду о обиласку локација, оверену и  потписану од стране 
представника Наручиоца и представника потенцијалног понуђача, биће одбијена  као 
неприхватљива. 
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Прилог 4 

 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Техничку документацију Наручиоца за предмет набавке чине следећа документа: 
 
За улицу Mилоша Црњанског 

 
- Извод из пројекта од јула 2015. године, израђен ДОО "ШИДПРОЈЕКТ" из Шида, главни 
пројектант: Владимир М. Звицер, дипл. инж. грађ. са лиценцом број 315 К038 11. 
- Главни пројекат саобраћајница бр. 213/14-С од децембра 2014. године, израђен од ДОО 
"ШИДПРОЈЕКТ" из Шида, одговорни пројектанти: Владимир М. Звицер, дипл. инж. грађ. са 
лиценцом број 315 К038 11 и Весна Ж. Лотина, дипл. инж. сао. са лиценцом број 370 D585 06. 
- Главни пројекат водовода и канализације бр. 213/14-ВиК од децембра 2014. године, израђен 
од ДОО "ШИДПРОЈЕКТ" из Шида, одговорни пројектант: Душанка Д. Јошић, дипл. инж. грађ. 
са лиценцом број 314 2142 03. 
- Главни пројекат јавне расвете бр. 213/14 од децембра 2014. године, израђен од ДОО 
"ШИДПРОЈЕКТ" из Шида, одговорни пројектант: Драган В. Васић, дипл. инж. ел. са 
лиценцом број 350 1051 03. 
- Извештај о техничкој контроли бр. 87/2014 од децембра 2014. године, израђен од ДОО 
"ВУКАДИНОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ" из Шида, вршиоци техничке контроле: Марко Л. Шуша, 
дипл. инж. грађ. са лиценцом број 315 6359 03, Милош Д. Водогаз, дипл. инж. сао. са 
лиценцом број 370 N470 14, Ђура Ђ. Хајдук, дипл. инж. грађ. са лиценцом број 314 4858 03 и 
Зоран Е. Лазић, дипл. инж. ел. са лиценцом број 350 1835 03. 

За улицу Сремска 

-Идејни пројекат у чијем саставу је: 

Главна свеска бр. 96/16-0 од октобра 2016. године, израђенa од ДОО "Šidprojekt" из Шида, 
главни пројектант: Драган Тодоровић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 315 В112 05; 

Пројекат саобраћајнице бр. 96/16-1 од октобра 2016. године, израђен од "Šidprojekt" доо из 
Шида, одговорни пројектант: Драган Тодоровић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 315 В112 
05; 
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Пројекат хидротехничке инсталације и водоводна мрежа бр. 96/16-3/1 од октобра 2016. 
године, израђен од "Šidprojekt" доо из Шида, одговорни пројектант: Давор Ждерић, 
дипл.инж.грађ. са лиценцом број 314 0183 03; 

Пројекат хидротехничке инсталације-атмосферска канализација бр. 96/16-3/2 од октобра 2016. 
године, израђен од "Šidprojekt" доо из Шида, одговорни пројектант: Давор Ждерић, 
дипл.инж.грађ. са лиценцом број 314 0183 03; 

Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације бр. 96/16-8/1 од октобра 2016. године, 
израђен од "Šidprojekt" доо из Шида, одговорни пројектант: Весна Лотина, дипл.инж.саоб. са 
лиценцом број 370 D585 06;  
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Прилог 5 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Обавезни услови понуђачима прописани, чл.75. ЗЈН и то: 
Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 
1) ЗЈН); 

 
1. Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод 
из другог одговарајућег регистра; 

 2. 

 
Да он и његов законски заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. 
тач. 2) ЗЈН); 

2. Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, 
односно уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или 
огранка страног правног лица, 
којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита и 
кривично дело преваре;  
2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог 
криминала;  
3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело 
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преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев 
се може поднети према месту 
рођења или према месту 
пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има 
више законских заступника дужан 
је да достави доказ за сваког од 
њих.   
Предузетници и физичка лица: 
Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита и 
кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два 
месеца пре отварања понуда; 
 

3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 
 

3. Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење 
надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода 
или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази 
у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два 
месеца пре отварања понуда; 

4. 
 
Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и 

4. Потписан и оверен „Oбразац 
изјаве – Образац број 12'“ који 
чини део ове конкурсне 
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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). 
 
 

документације. Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група 
понуђача, изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом. 

Додатни услови понуђачима прописани чл. 76. ЗЈН и то: 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

1.1. Да понуђач у последњих 6 месеци, који 
претходе месецу објављивања Позива за 
подношење понуда, није био у блокади. 
 

 
1.1.Потврда НБС о броју дана 
неликвидности за период од 
претходних 6 месеци пре 
објављивања Позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки 
или навођење интернет странице 
на којој су подаци јавно доступни 

 

1.2. Да је понуђач збирно у претходне 3 (три) 
обрачунске године (2016, 2017. и 2018. године) 
остварио пословни приход у укупном износу од 
минимум 114.000.000 динара без ПДВ-а. 
 

1.2.Извештај о бонитету за јавне 
набавке (образац БОН-ЈН) који 
издаје Агенција за привредне 
регистре, који мора да садржи: 
статусне податке понуђача,  биланс 
стања и биланс успеха и мишљење 
независног овлашћеног ревизора 
(уколико понуђач нема обавезу да 
врши ревизију финансијских 
извештаја, биланс стања и биланс 
успеха може доставити без 
мишљења овлашћеног ревизора). 
Уколико за 2018. годину није 
доступан БОН-ЈН доставити 
биланс стања и биланс успеха који 
је предат  АПР-у за статистичке 
потребе 
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2.  
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

2.1. Да је понуђач у последње 3 године, рачунајући 
од дана објављивања Позива за подношење понуда, 
извео радове на изградњи, санацији или 
реконструкцији путева и улица у укупној 
вредности од 57.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
ДОКАЗ:______________________ 

 
2.1. Референтна листа (Образац 
број 13) и Потврда о добро 
извршеним предметним радовима 
(Образац број 14) са фотокопијом 
окончаних ситуација  

 
 
 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

3.1. Понуђач поседује у власништву или  по основу 
уговора о закупу или уговора о лизингу следеће 
машине и опрему: 

-Финишер за асфалт - 2 ком 

-Путар - 2 ком 

-Ваљак за асфалт - 3 ком 

-Ваљак за тампон - 1 ком 

-Машина за сечење асфалта - 1 ком 

-Глодалица шира 1м +/-10% - 1 ком 

-Глодалица ужа 0,5+/-10% - 1 ком 

-Радна машина комбинирка-2 ком 

-Унимог-1 ком 

-Грејдер-1 ком 

-Утоваривач- 1 ком 

 
За средства набављена до 
31.12.2018.г.- пописне листе 
основних средстава на којима 
треба маркером обележити 
тражену опрему. 
-за средства набављена после 
01.01.2019.г- фактура или Уговор 
о куповини 
-технички капацитет може се 
доказати и уговором о лизингу 
или уговором о закупу са 
пописном листом закуподавца 
или другим доказом о 
власништву на којој ће маркером 
бити означена закупљена 
техничка опрема. 
-за возила која се региструју, 
поред пописне листе, доставити и 
очитане саобраћајне дозволе и 
фотокопије полиса осигурања . 
Документација за сав технички 
капацитет ( дозволе, полисе и 
остала документација) мора бити 
важећа на дан отварања понуда. 
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-Булдозер -1 ком 

-Машина за прскање емулзије-1 ком 

-Камион кипер носивости преко 10т - 4 ком 

-Покретни компресор-2 ком 

-Михер за бетон-1 ком 

 

3.2. Асфалтну базу (фабрику асфалта), минималног 
капацитета 100t/h удаљености до 70 км (растојање 
ће се мерити од асфалтне базе до центра Руме). Као 
меродавно за одређивање удаљености користиће се 
freeonline даљинар, који се налази на web adresi: 
http://www.google.com/maps  ) 

 

3.2. за асфалтну базу потребно је 
доставити препис листа 
непокретности и употребну 
дозволу где се јасно види да је 
асфалтна база легално уцртана, 
односно да поседује употребну 
дозволу. 

-купопродајни уговор или рачун 
или други доказ где се може видети 
капацитет асфалтне базе 

-Као доказ тражене удаљености за 
асфалтну базу, доставити 
одштампану и обележену трасу 
пута у складу са постављеним 
условима и са уписаним 
растојањем измереним помоћу 
http://www.google.com/maps 

 

3.3. да  поседује у власништву, закупу или по 
основу уговора о пословно-техничкој сарадњи 
лабораторију за испитивање, са следећим опитима: 
-Узимање узорака асфалтних мешавина за коловозе 
и масе за заливање саставака СРПС У.М3.090:1961 
-Узимање узорака камена и камених агрегата СРПС 
Б.Б0.001:1984 
-Одређивање модула стишљивости методом 
кружне плоче СРПС У.Б1.046:1968 
-Одређивање модула деформације помоћу 
оптерећења кружном плочом СРПС У.Б1.047:1997 
-Одређивање гранулометријског састава методом 

3.3. Сертификат о акредитацији са 
обимом акредитације за наведене 
опите 
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сувог сејања СРПС Б.Б8.029:1982 
-Одређивање количине ситних честица методом 
мокрог сејања СРПС Б.Б8.036:1982 
-Одређивање стварне запреминске масе и упијање 
воде Пикнометарска метода СРПС ИСО 7033:1999 
-Испитивање природног и дробљеног агрегата 
машином Лос Ангелес СРПС Б.Б8.045:1978 
-Одређивање запреминске масе пунила без 
шупљина СРПС Б.Б8.101:1982 
-Одређивање гранулометријског састава СРПС 
Б.Б8.105:1984 
-Одређивање привидне запреминске масе 
минералних и асфалтних мешавина СРПС 
У.М8.082:1967 
-Испитивање удела битумена индиректном 
методом СРПС У.М8.105:1984 
-Мерење десфлексија флексибилних коловоза 
СРПС У.Е8.016:1981 
-Одређивање запреминске масе узорака из застора 
и носећих слојева СРПС У.М8.092:1966 
-Одређивање калифорнијског индекса носивости 
на терену АСТМ Д4429-09а:1993 
-Одређивање ЦБР-а динамичким конусним 
пенетрометром (пенетрација 1-2)м АСТМ 
Д6951/6951 М-09:2015 

 

4. 
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

Понуђач, има најмање 14 (четрнаест) запослених 
на неодређено или одређено време или сходно 
члану 197, члану 199. и члану 202. Закона о раду, 
од којих: 

• 1 дипл.грађ. инж са лиценцом 412 или 415  

• 1 дипл.грађ. инж са лиценцом 414 

• 1 дипл.грађ. инж са лиценцом 316 

• 1 дипл. електроинжењер са лиценцом 450 

 

Списак запослених, копије М-3А 
или М образаца или пријава 
Републичком фонду за ПИО или 
фотокопија уговора за лица ван 
радног односа. 

 За дипл. инг. доставити копија 
лиценце са копијом важеће потврде 
Инжењерске Коморе Србије да је 
одговорни Инжењерске Коморе 
Србије радован члан. 
 
Напомена: 
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• 3 руковаоца грађ. машинама 

• 2 возача 

• 1 грађевински техничар 

• 4 НК радника 

Уговори о обављању привремених 
и повремених послова, Уговори о 
делу и Уговори о допунском раду 
не могу бити са одложеним 

правним дејством, односно 
извршиоци напред наведених 
уговора морају бити ангажовани у 
време подношења понуда (нпр. 
неће се признати уговор у коме је 
наведено: „у случају да понуђач 
закључи уговор са наручиоцем, 
лице ће извести радове....“ или 
сличног описа. 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова 
под редним бројем 1, 2, 3. и 4, понуђач доказује достављањем доказа дефинисаних овом 
конкурсном документацијом. Понуда Понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне 
(1-4) и додатне услове(1-4) овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.  
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. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави 
тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 
да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) 3) Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан 
на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да доставе Решење о упису 
у Регистар понуђача. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача. 
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ.  
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним 
набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном 
и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, 
нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача чини саставни 
део понуде-Прилог број 11). 

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.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци да је документује на 
прописани начин. 
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Прилог 6  

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

 

  

Критеријум и елементи критеријума на 
основу којих се додељује Уговор: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Елементи критеријума, односно начина 
на основу којих ће наручилац извршити 
доделу Уговора у ситуацији када 
постоје две или више понуда са 
једнаким бројем пондера или истом 
понуђеном ценом: 

Уколико две или више понуда имaју исту најнижу 
понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 

извршења радова. Уклико две или више понуда 
имају исти рок извршења радова, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 
дужи гарантни рок. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног 
елемента критеријума није могуће донети одлуку о 
додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац 
ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде 
које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок 
испоруке и исти гарантни рок. Извлачење путем 
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле 
ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде 
на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, 
наручилац ће доставити записник извлачења путем 
жреба. 
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Прилог 7 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

За отворени поступак јавне набавке, бр. 404-41/19-IV - Уређење путне инфраструктуре у 
насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског 

7.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧ 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

СЕДИШТЕ И АДРЕСА  

ТЕЛЕФОН  

ФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

(Е-МАИЛ) 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА  

НАЗИВ БАНКЕ  

У СИСТЕМУ ПДВ-А  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА 

КОНТАКТ 
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 
 

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

ПРАВНО ЛИЦЕ СЕ РАЗВРСТАВА КАО □ микро     □ мало     □ средње     □ велико 
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7.2. ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

Понуда се подноси (заокружити):  

1. Самостално 2. Заједничка понуда 3. Са подизвођачима  

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

Заједничка понуда:  

Навести називе и седиште учесника у заједничкој понуди: 
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________________ 

 

Понуда са подизвођачима:  

1. Подизвођачу _________________________________________(назив и седиште 
подизвођача) са _________% учешћа (не више од 50%) се поверава 
извршење_____________________________________________________________________
____________________________________. 

2.Подизвођачу _________________________________________(назив и седиште 
подизвођача) са _________% учешћа (не више од 50%) се поверава 
извршење_____________________________________________________________________
___________________________________. 

 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  
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7.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА  

СЕДИШТЕ И АДРЕСА  

ТЕЛЕФОН  

ФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (Е-

МАИЛ) 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА  

НАЗИВ БАНКЕ  

У СИСТЕМУ ПДВ-А  

ПРАВНО ЛИЦЕ СЕ РАЗВРСТАВА КАО □ микро     □ мало     □ средње     □ велико 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ   

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 
 

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  

                                                                                                   Овлашћено лице Подизвођача 

                                                                                                     М.П. ______________________ 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача потребно је да се наведени 

образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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7.4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 

који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.Овлашћени Понуђач оверава 

и потписује образац. 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

СЕДИШТЕ И АДРЕСА  

ТЕЛЕФОН  

ФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (Е-

МАИЛ) 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА  

НАЗИВ БАНКЕ  

У СИСТЕМУ ПДВ-А  

ПРАВНО ЛИЦЕ СЕ РАЗВРСТАВА КАО □ микро     □ мало     □ средње     □ велико 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ   

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
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7.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Изјављујемо да наступамо као учесници заједничке понуде (група понуђача) у поступку јавне 
набавке - отворени поступак број 404-41/19-IV - Уређење путне инфраструктуре у насељеном 
месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског,  да у име и за рачун осталих чланова 
групе иступа пред Наручиоцем. 

 НАЗИВ, СЕДИШТЕ 

И АДРЕСА 

УЧЕСНИКА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ 

ВРСТА РАДОВА КОЈЕ 

ПРЕУЗИМА НА СЕБЕ 

УЧЕСНИК У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ И 

ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

РАДОВА 

ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА И ПЕЧАТ 

УЧЕСНИКА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ 

Овлашћени члан 
групе понуђача 

   

Члан групе понуђача    

Члан групе понуђача  
 

  

Члан групе понуђача  
 

  

Члан групе понуђача  
 

  

Члан групе понуђача  
 

  

Члан групе понуђача  
 

  

Члан групе понуђача  
 

  

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  

Напомена: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а 

уколико је потребно овај образац се копира у довољном броју примерака.  
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7.5. ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

Укупна вредност без ПДВ-а  

Износ ПДВ-а  

Укупна вредност са ПДВ-ом   

Рок извршења радова 
_____________дана, (не дуже од 120 календарских дана од 

дана увођења извођача у посао) 

Рок важења понуде ____________________________(не краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда) 

Рок и начин плаћања - Аванс у висини од 50 % укупно уговорене вредности 
радова у року од 45 дана од закључења уговора и након 
пријема уредног предрачуна за плаћање аванса, изјаве о 
наменском коришћењу аванса, достављања банкарске 
гаранције за повраћај аванса и банкарске гаранције за 
добро извршење посла, у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама,  
- 40 % укупно уговорене вредности по привременим 
месечним ситуацијама,  
- остатак у износу од минимум 10% вредности уговора, по 
окончаној ситуацији, потписивању записника о 
квалитативном пријему и достављања банкарске гаранције 
за отклањање грешака у гарантном року). 

Место извршења радова 
- Улица Милоша Црњанског од ул.Павловачке до ул. 
Орловићеве, деоница 1/км 00+000,00-км4+382,00- Улицe 
Сремска од раскрснице са Улицом Виноградарском до 
Улице Вука Караџића у дужини од 360м 

Гарантни рок за извршене 
радове 

_____________месеци, (минимум 24 месеци од дана 
потписивања записника о квалитативном пријему). 

Гарантни рок за уграђени 
материјал 

______________________, (гарантни рок произвођача) 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  
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  Прилог 8 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша 

Црњанског 

 

Ред. 
број 

 
Опис 

Јед. 
мере 

Количина Јед.цена без  
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

 

1 2 3 4 5 6  
Саобраћајница дела улица Милоша Црњанског (од ул. Павловачке до ул. Орловићеве) у 

Руми, деоница 1 / km0+000,00 - км 4+382,00/  
I  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

Обележавање трасе са одржавањем тачака 
у току извођења радова. Обележавање 
мора да буде видно са јасним ознакама и 
мора бити сачувано до примопредаје 
објекта. Извођач је у обавези да, пре 
почетка извођења  радова, изврши 
детаљно снимање терена и да, уколико 
има одступања у односу на пројектну 
документацију, изврши усклађивање са 
Инвеститором, јер у супротном 
Инвеститор није у обавези да надокнади 
трошкове на лицу места који су 
проистекли услед евентуалних неслагања 
пројектованог и стварног стања  

     1.01  

Обрачун по м1 трасе  м1  197.68     

Опсецање ивице постојећег коловоза на 
месту уклапања, са утоваром у возило и 
одвозом на депонију. Обрачун по м1

опсечене ивице коловоза  

     1.02  

опсецање ивице коловоза  м1 35    

1.03  Уклањање постојећег камена мешавине 
сепарације од 0-31 са одвозом на локалну 
депонију. Обрачун изведених радова врши 
се по м3 ископаног материјала са утоваром
и транспортом 
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Обрачун по м3 трасе  м3 139,42    

Израда пројекта изведеног стања. Након 
завршетка објекта-саобраћајнице са 
пратећом инфраструктуром, уколико је 
било неких промена приликом извођења. 
Извођач је дужан да те промене 
евидентира и, на основу истих, уради 
пројекат Изведеног објекта  

     1.04  

обрачун паушално  ком. 1.00    

  УКУПНО:    

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

Машински ископ хумуса д=30цм. Обрачун 
изведених радова врши се по м3 скинутог 
самониклог хумуса са одгуривањем до 
50м, за сав рад и материјал  

     2.01  

Обрачун по м3 трасе  м3 395.80    

Машински ископ земље "II" категорије за 
постељицу новог прикључка. Предвиђено 
је да се 95% ископа изврши машинским, а 
5% ручно. Ископани земљани материјал 
нагурати у фигуре погодне за утовар. 
Обрачун изведених радова врши се по м3

ископаног самониклог материјала са 
гурањем до 50м, припремљеног земљаног 
материјала за транспорт. Обрачун по м3  

     

коловоз  м3 658.97    

тротоар м3 140.48    

2.02  

колски улаз  м3 94.91    

2.03  Планирање и збијање постељице, 
прикључак. Обрада постељице састоји се 
од планирања постељице по 
пројектованим котама и допунског збијања 
на целој ширини планума до тражене 
збијености, а у свему према техничким 
условима СРПС У.Е8.010. Завршно 
ваљање извршити глатким ваљком, да би 
се добила равна површина постељице, при 
чему се дозвољавају одступања од ±2цм у 
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односу на пројектоване коте. Испитивање 
збијености постељице вршити опитном 
кружном плочом пречника д=30цм, при 
чему се захтева минимална вредност 
модула стишљивости Мц мин=25к МН/м2. 
Обрачун изведених радова врши се по м2

за сав рад и материјал, са контролним 
испитивањем. Обрачун по м2 трасе.  
коловоз  м2 1,708.00    

тротоар м2 291.30    

колски улаз  м2 256.50    

Утовар и транспорт материјала на 
депонију до 10км. Ова позиција обухвата 
утовар у возила, превоз, истовар и грубо 
разастирање. Обрачун изведених радова 
врши се по м3 утоварног, превезеног и 
грубо разастртог материјала у растреситом 
стању на депонију. Предвиђено је да се 
материјал из ископа комплетан одвезе на 
депонију (коришћење депоније се 
наплаћује). Обрачун у растреситом стању  

     2.04  

Обрачун по м3 м3 1,405.22    

Израда банкина од земље из ископа, са 
утоваром и локалним превозом земље, 
разастирањем и планирањем земље 
грејдером са ручном поправком и ваљање 
малим ваљком. Обрачун се врши за сав 
рад и материјал неопходан за израду м3

банкине.  

     2.05  

Обрачун по м3  м3 31.31    

Планирање косих и равних површина са 
насипањем хумуса из ископа просечне 
дебљине 15цм. Обрачун изведених радова 
врши се по м2 изведене и уваљане 
хумузиране површине, где је обухваћен 
сав рад и материјал  

     2.06  

Обрачун по м2 трасе  м2 1,186.02    

  УКУПНО:   
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3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА   

Израда тампона од шљунка. Позиција 
обухвата набавку, довоз, уграђивање, 
грубо и фино разастирање, евентуално 
квашење, те збијање носећег слоја од 
дробљеног каменог материјала, према 
димензијама датим у пројекту. Израда се 
врши у једном слоју, пројектоване 
дебљине. Материјал се може разастирати 
грејдером или финишером са гусеницама. 
Материјал се мора разастрти у подужном 
правцу у нагибу једнаком пројектованом 
нагибу нивелете. У попречном смислу 
мора имати нагиб дат пројектом, потребан 
за одводњавање атмосферске воде. 
Дебљина слоја при разастирању-
планирању мора бити таква да се након 
збијања постигне пројектована дебљина, 
као и одговарајућа равност. Контрола 
донетог и разастртог материјала на траси 
се спроводи минимум једном на 500м2 и 
то: спец.тежина, гранул.састав и садржај 
глине и муљевитих састојака према 
важећим стандардима. Контрола 
носивости и збијености односно квалитета 
уграђеног слоја спроводи се најмање 
једном на сваких 50м1 према важећим 
стандардима, при чему се контрола 
односно испитивање не сме вршити на 
замрзнутом слоју. Плаћа се по м3 стварно 
обрађеног, збијеног и припремљеног 
доњег носећег слоја. Обрачун по м3  

     3.01  

коловоз, д=30цм  м3  494.90    

3.02  Израда тампона дробљеног каменог 
агрегата 0-31,5мм, д=15цм. Позиција 
обухвата набавку, довоз, уграђивање, 
грубо и фино разастирање, евентуално 
квашење, те збијање носећег слоја од 
дробљеног каменог материјала, према 
димензијама датим у пројекту. Израда се 
врши у једном слоју пројектоване 

м3  228.62 
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дебљине. Материјал се може разастирати 
грејдером или финишером са гусеницама. 
Материјал се мора разастрти у подужном 
правцу у нагибу једнаком пројектованом 
нагибу нивелете. У попречном смислу, 
мора имати нагиб дат пројектом, потребан 
за одводњавање атмосферске воде. 
Дебљина слоја при разастирању-
планирању мора бити таква да се након 
збијања постигне пројектована дебљина, 
као и одговарајућа равност. Контрола 
донетог и разастртог материјала на траси 
се спроводи минимум једном на 500м2 и то 
спец.тежина, гранул.састав и садржај 
глине и муљевитих састојака према 
важећим стандардима. Контрола 
носивости и збијености, односно 
квалитета уграђеног слоја, спроводи се 
најмање једном на сваких 50м1, према 
важећим стандардима, при чему се 
контрола, односно испитивање, не сме 
вршити на замрзнутом слоју. Плаћа се по 
м3 стварно обрађеног, збијеног и 
припремљеног доњег носећег слоја. 
Обрачун се врши по м2 изграђеног слоја.  

3.03  Израда битумизираног носивог слоја БНС-
а 22 бит 60 д=7цм од мешавине каменог 
брашна, каменог агрегата до 45мм и 
битумена као везива. Позиција обухвата 
набављање, справљање, уграђивање и 
збијање мешавине у једном слоју. Обрачун 
се врши по м2 изграђеног слоја.  

 
 
 

м2 

 
 
 

1,248.02 

   

Израда хабајућег слоја од асфалт бетона 
АБ 11 бит 60, од мешавине камених 
материјала и битумена д=4цм. Позиција 
обухвата набавку материјала, справљање 
врућим поступком у специјалном 
постројењу и уграђивање асфалтне масе 
према пројекту (израда нових асфалтних 
површина)  

     3.04  

Обрачун се врши по м2 изграђеног слоја м2  1,248.02    
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Израда бетонског колског улаза од бетона 
МБ30 дебљине 12цм на тампонском слоју 
шљунка д=25цм са арматуром Q188. 
Обрачун се врши по м2 изведеног колског 
улаза за сав рад и материјал  

     3.05  

Обрачун се врши по м2  м2 256.50    

Израда бетонског тротоара од бетона 
МБ25 дебљине 12цм на тампонском слоју 
шљунка д=15цм, а према детаљу из 
пројекта. Обрачун се врши по м2

изведеног тротоара за сав рад и материјал 
и ископ  

     3.06  

Обрачун се врши по м2  м2 291.30    

  УКУПНО:   

4. ОДВОДЊАВАЊЕ   

Набавка, транспорт и монтажа бетонских 
цеви ф600м са бетонским фалцом. 
Позицијом обухваћен сав рад и материјал 
на постављању цевовода, и то: 
обележавање трасе канализације, 
планирање постељице, постављање цеви 
на слоју бетона МБ 20, д=15цм и 
шљунчаном јастуку д=10цм са израдом 
крилних зидова д=15, МБ 20. Обрачун се 
врши по метру дужном цеви за сав рад и 
материјал  

     4.01  

Обрачун по м1  м1  24.00    

Продубљивање постојећег канала у 
дужини од око 30 метара обострано у 
просечној дубини око 50 цм. Обрачун се 
врши по метру дужном цеви за сав рад и 
материјал.  

     4.02  

Обрачун по м3  м3 9.00    

  УКУПНО:   

5. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА   

САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ   

1.1  Стандардни саобраћајни знакови       
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Троугласти странице 900мм класе 1  ком. 1.00    

Квадратни странице 600мм класе 2  ком. 2.00    

Осмоугаони пречника 600мм класе 2  ком. 1.00    

У цену стандардног саобраћајног знака укључена је набавка и испорука, допрема до 
места постављања, сви елементи за причвршћивање на носач (појачање, обујмице, 
завртњи, манжетне и др), монтажа знакова на уграђени носач, као и контрола квалитета 
према СРПС З.С2.300  

 

Носачи саобраћајних знакова       

Једностубни цевни носач дужине 2800мм 
(за један знак пречника или странице 
60цм)  

ком. 1.00    

1.2 

Једностубни цевни носач дужине 3200мм 
(за правоугаони знак и знак са допунском 
таблом)  

ком. 3.00    

 У цену једностубних носача укључена је и испорука и довоз на место уградње, 
припрема терена и израда темеља, постављање и нивелирање, цена прибора за везе 
између елемената носача, пречки у темељу, затрпавање рупа, набијање и планирање 
банкине, као и цена заптивача против кише и контрола квалитета употребљених 
материјала.  

 

  УКУПНО (1):    

2 ОЗНАКЕ НА КОЛОВОЗУ       

2.1 Подужне ознаке - СРПС 
У.С4.222,223,224,231  

м2 19.40    

2.2 Подужне ознаке - СРПС У.С4.225 до 228  м2 2.00    

  УКУПНО :    

6. ЗАШТИТА ИНСТАЛАЦИЈА   

Шлицовање трасе ради утврђивања 
постојећих инсталација. Ручни ископ са 
затрпавањем.  

     6.01 

Обрачун по м3  м3  10.67    

6.02 Измештање постојећег ТК претплатничког 
кабла Рума-Павловци (није у функцији) 
према инструкцијама власника 
инсталација.  

ком. 1.00    

  УКУПНО :   

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА САОБРАЋАЈНИЦИ УЛИЦЕ 

МИЛОША ЦРЊАНСКОГ У РУМИ 
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 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА   

 4. ОДВОДЊАВАЊЕ   

 5. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА   

 6. ЗАШТИТА ИНСТАЛАЦИЈА   

  УКУПНО:   

Водовод дела Улице Милоша Црњанског (од ул. Павловачке до ул. 

Орловићеве) у Руми, деоница 1 /км 0+000,00 - км 4+382,00/  

 

1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   

1.01 Исколчење и обележавање трасе 
водоводне мреже и свих осталих објеката 
и инасталација на траси.  

м1 228.00    

1.02 Геодетско снимање и картирање изведене 
водоводне мреже.  

м1 228.00    

  УКУПНО :   

2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

2.01 Чишћење терена  м1 228.00    

2.02 Шлицовање места са постојећим 
инсталацијама. Димензије ископа 
0.8*0.8*1.3м.  

ком. 1.00    

2.04 Сечење дрвећа пречника 10-30 цм.  ком. 4.00    

2.05 Уклањање пањева и корења.  ком. 4.00    

  УКУПНО :   

3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

3.01 Машински ископ рова (ширина рова 
Б=0.80м).  

м3 171.05    

3.02 Ручни ископ рова (ширина рова Б=0.8м)  м3 27.20    

3.02 А  Ручни ископ рова за кућне прикључке 
(ширина рова Б=0.6 м), Л=3.5м , 13 ком и 
Л=12.5 м, 1 ком.  

м3 45.24    

3.03 Планирање и набијање дна рова.  м2 136.00    

3.03А  Планирање и набијање дна рова за кућне 
прикључке.  

м2  34.80    
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3.04  Израда постељице од песка. У цену је 
урачунато постављање песка по дну рова у 
слоју од 10 цм са набијањем до потребне 
збијености.  

м3  15.64    

3.04А  Израда постељице од песка за кућне 
прикључке. У цену је урачунато 
постављање песка по дну рова у слоју од 
10 цм са набијањем до потребне 
збијености.  

м3  3.48    

3.05 Затрпавање рова песком, око цеви и 30 цм 
изнад темене цеви, тј. до коте постељице 
кућног прилаза, са набијањем до потребне 
збијености.  

м3  70.51    

3.05 А  Затрпавање рова песком за кућне 
прикључке око цеви и 30 цм изнад темена 
цеви, са набијањем до потребне 
збијености.  

м3  13.72    

3.06 Затрпавање рова земљом из ископа са 
набијањем у слојевима до 30 цм. 
Збијеност треба да буде 95% од 
лабараторијске по Проктору.  

м3  108.50    

3.06А  Затрпавање рова земљом из ископа за 
кућне прикључке са набијањем у 
слојевима до 30 цм. Збијеност треба да 
буде 95% од лабараторијске по Проктору.  

м3  27.49    

3.07  Транспорт вишка земље из ископа (мреже 
и кућних прикључака)  

м3  107.49    

  УКУПНО :   

4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

4.01 Разупирање рова металним талпима.  м2 495.30    

  УКУПНО :   

5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

Набавка и монтажа водоводних цеви од 
ПЕ-100 (ИС0-Ц8), ПЕХД за НП 10 бара.  

     

ПЕ-100 (ИСО С-8) ПЕХД ДН110  м1 170.00    

ПЕ-100 (ИСО С-8) ПЕХД ДН63  м1 12.50    

5.03 

ПЕ-100 (ИСО С-8) ПЕХД ДН32  м1 45.50    

5.05 Набавка и монтажа фазонских комада од      
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дуктилног лива (ГГГ40) Фазонски комади 
треба да су за радни притисак НП 10 бара.  
Т комад фи 100/80  ком. 2.00    

ФФ комад, ДН 80 Л= 500-1000мм према 
ситуацији на терену  

ком. 4.00    

спојница са туљком ДН110мм  ком.. 4.00    

Н-лук са стопом фи 80  ком. 2.00    

5.07 Набавка и монтажа арматура од дуктилног 
лива (ГГГ 40). Арматура је за радни 
притисак НП10 бара, макс притисак 16 
бара према ДИН 2501. Пљоснати засун са 
уградбеном гарнитуром фи 80 мм и 
округлом уличном капом за хидрант.  

ком. 2.00    

Набавка и монтажа надземног 
противпожарног хидранта од дуктилног 
лива (ГГГ 40). Хидранти треба да су за 
радни притисак НП 10 бара.  

     5.08 

надземни хидрант фи 80 мм  ком. 2.00    

Набавка, транспорт и монтажа комплетног 
кућног прикључка до регулационе линије.  

     

Извршити набавку, допрему и монтажу 
цеви, фазонских комада, арматуре, спојног 
и заптивног материјала за замену 
комплетног кућног прикључка за сав 
потребан материјал и рад.  

     

Кућни прикључак је од полиетиленских 
цеви ПЕ-100 (ИСО С-8), НП 10 бара, ДН 
32 мм.  

     

Спецификација по приључку:       

Хаку огрлица 110/50 ...........1ком       

ЕК вентил 50/50...................1 ком       

уградбена телескопска гарнитура 1,00-2,00 
са округлом капом "Вода" и подложном 
плочом испод округле капе...............1 ком  

     

редукција 2"/1"..................................1 ком       

прелазна спојница 32/1"..................1 ком       

5.12 

бетонски анкер блок       
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бетонска плоча око округле капе затварача 
40*40*40, сав спојни и заптивни 
материјал.  

ком. 13.00    

Кућни прикључак је од полиетиленских 
цеви ПЕ-100 (ИСО С-8), НП 10 бара, ДН 
63 мм.  

     

Спецификација по приључку:       

Хаку огрлица 110/50 ...........1ком       

ЕК вентил 50/50...................1 ком       

Уградбена телескопска гарнитура 1,00-
2,00 са округлом капом "Вода" и 
подложном плочом испод округле 
капе...............1 ком  

     

туљак са прирубницом ДН 63....................1 
ком  

     

5.13 

бетонски анкер блок       

 бетонска плоча око округле капе затварача 
40*40*40, сав спојни и заптивни 
материјал.  

ком. 1.00    

  УКУПНО :   

6. БЕТОНСКИ РАДОВИ   

Израда анкер блокова од набијеног бетона 
МБ 20.  

     

на рачвама и кривинама цевовода дим. 
0.5*0.8/0.35 м  

ком. 4.00    

6.02 

око капа затварача хидранта 0.8*0.5/0.3 м  ком. 2.00    

  УКУПНО 6:   

7. ОСТАЛИ РАДОВИ   

Испитивање изграђене водоводне мреже 
на водонепропусност према датим 
техничким условима и уз обавезно 
присуство надзорног органа.  

     7.01 

Обрачун по метру дужном цеви  м 1 228.00    

Испирање, дезинфекција цевовода и 
бактериолошко испитивање од стране 
овлашћене институције.  

     7.02 

Обрачун по метру дужном цеви  м 1 228.00    
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7.03 Обезбеђење градилишта постављањем 
стубова са заштитним летвама.  

     

 Обрачун се врши по м постављене 
заштите  

м1 228.00    

7.07 Раскопавање бетонских тротоара и кућних 
прилаза (асфалтних, бетонских и од 
бехатона). Обрачун по м2  

м 2 2.40    

Довођење бетонских тротоара и кућних 
прилаза (асфалтних, бетонских и од 
бехатона) у технички исправно стање.  

     7.08 

Обрачун по м2  м 2 2.40    

Постављање привременог пешачког 
прелаза.  

     7.13 

Обрачун по комаду  ком. 1.00    

Постављање саобраћајне сигнализације       7.14 

Обрачун се врши по м дужном  м 1 228.00    

Одржавање саобраћајне сигнализације       7.15 

Обрачун се врши по м дужном  м 1 228.00    

Снижење подземне воде иглофилтерима 
или методом коју примени Извођач радова 

     7.17 

Обрачун се врши према часу рада  час 114.00    

Обезбеђење постојећих инсталација 
водовода, атмосферске канализације, 
електроинсталација, топловода и телефона 
на местима укрштања са водоводном 
мрежом.  

     7.19 

Обрачун по комаду укрштања или 
обезбеђења инсталације  

ком. 1.00    

Израда пројекта изведеног објекта. 
Обрачун изведених радова врши се по м 
дужном трасе за који је уграђен пројекат 
изведеног стања предметног објекта  

     7.21 

Обрачун по м1  м 1 228.00    

7.22 Гашење и демонтажа постојећих 
нелегално изграђених водоводних мрежа и 
кућних прикључака са ових мрежа, чији 
положај је потребно утврдити на лицу 
места.  
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Обрачун по комаду за сав рад и помоћни 
материјал  

ком. 2.00    

Превезивање изведених кућних 
приључака на новопројектовану 
водоводну мрежу  

     7.23 

Обрачун по комаду за сав рад и помоћни 
материјал  

ком. 4.00    

Прикључење новог ПЕ цевовода ДН110мм 
на постојећи ПВЦ цевовод НД100мм  

     

Извршити прикључење пројектованог 
цевовода на постојећи цевовод на чијем 
крају је изведен подземни хидрант 
ДН80мм. Ценом позиције обухваћени су 
следећи радови:  

     

ручни (допунски) ископ радне јаме       

пресецање са потребном демонтажом 
фазонских комада постојећег цевовода  

     

испуштање воде са испумпавањем вишка
воде муљном пумпом  

     

прикључење новог водовода са свим 
потребним ливено гвозденим фазонским 
комадима (спојни комад, туљак са 
прирубницом...), а према ситуацији на 
терену  

     

Обрачун се врши по броју места на коме је 
извршено прикључење за сав рад и 
материјал  

     

Заустављање протока воде и поновно 
пуштање протока врши искључиво ЈКП 
"Водовод и канализација" или изузетно 
извођач радова уз сагласност ЈКП
"Водовод и канализација"  

     

7.24 

Обрачун по фактури ЈКП "Водовод и 
канализација"  

ком. 2.00    

  УКУПНО :   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ВОДОВОД 

дела Улице Милоша Црњанског (од ул. Павловачке до ул. Орловићеве) у Руми 
 

 1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   

 2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   
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 3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

 4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

 5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

 6. БЕТОНСКИ РАДОВИ   

 7. ОСТАЛИ РАДОВИ   

  УКУПНО:   

Фекална канализација дела Улице Милоша Црњанског (од ул. Павловачке до 

ул. Орловићеве) у Руми  

 

1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   

1.01 Обележавање трасе канализације и свих 
осталих објеката и инсталација на траси. 
Обрачун по м1 обележеног цевовода  

м1 223.80    

1.02 Снимање и картирање изведене 
канализационе мреже. Обрачун по м1

снимљеног цевовода  

м1 223.80    

  УКУПНО 1:   

2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

2.01 Чишћење терена. Обрачун по м1 очишћене 
трасе за сав рад и материјал  

м1 237.76    

2.02 Шлицовање места са постојећим 
инсталацијама. Димензије ископа 
0.8*0.8*1.3м. Обрачун по шлицованом 
профилу.  

ком. 2.00    

2.04 Сечење дрвећа пречника 10-30 цм. 
Обрачун по комаду  

ком. 4.00    

2.05 Уклањање пањева и корења. Обрачун по 
комаду  

ком. 4.00    

  УКУПНО 2:   

3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

3.01 Машински ископ рова (ширина рова 
Б=1.20м). Обрачун по м3 ископаног 
материјала у сраслом стању  

м3 380.82    

3.02 Ручни ископ рова (ширина рова Б=1.2м). 
Обрачун по м3 ископаног материјала у 
сраслом стању  

м3 35.23    

3.02А Ручни ископ рова за кућне прикључке 
(ширина рова Б=0.8 м), Л=5.0м , 13 ком и 

м3 98.56    
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Л=12.0 м, 1 ком. Обрачун по м3 ископаног 
материјала у сраслом стању  

3.03 Планирање и набијање дна рова. Обрачун
по м2 испланираног и набијеног дна рова  

м2 176.16    

3.03А Планирање и набијање дна рова за кућне 
прикључке. Обрачун по м2  испланираног 
и набијеног дна рова  

м2  61.60    

3.04 Израда постељице од песка. У цену је 
урачунато постављање песка по дну рова у 
слоју од 10 цм са набијањем до потребне 
збијености. Обрачун по м3  

м3 23.41    

3.04А Израда постељице од песка за кућне 
прикључке. У цену је урачунато 
постављање песка по дну рова у слоју од 
10 цм са набијањем до потребне 
збијености. Обрачун по м3  

м3 6.16    

3.05 Затрпавање рова песком, око цеви и 30 цм 
изнад темене цеви, тј. до коте постељице 
кућног прилаза, са набијањем до потребне 
збијености. Обрачун по м3  

м3 152.25    

3.05A Затрпавање рова песком за кућне 
прикључке око цеви и 30 цм изнад темена 
цеви, са набијањем до потребне 
збијености. Обрачун по м3  

м3 26.79    

3.06 Затрпавање рова земљом из ископа са 
набијањем у слојевима до 30 цм. 
Збијеност треба да буде 95% од 
лабараторијске по Проктору. Обрачун по 
м3  

м3 266.29    

3.06A Затрпавање рова земљом из ископа за 
кућне прикључке са набијањем у 
слојевима до 30 цм. Збијеност треба да 
буде 95% од лабараторијске по Проктору.  

м3 64.06    

3.07 Транспорт вишка земље из ископа (мреже 
и кућних прикључака). Обрачун по м3  

м3 184.25    

  УКУПНО 3:   

4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

4.01 Разупирање рова металним талпима. 
Обрачун се врши по м2 подграђених 
површина за сав рад и материјал  

м2 737.74    
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  УКУПНО 4:   

5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

Набавка, транспорт и монтажа 
канализационих цеви од тврдог хомогеног 
ПВЦ-а класе крутости СН4, које 
одговарају европској норми ЕН1401 са 
одговарајућим гуменим заптевним 
прстеновима. Обрачун по м1 уграђене 
цеви  

     

ДН250мм (улична мрежа)  м1 146.80    

5.01 

ДН160мм (кућни прикључак)  м1 77.00    

Набавка, транспорт и монтажа кратких 
канализационих цеви од тврдог хомогеног 
ПВЦ-а класе крутости СН4, које 
одговарају европској норми ЕН1401-2 са 
одговарајућим гуменим заптивним 
прстеновима. Обрачун по комаду.  

     5.02 

ДН250мм (улична мрежа)  ком. 8.00    

Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ 
улошка за шахт (КГФ). Обрачун по 
комаду.  

     5.03 

ДН250мм  ком. 8.00    

Набавка, транспорт и монтажа фазонских 
комада од ПВЦ-а. Обрачун по комаду  

     

права рачва ДН 250/160  ком. 14.00    

5.04 

лук од 450 ДН160  ком. 28.00    

  УКУПНО 5:   

6. БЕТОНСКИ РАДОВИ   

6.01 Израда шахтова од армирано 
водонепропусног бетона МБ39 у натур 
обради дебљине зида 15цм, кружне 
основе, светлог отвора ф1000мм са 
конусним завршетком x=60цм редукције 
Ø100/60цм. Бетонски венац око поклопца 
шахта је од АБ МБ30 Ø1000 дебљине
д=20цм, а шахта је фундирана на бетонску 
плочу квадратне основе 1.70x1.70м, 
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дебљине д=20цм МБ30. Просечна висина 
шахта је 2.90м.  
Јединичном ценом обухваћено:       

проширење рова за израду ревизионог 
окна, затрпавање, одвоз вишка земље на 
депонију  

     

проширење рова за израду шахта,
затрпавање, одвоз вишка земље на 
депонију  

     

набавка, допремање и уграђивање шљунка 
у тампон слој дебљине 10цм  

     

израда заштитног слоја бетона бетоном 
МБ10, дебљине 10цм  

     

сечење,савијање и уградња арматуре МАГ 
500/560 и ГА 240/360  

     

израда оплате       

уградња ливено-гвоздене пењалице 
ДИН1212 на сваких 30цм  

     

набавка, транспорт и уградња 
канализационог поклопца Ø600мм и 
каналског оквира, израђених од 
нодуларног лива, према стандарду ЕН124, 
носивости 400КН  

     

Пролаз цеви кроз шахт извести 
бетонирањем кинете бетоном МБ20  

     

Описани тип шахта може бити састављен 
и од монтажних елемената који 
задовољавају пројектоване услове.  

     

Обрачун по комаду  ком. 3.00    

  УКУПНО 6:   

7. ОСТАЛИ РАДОВИ   

7.02 Обезбеђење градилишта током извођења 
радова. Обрачун по м1  

м1 223.80    

7.06 Раскопавање бетонских тротоара и кућних 
прилаза (асфалтних, бетонских и од 
бехатона). Обрачун по м2  

м2 3.60    

7.07 Довођење бетонских тротоара и кућних 
прилаза (асфалтних, бетонских и од 
бехатона) у технички исправно стање. 

м2 3.60    
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Обрачун по м2  

Постављање привременог пешачког 
прелаза.  

     7.12 

Обрачун по комаду  ком. 1.00    

Постављање саобраћајне сигнализације       7.13 

Обрачун по м дужном  м1 223.80    

Одржавање саобраћајне сигнализације       7.14 

Обрачун се врши по м дужном  м1 223.80    

Снижење подземне воде. Обрачун се врши 
по м1 рова са успешно сниженом 
подземном водом (0.50м испод 
пројектоване коте дна рова)  

     7.16 

Обрачун по м1  м1 223.80    

7.21 Заштита постојећих инсталација у рову. 
Обрачун по комаду.  

ком. 2.00    

7.22 Израда пројекта изведеног објекта. 
Обрачун по м1.  

м1 223.80    

7.23 Израда прикључка нове канализације на 
постојећу. Обрачун по комаду.  

ком. 2.00    

Испитивање изграђене канализације са 
прикључцима на водонепропусност уз 
обавезно присуство надзорног органа.  

     

Извршити испитивање цевовода на пробни 
притисак. Пре коначног затрпавања, 
цевовод се по деоницама испитује на 
пробни притисак према упутству 
произвођача одабраних цеви  

     

7.24 

Обрачун се врши по м1 испитане цеви за 
сав рад и материјал  

м1 223.80    

7.25 Висинско регулисање шахта поклопаца. 
Постојећи канализациони шахтови на 
фекалној канализацији, који својим 
висинским положајем не одговарају 
новопројектованим котама, уклапају се уз 
одговарајуће издизање-спуштање (10-
50цм) рама од жељеза уз рушење и израду 
бетонског јастука испод рама. Обрачун се 
врши по комаду регулисаног шахта за сав 
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рад и материјал  

Обрачун по комаду  ком. 1.00    

  УКУПНО 7:   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА ФЕКАЛНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ 

дела Улице Милоша Црњанског (од ул. Павловачке до ул. Орловићеве) у Руми 
 

1  ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   

2  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

3  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

4  ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

5  ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

6  БЕТОНСКИ РАДОВИ   

7  ОСТАЛИ РАДОВИ   

  УКУПНО:   

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ дела Улице Милоша Црњанског (од ул. Павловачке до ул. 

Орловићеве) у Руми деоница 1 /км 0+000,00 - км 4+382,00/ 

 

 Све радове треба понудити комплетно-
дакле, набавка, испорука, полагање, 
повезивање и пуштање у исправан рад. 
Опрему нудити комплетно.  
Ситан инсталациони материјал урачунати 
у позицију (папучице, завртње, подлошке, 
натписане плочице, као и инсталационе 
кутије, гипс и сл).  
Сва опрема мора бити једнозначно и 
трајно обележена гравираним плочицама, 
а каблови кабловским таблицама.  
Сва уграђена опрема мора да поседује 
одговарајући атест.  
При давању понуде имати у виду да се 
постојеће инсталације не смеју ни на који 
начин угрозити.  
Тачне дужине каблова пре уградње 
утврдити мерењем на лицу места.  
Достављени тендер попунити, по правилу, 
комплетно без прекуцавања, дописивања и 
сл. (оверити сваку страну).  
Сва уграђена опрема мора да поседује 
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одговарајућу исправу о усаглашености, 
декларацији о усаглашености, извештај о 
испитивању, сертификат, уверење о 
контролисању.   

1 ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА: Испорука и 
уградња трополног постоља за НВ 
осигураче и 3 осигурача НВ32А у 
постојећи слободностојећи разводни 
орман ССРО  

комплет 1.00    

2 ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА: Испорука и 
уградња слободностојећег ормана мерног 
места ОММ типа ПОММ-1 који се 
поставља на армирано бетонско постоље 
типа САБП-300. У орман мерног места се 
уграђује бројило за мерење потрошње 
електричне енергије јавног осветљења  

ком. 1.00    

3 Испорука и уградња са повезивањем 
слободноносећег разводног ормана јавног 
осветљења ССРОЈО поред ОММ. 
Разводни орман је од изолационог 
материјала са елзет бравом, димензија 
100x100x40цм и уграђује се на бетонско 
постоље. Разводни орман при изради мора 
имати 20% резервног простора. У орман 
се уграђује следећа опрема у скаладу са 
једнополном шемом:
Разводни орман 100x100x40цм
Бетонски темељ са заштитним цевима
Трополна гребенаста склопка ГС40А (0-1)
Једнополна гребенаста склопка ГС6А (0-1-
2) - два комада
Контактор К20А/220V - два комада
Фоторелеј са фотосондом
Аутоматски осигурачи 6А
Аутоматски осигурачи 20А - шест комада
Цу сабирнице и остали ситни потрошни 
материјал  

ком. 1.00    

4 Ручни ископ и затрпавање рова са 
набијањем у слојевима од по 20цм у 
земљи треће категорије. Димензије рова 
су:  
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НН кабл ОММ       

0,4 x 0,8 м - 1 НН кабл у зеленој површини м1 6.00    

0,4 x 0,7 м - 1 НН кабл у путу  м1 8.00    

НН кабл ЈО       

0,4 x 0,8 м - 1 НН кабл у зеленој површини м1 153.00    

0,4 x 0,6 м - 1 НН кабл у колском прилазу  м1 65.00    

0,4 x 0,7 м - 1 НН кабл у путу  м1 8.00    

У зеленој површини кабл се затрпава 
земљом из ископа.  

     

Испод колског прилаза ров се копа након 
скидања слоја земљишта приближне 
дебљине 0,2м због израде колског прилаза, 
у складу са грађевинским пројектом.  

     

Затрпавање рова:       

1) слојем песка дебљине 0,2 након 
постављања кабла  

     

2) слојем шљунка до конструкције колског 
прилаза приближне дебљине 0,4м  

     

Испод саобраћајнице ров се копа након 
скидања слоја земљишта приближне 
дебљине 0,5м, због израде саобраћајнице, 
у складу са грађевинским пројектом  

     

Затрпавање рова:       

1) слојем песка дебљине 0,2 након 
постављања кабла  

     

2) слојем шљунка до конструкције 
саобраћајнице приближне дебљине 0,5м  

     

Испорука и уградња материјала за 
затрпавање кабловског рова:  

     

песак  м3 6.48    

5 

шљунак  м3 13.60    

6 Ископ и затрпавање рупе у земљишту 3.
категорије за постављање опреме за 
подбушивање. Рупа је дубине 1,2м  

ком. 1.00    

7 Подбушивање испод постојеће 
саобраћајнице, на дубини 1,2м у 
земљишту 3. категорије  

м1 1.00    
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Разбијање асфалтних (бетонских) 
повшина и после полагања кабла њихово 
крпљење, уз претходну сагласност и 
услове надзорног органа. Стварна
количина ће се одредити на лицу места  

     

разбијање са опсецањем, различите 
дебљине  

м2 1.00    

само разбијање - демонтажа  м2 1.00    

поправка асфалтних површина коловоза  м2 1.00    

поправка асфалтних површина тротоара 
или паркинга  

м2 1.00    

поправка тротоара или паркинга од бетона м2 1.00    

8 

поправка бехатон површина  м2 1.00    

Набавка и постављање заштитних 
пластичних цеви у ископан ров. Обрачун 
по дужном метру  

     9 

ф110мм - НН кабл јавног осветљења испод 
пешачке стазе, колских прилаза и 
саобраћајница  

м1 81.00    

Набавка и постављање заштитних 
пластичних цеви у подбушени пролаз. 
Обрачун по дужном метру  

     10 

ф110мм - НН кабл јавног осветљења испод 
саобраћајнице  

м1 1.00    

Испорука и полагање подземних каблова у 
већ ископан ров и кроз заштитне цеви, са 
израдом сувих кабловских завршница, на 
које се уграђују кабловске папучице и 
увезивањем у разводним орманима и 
светиљкама. Обрачун по метру дужном 
положног кабла. Кабловски водови су 
типа:  

     

PP00-A; 4X25mm2 - напојни кабал ССРО-
ОММ  

м1 20.00    

PP00-A; 4X25mm2 - напојни кабал -ОММ-
ССРОЈО  

м1 5.00    

11 

PP00-A; 4X16mm2 - напојни кабал 
спољног осветљења  

м1 253.00    

12 Испорука и уградња гвоздене поцинковане 
траке ФеЗн 25x4мм  

м1 245.00    
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13 Испорука и уградња поцинкованог ужета 
25мм2, дужине 2м и украсног комада за 
повезивање са уземљивачем. Спој се 
залива врелим битуменом  

ком. 18.00    

14 Набавка и постављање пластичне траке за 
упозорење на присутност кабла у земљи  

м1 245.00    

Испорука и уградња кабловских ознака на 
бетонском темељу за регулисани терен:  

     

скретање трасе  ком. 1.00    

15 

крајеви заштитних цеви  ком. 4.00    

16. Обележавање места и ископ земље у 
слободном терену у земљишту III 
категорије, израда оплате за темељ и 
израда темеља за стуб сличан типу КРС 
Амига, висине 6м, са лиром 0,5м, 
димензија 700x700x700мм од бетона МБ20 
са уградњом 4 поцинкована анкер завртња 
Мd 18 дужине 60цм и израда отвора за 
пролаз каблова кроз темељ и постављање 
две ПВЦ цеви ф70мм. Затрпавање темеља 
земљом са набијањем и одвоз вишка 
земље. Укупно за рад, материјал и 
транспорт  

ком. 9.00    

Испорука и уградња на припремљени 
темељ округлог конусног челичног стуба 
топло поцинкованог споља и изнутра 
наносом цинка, по европском стандарду 
ИСО-1461 са трајношћу 25-30 година у 
градској средини, сличан типу КРС Амига, 
са антивандал бравом укупне висине 6м, 
са лиром 0,5м, комплет са:  

     

темељна плоча 400x400мм       

носачем прикључне плоче       

прикључном плочом са осигурачима 6А       

бакарна плетеница 25мм2 дужине 30цм са 
кабел папучицама залетованим на оба 
краја (нуловање)  

     

17 

гумена оребрена подлошка за нивелацију 
стуба (гумена подлошка се поставља 
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између стопе темеља и анкер плоче стуба)  

антикорозивни поклопац за матице (ПВЦ 
поклопац са уграђеним заштитним 
средством који се поставља преко матица 
анкера)  

     

Укупно за рад, материјал и транспорт  ком. 9.00    

Испорука и монтажа светиљке НАНО1 
Минел Schreder или одговарајуће

комплет са:  

     

сијалицом са натријумом високог 
притиска 70W, 220V (ком1)  

     

протектором од стакла       

предспојним уређајем за сијалицу 70W 
(ком1)  

     

18 

Укупно за рад, материјал и транспорт  ком. 9.00    

Израда струјне везе од прикључне плоче 
(осигурача) до светиљке каблом PP00-Y; 
3x1,5мм2 (дужина око 8м) и повезивање.  

     19 

Укупно за рад, материјал и транспорт  ком. 9.00    

20 Контролни ручни ископ тзв."шлицовање", 
ширине 0,4м, дужине 2м, дубине до 1м, 
ради тачног утврђивања положаја 
инсталација  

ком. 1.00    

Обележавање трасе каблова и положаја 
светиљки.  

     

напојни НН кабл ССРО-ОММ  м1 14.00    

21 

напојни НН кабл јавног осветљења  м1 226.00    

Израда геодетског снимка трасе 
положених каблова  

     

напојни НН кабл ССРО-ОММ  м1 14.00    

22 

напојни НН кабл јавног осветљења  м1 226.00    

23. Трошкови надзора јавних комуналних 
предузећа приликом изградње спољног 
осветљења, ради усаглашавања са осталим 
подземним и надземним инсталацијама и 
објектима.  

ком. 1.00    

24 Чишћење градилишта, одвоз вишка земље 
и шута на депонију у кругу од 10км, а коју 

ком. 1.00    
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одреди Инвеститор  

25 Израда пројекта изведеног стања у кога 
треба унети све промене које су настале у 
односу на главни пројекат  

ком. 1.00    

26 Испитивање кабловских водова и 
уземљења и издавање атеста од стране 
овлашћеног предузећа  

ком. 1.00    

 УКУПНО :    

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УЛИЦА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ У РУМИ  

1 САОБРАЋАЈНИЦЕ   

2 ВОДОВОД   

3 ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА   

4 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ   

 УКУПНО:   

 ПДВ:   

 УКУПНО СА ПДВ-ом   

 

 

УЛИЦА СРЕМСКА 

ОД РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ ВИНОГРАДСКОМ ДО УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА, У 

ДУЖИНИ ОД 360 МЕТАРА, У РУМИ НА КП 7246, 7248 И 7252 К.О. РУМA 

 

 

РАДОВИ НА САОБРАЋАЈНИЦИ УЛ.СРЕМСКА  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

1.01 Исколачавање и обележавање трасе  м1 351.84    

1.02 Одржавање саобраћаја за време извођења 
радова  

паушал
но 

1.00    

1.03 Шлицовање на предметној локацији ради 
утврђивања положаја подземних 
инсталација  

паушал
но 

1.00    

1.08 Рушење пешачких стаза, д=20цм Рушење
бетонских кућних прилаза, д=30цм  

м2 874.00    

 са подлогом и цевастим пропустим  м2 815.00    

1.11 Припрема радних спојева за наставак 
асфалтних радова  

м1 753.68    
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1.12 Стругање асфалтног слоја, д прос.=3цм  м2 1,013.53    

1.13 Полагање ПВЦ кабловица за заштиту 
постојећих и планираних 
електроинсталација  

м1 25.00    

1.14 Висинско регулисање шахт поклопаца  ком. 10.00    

1.26 Израда пројекта изведеног стања  паушал
но 

    

  УКУПНО 1:   

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

2.01 Ископ хумуса  м3 730.80    

2.05 Набијање подтла  м2 1,228.00    

2.06 Израда насипа од песка  м3 400.78    

2.09 Планирање и ваљање постељице  м2 3.727,00    

2.11 Хумузирање банкина и равних површина  м2 1,770.00    

2.12 Разастирање земље, материјала на 
депонију  

м3 784.93    

2.13 Транспорт земљаног материјала из ископа 
на даљину од 3-5 км  

м3 784.93    

2.14 Ископ за проширење коловоза  м3 408.13    

  УКУПНО 2:   

3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА   

Израда носивог слоја од механички 
збијеног зрнастог каменог материјала  

     

а. Дробљени камен 0/31.5  м3 171.92    

3.01 

б. Природни шљунак  м3 1,014.4    

3.05 Израда горњег битуминизираног носивог 
слоја БНС22, д=7цм  

м2 2,197.00    

3.06 Израда хабајућег слоја од асфалта бетона 
АБ11 са више фракција д=4цм  

м2 2,197.00    

Израда саобраћајних површина од бетона       

а. Д=10цм, за тротоаре, без арматуре  м2 1,194.00    

3.08 

б. Д=15цм, за кућне прилазе, са 
мрежастом арматуром Ø335 у доњем слоју 

м2 691.00    

3.15 Полагање бетонских ивичњака       
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а. 18/24  м1 585.00    

б. 12/18  м1 137.00    

  УКУПНО 3:   

4. ОДВОДЊАВАЊЕ   

Израда каналета од монтажних бетонских
елемената  

     

а. Неармираних, уз тротоаре  м1 334.00    

4.02 

б. Армираних, са АБ гредом испод, уз 
кућне прилазе  

м1 137.00    

  УКУПНО 4:   

 Саобраћајница:     

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     

 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

 3.КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА     

 4. ОДВОДЊАВАЊЕ     

  УКУПНО:   

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА УЛ. СРЕМСКА  

1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   

1.01 Исколчавање и обележавање трасе 
канализације  

м1 346.40    

1.02 Снимање изведеног стања трасе 
канализације  

м1 346.40    

 УКУПНО ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   

2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

2.02 Шлицовање места са постојећим 
инсталацијама  

ком. 27.00    

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

3.01 Машински ископ земље  м3 487.80    

3.02 Ручни ископ земље  м3 233.60    

3.03 Планирање дна рова  м3 392.00    

3.04 Израда постељице од песка  м3 39.20    
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3.05 Затрпавање рова песком  м3 416.72    

3.07 Транспорт вишка земље из ископа  м3 678.18    

 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

4.01 Разупирање рова дрвеном грађом  м2 1,356.40    

 УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

Набавка и монтажа канализационих ПВЦ 
цеви за уличну канализацију серија СН 8 
са формираним муфом и са заптивним 
прстеном.  

     

ДН 200мм  м1 57.00    

5.01 

ДН 315мм  м1 346.40    

Набавка и монтажа ПВЦ кратких 
канализационих цеви, за уличну 
канализацију серија СН 8 са формираним 
муфом и са заптивним прстеном.  

     5.02 

ДН 315мм  ком. 21.00    

Набавка, транспорт и монтажа КГФ 
улошка (уводника) за ПВЦ цеви за шахт  

     

ДН 200мм  ком. 10.00    

ДН 315мм  ком. 21.00    

Набавка, транспорт и монтажа фазонских 
комада од ПВЦ  

     

Обрачун по комаду набављеног и 
монтираног фазонског комада за сав рад и 
материјал  

     

5.03 

коса рачва Ø 315/200мм  ком. 9.00    

 УКУПНО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

6. БЕТОНСКИ РАДОВИ   

Израда армиранобетонских кружних 
шахтова, светлог отвора Ф=1000мм.  

     6.01 

Поклопац шахта са рамом ф630мм, 
носивости 400КН, према стандарду 

ком. 10.00    
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ЕН124, са заптивним прстеном. Укупна 
цена по комаду готовог шахта са 
поклопцем. Просечна висина шахтова је 
2,40м.  

 УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ   

7. ОСТАЛИ РАДОВИ   

7.01 Снимање новоизграђене канализације 
камером (траса)  

м1 346.40    

7.02 Обезбеђење градилишта  м1 693.00    

7.03 Постављање ознака за обележавање 
цевовода  

ком. 5.00    

7.04 Раскопавање постојећих саобраћајних 
површина  

м2 173.20    

7.11 Монтажа челичних плоча преко затрпаног 
рова за одвијање тешког саобраћаја  

м2 10.00    

7.12 Постављање привременог пешачког 
прелаза  

ком. 3.00    

7.13 Постављање саобраћајне сигнализације  м1 346.40    

7.14 Постављање саобраћајне сигнализације  м1 346.40    

7.16 Снижење подземне воде иглофилтерима 
или адекватном технологијом извођача 
радова, а у свему према геомеханичким 
условима на терену. Обрачун по м рова  

м 346.40    

7.21 Заштита постојећих инсталација у рову  ком. 5.00    

7.22 Израда пројекта изведеног стања  пауш. 1.00    

Израда прикључака нове канализације на 
постојећу:  

ком. 1.00    

Испитивање изграђене канализације на 
водонепропусност према датим техничким 
условима и уз обавезно присуство 
надзорног органа  

     

Обрачун по метру дужном цеви.       

главни цевовод  м1 346.40    

7.23 

сливничке везе  м1 57.00    

 УКУПНО  ОСТАЛИ РАДОВИ   

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ АТМОСФЕРСКЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ У СРЕМСКОЈ УЛИЦИ У РУМИ 
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 1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   

 2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

 3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

 4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

 5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

 6. БЕТОНСКИ РАДОВИ   

 7. ОСТАЛИ РАДОВИ   

 УКУПНО:   

ВОДОВОД - УЛИЦА СРЕМСКА  

1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   

Обележавање трасе водовода       

Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м1 326.00    

1.01 

Сремска улица КРАК 2- парна страна  м1 326.00    

 УКУПНО:   

Снимање изведеног објекта водовода       

Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м1 326.00    

1.02 

Сремска улица КРАК 2- парна страна  м1 326.00    

 УКУПНО:    

 УКУПНО ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ:   

2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

Шлицовање на местима укрштања са 
постојећим инсталацијама-према 
ситуацији на терену  

     

Обрачун се врши по комаду ископаног 
"шлица" за сав рад и материјал према 
ТУИР  

     

Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м1 25.00    

2.02 

Сремска улица КРАК 2- парна страна  м1 7.00    

 УКУПНО:   

Скидање хумуса       2.03 

Сремска улица КРАК 1- непарна страна       
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326.0x0.2x1.0=65.2  м3 65.20    

Сремска улица КРАК 2- парна страна       

362.0x0.2x1.0=65.2  м3 65.20    

 УКУПНО:   

 УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:    

3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

   

   

Напомена:  

Ископ ровова рачуна се од коте постојећег терена која је умањена 

за дебљину слоја скинутог хумуса д=20цм, и раскопаних колских 

прилаза д=20цм. Затрпавање ровова врши се до наведене коте 

 Обрачун се врши по комаду ископаног "шлица" за сав рад и 
материјал према ТУИР  

   

 Машински ископ рова за полагање 
водоводних цеви  

     

Ископ вршити према пројектованој 
ширини рова (0.8м) са директним 
утоваром ископаног материјала у возило, 
на деоницама на којим је предвиђено 
враћање земље, хумус исти депоновати на 
1,0м од ивице рова. Обрачун се врши по 
м3 ископаног материјала, а према ТУИР  

     

Сремска улица КРАК 1- непарна страна       

0.5x369.6=184.80  м3 184.80    

Сремска улица КРАК 2- парна страна       

3.01 

0.5x366.75=183.38  м3 183.38    

 УКУПНО:   

Ручни ископ рова за полагање водоводних 
цеви, као и на местима проширења рова 
због уградње фазонских комада.  

     

Ископ вршити према предвиђеној ширини 
рова (0.8м) са директним утоваром 
ископаног материјала у возило. Обрачун 
се врши по м3 ископаног материјала, а 
према ТУИР  

     

Сремска улица КРАК 1- непарна страна       

3.02 

0.5x369.6+1.5x2.0x2.0x7=226.38  м3 226.80    
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Сремска улица КРАК 2- парна страна       

0.5x366.75+1.5x2.0x2.0x2=195.38  м3 195.38    

 УКУПНО:   

Планирање и набијање дна рова       

Планирање и набијање дна рова по траси 
главног цевовода. Обрачун се врши по м2

испланираног и набијеног дна рова, а 
према ТУИР  

     

Сремска улица КРАК 1- непарна страна       

326.0x0.8=260.80  м2 260.80    

Сремска улица КРАК 2- парна страна       

3.03 

326.0x0.8=260.80  м2 260.80    

 УКУПНО:   

Израда постељице од песка       

Ширина рова -0.8м. Обрачун се врши по 
м3 готовог посла за сав рад и материјал, а 
према ТУИР  

     

Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м3 30.19    

3.04 

Сремска улица КРАК 2- парна страна  м3 30.21    

 УКУПНО:   

Затрпавање рова песком       

Ширина рова-0.8м. Обрачун се врши по м3

затрпаног рова у сабијеном стању за сав 
рад и материјал, а према ТУИР  

     

Сремска улица КРАК 1- непарна страна       

326.0x0.8x0.3=78.24  м3 78.24    

Сремска улица КРАК 2- парна страна       

3.05 

326.0x0.8x0.3=78.24  м3 78.24    

 УКУПНО:   

Затрпавање рова земљом из ископа       

Сремска улица КРАК 1- непарна страна       

3.06 

411.6-(30.19+3.56+65.2+78.24)  м3 234.41    
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Сремска улица КРАК 2- парна страна       

378.76-201.55=177.21  м3 201.55    

 УКУПНО:   

Транспорт вишка земље из ископа (мреже 
и кућних прикључака)  

     

Сремска улица КРАК 1- непарна страна       

411.6-234.41=177.19  м3 177.19    

Сремска улица КРАК 2- парна страна       

3.07 

378.76-201.55=177.21  м3 177.21    

 УКУПНО:   

 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:   

4. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

Набавка и монтажа водоводних цеви од 
ПЕ-100 (ИСО-С8), ПЕХД за НП10 бара  

     

ПЕ-100 (ИСО С-8) ПЕХД ДН110       

Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м1 326.00    

5.03 
 

Сремска улица КРАК 2- парна страна  м1 326.00    

 УКУПНО:   

Набавка и монтажа фазонских комада од 
дуктилног лива (ГГГ4)  

     

Фазонски комади треба да су за радни 
притисак НП 10 бара. Обрачун по комаду 
набављеног и уграђеног фазонског комада 
за сав рад и материјал, а према ТУИР и 
спецификацији и шеми чворова.  

     

ТТ комад ф 100/100  ком. 4.00    

Т комад ф 100/80  ком. 5.00    

ФМ комад ф80, Л=према растојањима на 
терену висински и ситуационо  

ком. 10.00    

ЛС -лук са стопом ф80  ком. 6.00    

вишеструка спојница са прирубницом -
СГГ ULTRA QUICK ф100 (102-127)мм  

ком. 8.00    

X-завршна прирубница ф100  ком. 4.00    

5.06 

туљак са летећом прирубницом ф100  ком. 14.00    
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 УКУПНО:   

Набавка и монтажа арматура од дуктилног 
лива (ГГГ4)  

     

Арматура је за радни притисак НП 10 
бара, маxпритисак 16 бара према ДИН 
2501. Обрачун по комаду уграђене 
арматуре за сав рад и материјал, а према 
ТУИР  

     

ТИП -Ф4 - Пљоснати засун са уградбеном 
гарнитуром, округлом капом и 
прирубницама ф80мм, Л=180мм. Рд уг-
према измереној дубини до 1м  

ком. 5.00    

5.07 

ТИП -Ф4 - Пљоснати засун са уградбеном 
гарнитуром, округлом капом и 
прирубницама ф100мм, Л=190мм. Рд уг-
према измереној дубини до 1м  

ком. 8.00    

 УКУПНО:    

Набавка и монтажа надземног 
противпожарног хидранта од дуктилног 
лива (ГГГ40)  

     

Хидранти треба да су за радни притисак 
НП 10 бара. Обрачун по комаду уграђеног 
надземног хидранта за сав рад и 
материјал, а према ТУИР  

     

5.08 

надземни хидрант Ø80мм  ком. 5.00    

 УКУПНО:   

 УКУПНО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:   

5. БЕТОНСКИ РАДОВИ   

Израда анкер блокова од набијеног бетона 
МБ20. Обрачун по комаду изведеног анкер 
блока за сав рад и материјал, а према 
ТУИР  

     

бетонске анкер плоче       

0.25x0.25x0.5 м  ком. 4.00    

0.5x0.8x0.35 м  ком. 5.00    

0.6x0.4x0.3 м  ком. 6.00    

6.02 

бетонске анкер плоче       
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0.55x0.55x0.2 м  ком. 4.00    

Израда бетонских блокова од набијеног 
бетона МБ20 око хидраната и округлих 
капа затварача. Обрачун по комаду 
изведеног блока за сав рад и материјал, а 
према ТУИР  

     

око хидраната и затварача       

0.8x0.5x0.3 м  ком. 5.00    

око капа затварача       

6.03 

0.5x0.5/0.2 м  ком. 8.00    

 УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:   

6. ОСТАЛИ РАДОВИ   

Напомена:  

Разбијање и враћање колских пролаза у првобитно стање, у Сремској 

улици обрачунато је у Главном пројекту реконструкције Сремске 

улице у Руми  

   

Испитивање цевовода на пробни притисак      

Обрачун се врши по м1 испитаног 
цевовода за сав рад и материјал, а према 
ТУИР  

     

Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м1 326.00    

7.01 

Сремска улица КРАК 2- парна страна  м1 326.00    

Испирање, дезинфекција цевовода и 
бактериолошко испитивање воде  

     

Обрачун се врши по м1 испраног и 
дезинфикованог цевовода са 
бактериолошким испитивањем воде, а 
према ТУИР  

     

Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м1 326.00    

7.02 

Сремска улица КРАК 2- парна страна  м1 326.00    

Обезбеђивање градилишта током 
извођења радова  

     

Обрачун се врши по м1 рова са обе стране,
а према ТУИР  

     

Сремска улица КРАК 1- непарна страна  м1 326.00    

7.03 

Сремска улица КРАК 2- парна страна  м1 326.00    
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Поставњање ознака за обележавање 
цевовода  

     7.04 

Обрачун се врши по комаду постављене 
ознаке, а према ТУИР  

ком. 12.00    

7.04 Постављање привремених пешачких 
прелаза. Обрачун по комаду постављеног 
прелаза за сав рад и материјал, а према 
ТУИР  

ком. 12.00    

7.14 Постављање саобраћајне сигнализације. 
Обрачун се врши по м1 цевовода уз који се 
поставља сигнализација, за сав рад и 
материјал, а према  

м1 652.00    

7.17 Снижење подземне воде иглофилтерима 
или методом коју примени Извођач 
радова. Обрачун се врши према часу рада 
иглофилтера  

час 72.00    

7.18 Измештање и етажирање постојећих 
инсталација. Обрачун се врши према 
достављеним фактурама од стране 
власника инсталација након извршеног 
измештања. Уколико се на терену утврди 
да се поједине инсталације, које се нису 
могле идентификовати у пројектној 
документацији, морају изместити,
потребно је извршити консултације са 
власницима инсталација  

пауш. 1.00    

7.19 Заштита постојећих инсталација у рову. 
Обрачун по комаду заштићене 
инсталације, а према ТУИР  

ком. 32.00    

7.21 Израда пројеката изведеног стања. 
Обрачун изведених радова врши се 
паушално за комплетан пројекат изведеног 
стања предметног објекта  

ком. 1.00    

7.24 Прикључење новог цевовода на постојећи 
цевовод. Обрачун се врши по броју места 
на којима је извршено прикључење за сав 
рад и материјал, а према ТУИР и води га 
искључиво ЈП " Водовод" Рума  

ком. 4.00    

7.24-а Блокада постојеће мреже ради 
прикључења нове. Обрачун по фактури ЈП 
"Водовод" Рума  
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 УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:    

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДА У 

СРЕМСКОЈ УЛИЦИ У РУМИ 
 

1 ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   

2 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

3 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

4 ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

5 БЕТОНСКИ РАДОВИ   

6 ОСТАЛИ РАДОВИ   

 УКУПНО:   

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УЛ. СРЕМСКА  

1 РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И 

ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦЕ 

  

2 РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И 

ИЗГРАДЊИ АТМОСФЕРСКЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ У СРЕМСКОЈ 

УЛИЦИ У РУМИ 

  

3 РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И 

ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДА У 

СРЕМСКОЈ УЛИЦИ У РУМИ 

  

4 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

(нема у пројекту) 

  

 УКУПНО:

 

  

 ПДВ   

 УКУПНО СА ПДВ-ОМ   

 

 

 

РЕКАПИТУАЛЦИЈА 

  ВРЕДНОСТ БЕЗ 
ПДВ-а 

ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом 

 

1 

 

УЛИЦА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ 

УКУПНО 

  



                ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

                ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                            ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 
 

88/131 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска 

и Милоша Црњанског 

 

 

 
 
 

Шифра записа З 8.4-9                                                                                                                                                ISO 9001:2015 

 

2 

 

УЛИЦА СРЕМСКА УКУПНО 

  

  

УКУПНО (1+2) 

  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 
- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 
што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама 
(које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; 
 

 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  
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Прилог  9 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12, 14/15 и 
68/15) као и чланом 2. став 1. тачка 6. подтачка 3. и чланом 15. Правилника о обавезним 
елементима коникурсне документације ( Сл.гласник РС 86/15), достављамо Образац са 
структуром трошкова за припремање понуде у отвореном поступку јавне набавке број 404-
41/19-IV - Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и 
Милоша Црњанског. За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у 
предметној јавној набавци, 
Понуђач:____________________________________________________________, је имао 
следеће трошкове : 

Рб. Врста трошкова Износ трошкова (у динарима) 

   

   

   

   

   

 Укупан износ трошкова припремања  

понуде 

 

Трошкове припреме и подношења Понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од 
Наручиоца накнаду трошкова.  

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
Понуди.  

Напомена: достављање овог Обрасца није обавезно. 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  
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Прилог 10 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) као и 
чланом 2. став 1. тачка 6. подтачка 4. и чланом 16. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације (Сл.гласник РС 86/15)  

 

ПОНУЂАЧ _____________________________________________________________________ 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје: 

ИЗЈАВУ И НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Понуду смо поднели независно, без договора са другим Понуђачима или заинтересованим 

лицима.  

Изјаву достављамо као саставни део Понуде, а ради учешћа у поступку јавне набавке отворени 
поступак бр. 404-41/19-IV - Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у 
улицама Сремска и Милоша Црњанског.  

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

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

понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 

смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 

набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, 

у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђача и оверена 

печатом.  

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________  
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Прилог 11 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10 ЗЈН 

 
Понуђач _____________________________________из ___________________________Адреса: 
_______________________, МБ: __________________,ПИБ: _______________, Овлашћено лице: 
_________________________,Број рачуна: ______________________ Телефон/факс: 
______________________,Особа за контакт:_______________________ 
 

 
На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајем 

И З Ј А В У 

 
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 
77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), те исту 
оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом 
државе_________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку   
__________________________________ у поступку јавне набавке (ЈНОПБР: 
______________________________).  
 
Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове 
изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених 
услова издати од стране надлежних органа државе где имам седиште. 
 

Место и датум                                                                                 Овлашћено лице Понуђача  

____________________                                                            М. П. ________________________ 
 

 
 

Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником 
или другим надлежним органом државе у којој понуђач има седиште. 
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Прилог 12 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.ЗЈН 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.124/12, 
14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као заступник 
Понуђача даје следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач_______________________________из ____________________________________ 

Адреса: ______________________, МБ: _________________,ПИБ: ________________, 
Овлашћено лице: ______________________,Број рачуна: ________________________ 
Телефон/факс: ___________________,Особа за контакт:____________________ E-mail: 
_________________, који подноси Понуду за јавну набавку 
бр.________________________,______________________________________________________
_______(назив јавне набавке) 

је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

       Место и датум              Овлашћено лице Понуђача  

__________________                     М.П. ______________________ 

 

    Напомена: 

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

Образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице понуђача, уколико наступа самостално 

или са подизвођачима. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
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Прилог 13 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА
2
 (СПИСАК 

ИЗВРШЕНИХ РАДОВА) 

 

Потврде за извршене радове понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за сваког 

наручиоца појединачно. 

 
Референтни 

наручилац 
Врста радова 

Датум завршетка 

радова 

Вредност радова 

 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9 
    

 

Наручилац задржава право увида у исправност достављених података. 

Место и датум        Овлашћено лице Понуђача  

____________________      М. П. ________________________ 

                                                 

2  Потребно је, као услов за прихватљивост понуде, навести листу изведених радова, која је у складу са 
захтевима у тачки 2.1 додатних услова. Уз списак обавезно доставити Потврде оргинал или копија (Прилога 
број 14) о извршеним радовима потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца) са привременим или 

окончаним ситуацијама и уговорима са претећим анексима.. Уколико је Понуђачу потребно више простора од 
Прилога број 13, копирати прилог 13 у потребном броју примерака. 
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Прилог 14 

РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ:  

СЕДИШТЕ:  

УЛИЦА И БРОЈ:  

МБ:  

ПИБ:  

КОНТАКТ ОСОБА:  

ТЕЛЕФОН:  

ДАТУМ:  

На основу члана 76. став 2., а у вези са чланом 77. Закона о јавним набавкама 

(Службени гласник РС“, бр. 124/12 ), достављамо Вам: 

којом ПОТВРЂУЈЕМО да је ИЗВОЂАЧ_______________________________________________ 
из,________________________,МБ:_____________,ПИБ:_____________,који је наступио : 
а) самостално 
б) са подизвођачем 
в) као учесник заједничке понуде 

у периоду _____________________ наручиоцу успешно реализовао 
____________________________________________________________, у укупној вредности од 
___________________ динара без ПДВ. 
 

Место и датум        Овлашћено лице Наручиоца 

__________________                     М.П. ______________________  

 

Потврде Наручилаца се достављају на оргиналном Обрасцу ПРИЛОГ БР14. из Конкурсне документације или на 
обрасцима других Наручилаца, при чему такве ПОТВРДЕ морају имати све елементе које садржи ПРИЛОГ бр 14. 
У зависности од типа потврде попунити потребна поља, непотребна прецртати. Образац потврде копирати у 
потребном броју примерака.  

П О Т В Р Д У 

О ДОБРО ИЗВРШЕНИМ ПРЕДМЕТНИМ РАДОВИМА 
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Прилог 15 

 

НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

МБ 08026106 

ПИБ 101913980 

ДАТУМ И ВРЕМЕ ИЗВРШЕНОГ 
УПОЗНАВАЊА: 

 

ЕВЕНТУАЛНА ЗАПАЖАЊА 

ПОНУЂАЧА: 
 

 
 

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Понуђач_______________________________________________из ______________________, 
ПИБ___________________, МБ________________ потврђује да је обишао локацију на којима 
ће се изводити радови, стањем на терену, предметом рада и укупним обимом посла за набавку 
радова - Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и 
Милоша Црњанског  у свему према конкурсној документацији, да нема нејасноћа по том 
питању.  
Понуђач изјављује да је извршио увид у пројектно техничку документацију и локацију чиме 
се стекао увид у све информације које су неопходне за припрему понуда. 
Понуђач изјављује да је упознат са условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити 
основ за било какаве накнадне промене у цени. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , обилазак локације и увид у техничку 
документацију мора извршити носилац посла, представник групе понуђача који буде именован 
споразумом о зајеничком наступању. Овај Образац  Изјава мора бити уредно попуњен, 
потписан и печатом оверен од стране представника понуђача - носиоца посла и Наручиоца, у 
противном, понуда ће бити одбијена. 
 

Овлашћено лице Наручиоца                                                     Овлашћено лице Понуђача 

М.П_________________________                                         М.П. _________________________ 
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Прилог 16 

 

 
 
 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

 

 

 

Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша 

Црњанског 

 

 

БРОЈ НАБАВКЕ 404-41/19-IV 

 

 

 

 

 

Рума, ________2019.година 
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 УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 
08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа начелник, Душан Љубишић 
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) 

и 
 

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО 

________________________________________________________________________________
(назив понуђача, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 
рачуна, назив банке, име лица које заступа фирму, (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ)  

У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

    Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 
__________________% учешћа се поверава извршење 
___________________________________________________________________________.  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 
_________________% учешћа се поверава извршење 
____________________________________________________________________________.  

Закључиле су дана _________________2019. године. 

 
У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА) 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________ од 
_____________ 2019. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према Наручиоцу 
обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора  

1. _______________________________________________________________________________ 
(назив носиоца посла, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег 
рачуна, име лица које заступа фирму,) као члан групе који је носилац посла, односно који је 
поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе 
понуђача потписати уговор, кога заступа ___________________________________________, у 
даљем тексту: ИЗВОЂАЧ РАДОВА) 
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2. 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, (назив члана 
групе понуђача, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, 
име лица које заступа фирму, у даљем тексту: ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА).  

                                                                                     
3.       

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, (назив члана 
групе понуђача, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, 
име лица које заступа фирму, у даљем тексту: ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА). 
 
4. 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, (назив члана 
групе понуђача, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, 
име лица које заступа фирму, у даљем тексту: ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА). 
 
5.   - //-  
 

      Уговорне стране сагласно констатују: 

Да је основ овог Уговора спроведен отворени поступак јавне набавке радова, број 404-41/19-IV - 
Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша 
Црњанског, од стране Наручиоца, као у заглављу. 
Број и датум Одлуке о додели уговора: ________________________, (попуњава Наручилац) 

Понуда Извођача радова број:__________ од____________. године, (попуњава понуђач). 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је извођење радова на реконструкцији Уређење путне 
инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског у свему 
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према  Понуди Извођача број _________од ________ 2019.године и обрасцу структуре 
понуђене  цене  која чини саставни део овог Уговора. 

Врста радова је утврђена према потреби Наручиоца и понуди Извођача, а исказана је у 
спецификацији која је саставни део овог Уговора. 

Извођач ће извести радове Наручиоцу у свему према Понуди број 
____________________од ___________2019.године, важећим законским и подзаконским 
прописима, инвестиционо техничкој документацији, важећим техничким прописима, 
нормативима и стандардима, опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг 
привредника, упутствима надзорног органа Наручиоца, изузев оних којима се се врши 
прекорачење његових овлашћења (нпр:стварање нових финансијских обавеза или промена 
уговорених рокова и сл. ), према одредбама овог Уговора. 
 

Извођач радова је дужан и обавезује се да овај Уговор потпише, овери и врати 
Наручиоцу у року од 3 дана од дана када му је исти достављен на потписивање.  
 

Уколико Извођач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од Понуде због чега 
ће сносити све законом предвиђене последице, а Наручилац ће поступити у складу са чланом 
113. став 3. ЗЈН и активирати средство финансијског обезебеђења за озбиљност понуде. 
 
ВРЕДНОСТ РАДОВА 

Члан 2. 

 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:      
______________  динара без ПДВ-а (словима:________________________________________), 
а добијена је на основу јединичних цена у складу са Понудом Извођача радова број 
___________ од _________2019. године и обрасцем Структуре цене са упутством како да се 
попуни са предмером радова од дана ______2019.године (у даљем тексту: Предмер радова). 

Износ ПДВ је ______________динара, (словима: ________________________________) 
Укупна цена са ПДВ је ________________динара, (словима_______________________). 
 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати ни из којих разлога.  
Обавезу обрачуна и плаћања пореза на додату вредност на укупну вредност Уговора 

сноси порески обвезник сагласно Закону о порезу на додату вредност, подзаконским актима и 
пратећим прописима. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата 
и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача 
радова. 

Понуђеном ценом из става 1 овог члана обухваћено је: вредност материјала, радне 
снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 
чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, 
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обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, 
рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних 
радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, 
организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 
средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 
табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге 
трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак 
радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације 
и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено 
према техничкој документацији. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

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

- аванс у висини од 50% од укупно уговорене цене без обрачунатог пореза на додату 
вредност, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема: 

а) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,  

б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, 

в) банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања; 

- До 40%  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 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне 
привремене ситуације, уз важећу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, 
банкарску гаранцију за добро извршење посла и полиса осигурања; 

- по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема: 

а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из Понуде, оверене од стране стручног надзора,  

б) банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, 

в) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од 
стране Комисије за примопредају радова и коначни обрачун. 
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Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од уговорене цене. 

Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова. 

Аванс ће се правдати по привременим ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и 
вредности изведених радова, с тим што је Извођач радова у обавези да у целости изврши 
обрачун преосталог износа примљеног аванса у привременој ситуацији која претходи 
издавању окончане ситуације. 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова испоставља на основу стварно 
изведених количина радова и јединичних цена датих у Понуди. 

Привремене и окончана ситуација морају бити потписане и оверене од стране стручног 
надзора, одговорних извођача радова, Извођача радова и Наручиоца. 

Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу по завршетку радова, потписаном 
Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну и достављању банкарске гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року.  

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави 
Наручиоцу преко стручног надзора: 

- фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним 
радовима, а који се у каснијим етапама не могу контролисати, оверене и потписане од 
стране стручног надзора; 

- фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља ситуација, 
потписане и оверене од стране одговорног извођача радова и стручног надзора; 

- фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у 
ситуацији, потписане и оверене од стране одговорног извођача радова и стручног надзора; 

- фотокопије одговарајућих атеста и доказа о квалитету за уграђени материјал и опрему. 

Уз сваку привремену ситуацију Извођач радова је дужан да достави динамички план са 
пресеком стања радова и извештај са анализом испуњења уговорених обавеза у погледу рокова 
усвојених динамичким планом и предлогом мера за отклањање евентуалних кашњења у 
реализацији из члана 9. овог Уговора. 

Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из 
овог члана, Наручилац неће извршити плаћање радова који нису исказани у комплетној 
достављеној документацији. 

Наручилац може оспорити привремену или окончану ситуацију делимично или у целости.  

Уколико Наручилац ситуацију оспори делимично, дужан је да исплати неспорни део ситуације. 
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О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача радова 
у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том 
року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматра се да нема примедби на 
обрачунате радове. 

 
РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

 

Члан 4. 

 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ______ словима: 
__________(највише 120) календарских дана, рачунајући од дана увођења Извођача у посао, а 
према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. 
 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење 
у посао је најкасније 15 дана од дана закључења овог Уговора . 
 Уколико временске прилике онемогућавају извођење предметних радова, Извођач је у 
обавези да са истим застане, док се не стекну услови за њихов наставак. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што 
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се 
обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења. 
 

Члан 5. 

 

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у 
случају више силе, (околности које се нису могле предвидети и на које није могао утицати), 
или неиспуњења обавеза Наручиоца, те је био спречен да изводи радове. 

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење 
рокова, сматрају се нарочито: 
1.) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 
2.) мере предвиђене актима надлежних органа; 
3.) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 
документацијом; 
4.) закашњење од стране Наручиоца за увођења Извођача радова у посао; 
5.) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је 
могао знати да се морују извести - радови који нису уговорени; 
6.) у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца. 
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 Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах 
уписује у грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев 
Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова у писаној форми, уз сагласност 
и мишљење стручног надзора о оправданости захтева. 
 

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 
8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за 
завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о 
кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим 
пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова. 
 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 
Наручиоцу најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са 
одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона. 
            У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, може да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
 Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6. 

 

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 
Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 
вредности за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може 
бити већи од 10% од вредности овог Уговора, са ПДВ-ом. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
 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. 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Члан 7. 

 
Извођач радова се обавезује да радове изведе сагласно својој Понуди, у складу са 

пројектно-техничком документацијом, техничком спецификацијом, важећим техничким 
прописима и овим Уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу,  као и :  

- да пре почетка радова, Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  Извођача 
радова;     
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 - да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво 
проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, 
достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље 
поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални 
недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је 
пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се 
узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;  
- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са 
важећим прописима;                       
- да се строго придржава мера заштите на раду;  
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и 
да је спреман за њихову примопредају; 
- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, 
односно главном пројекту, а у складу са прописима, стандардима, техничким 
нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и 
опреме; 
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала, опреме и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа 
свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о 
заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења 
радова до предаје радова Наручиоцу радова; 
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије; 
- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 
извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу 
које се објекат гради; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета 
употребљеног материјала и опреме; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на 
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о 
свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику; 
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 
неправилности и недостаци; 
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- да гарантује квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, с тим да 
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи 
у року од 10 дана; 
- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 
инсталација и опреме. 

  - да извођач отклони све, евентуално, начињене штете на постојећим инсталацијама, 
објектима, саобраћајницама, јавним површинама. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА РАДОВА 

 

Члан 8. 
 

Наручилац је дужан да: 

1. преда Извођачу радова техничку документацију за извођење радова приликом потписивања 
Уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора; 

2. обезбеди вршење стручног надзора у складу са важећим прописима; 

3. решењем одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем свих уговорених 
врста радова и иста достави Извођачу радова пре увођења у посао; 

4. уведе Извођача радова у посао у присуству стручног надзора; 

5. поднесе пријаву радова надлежном органу најкасније 8 (осам) дана пре почетка извођења 
радова;  

6. обезбеди Извођачу радова несметан приступ градилишту, односно преда градилиште 
Извођачу радова приликом увођења у посао; 

7. у примереном року решава све захтеве Извођача радова који су му упућени преко стручног 
надзора са мишљењем стручног надзора о предметном захтеву; 

8. редовно измирује обавезе према Извођачу радова у складу са Уговором; 

9. образује Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и учествује у раду Комисије. 

 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 9. 

 
Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 7 (седам) 
дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу преда:  
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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 примљеног 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).   

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. 

Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Наручиоцу преда гаранцију 
банке за отклањање грешака у гарантном року, 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 гарантног рока. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг). 

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико 
Извођач радова не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
овим Уговором. 

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
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ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

Члан 10. 

Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора осигура 
радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање 
објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са 
важношћу за цео период важења Уговора.  

 

Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, достави 
Наручиоцу полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, 
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према 
важећим законским прописима. 

Извођач радова је такође дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, 
достави Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може 
причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, 
оригинал или оверену копију, у складу са важећим прописима. 

Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца. 

Уколико се рок за извршење уговора продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1., 2. и 3. овог члана, са новим периодом 
осигурања. 

 

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ И ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 11. 

 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са 
уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују 
њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену 
уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи ________ (словима: 
______________) месеца, (не мање од 24 месеца),  и рачуна се од датума примопредаје 
предметних  радова, тј. квалитативног пријема истих. Гарантни рок за сву уграђену опрему и 
материјал је у складу са гарантним роком произвођача, рачунајући од датума примопредаје 
радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача 
опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у 
току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза 
у погледу квалитета радова и материјала у року од 10 дана од пријема писаног захтева од 
стране Наручиоца. 
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Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова 
захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или 
уградње материјала неодговарајућег квалитета. 

 
КВАЛИТЕТ УГРАЂЕНЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА 

 

Члан 12. 

 

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у 
складу са пројектном и конкурсном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 
акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 
 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
 Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом 
трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико 
Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на 
терет Извођача радова. 
 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се 
уређује планирање и изградња.  
 Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

 

ВИШАК И МАЊАК РАДОВА 

Члан 13. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, 
Извођач радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и стручни 
надзор. 

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак 
радова без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора. 

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. овог члана 
или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала који се 
уграђује без претходне писмене сагласности Наручиоца. 
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Наручилац неће платити испостављену ситуацију за цену вишка радова за чије извођење не 
постоји писана сагласност Наручиоца. 

Члан 14. 

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, 
достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама 
и уговореним јединичним ценама.  

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и 
достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на 
усвајање, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова 
ће се закључити Анекс овог Уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања 
оконачне ситуације. 

Након закључења Анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од 
дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла из 
члана 5. овог Уговора на вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става. 

 

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 15. 

Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а 
пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење 
непредвиђених радова који мора да садржи: 

1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране 
стручног надзора; 

2. детаљне анализе цена непредвиђених радова. 

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши 
контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са 
детаљним образложењем сваке појединачне позиције доставља Наручиоцу најкасније у року 
од 10 (десет) дана од дана пријема захтева, ради предузимања радњи за уговарање 
непредвиђених радова у складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног 
позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. 
У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова је 
обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове 
(непредвиђене радове). 

Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова стиче 
услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, 
након што их изведе. Стручни надзор није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, 
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одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму 
непревиђених радова. 

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у 
грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за 
спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 
предвидети у току израде техничке документације. 

Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних 
догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању 
обавештења од стране Извођача радова и стручног надзора, приступити уговарању наведених 
радова, у складу са ставовима 2., 3. и 4. овог члана Уговора, а након добијеног позитивног 
мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.  

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 16. 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања не може да буде већа од 5.000.000,00 динара.  

Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова, који се могу уговорити у 
изузетним, оправданим ситуацијама, на предлог Стручног надзора, а уз сагласност Наручиоца 
и Финансијера.  Обрачун предметних радова, вршиће се по јединичним ценама из Понуде. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 

Члан 17. 

Извођач радова је дужан да до коначног обрачуна изведених радова, уговори све непредвиђене 
радове, као и вишкове и мањкове радова, у складу са одредбама овог Уговора и одредбама ЗЈН. 

 
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Члан 18. 

 

Примопредаја објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова 
предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње 
дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и 
упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не би 
могла да се изврши контрола изведених радова. 
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 Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за 
изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким 
прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, 
опреме и инсталација. 
 Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 
завршетка радова. 
 Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине и 2 (два) 
представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног 
надзора. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји - квалитативни пријем истих. 
 Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког 
прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени 
материјал и извештајима. 
 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те 
недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 10 (десет) дана и ако их не отклони у 
споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица 
на терет Извођача радова. 
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по 
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  
Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на 

коришћење изведене радове. 
 

КОНАЧАН ОБРАЧУН 

Члан 19. 

 

 Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за 
коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 
стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) 
представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног 
надзора. 

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 
Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о 

примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 
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РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 20. 
Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима: 
1. ако Извођач радова не започне радове најкасније до 10 (десет) дана од увођења у посао; 
2. ако Извођач радова својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену 

динамику више од 30 (тридесет) дана и не предузима одговарајуће мере и акције за 
скраћење и елиминацију кашњења; 

3. ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење 
радова; 

4. ако Извођач радова неквалитетно изводи радове; 
5. ако Извођач радова не поступа по налозима стручног органа у оквиру његових овлашћења; 
6. ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави 

по истеку рока од 7 (седам) дана, или ако одустане од даљег рада; 
7. ако Извођач радова није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује 
другог извођача и активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде, повраћај авансног 
плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која 
представља разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог 
извођача за те радове. 
 Извођач радова може раскинути Уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца у 
складу са одредбама овог Уговора. 
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним 
роком од 15 (петнаест) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за 
раскид Уговора. 
 Сву штету која настане раскидом Уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна 
која је својим поступцима или разлозима довела до раскида Уговора. 
 У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до 
дана раскида Уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца 
и Извођача радова, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима. 
 Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 
Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о 
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планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу и других прописа који регулишу предмет 
уговора. 

Члан 22. 

Измене и допуне овог Уговора, наручилац и Извођач могу вршити искључиво анексом у 
писаној форми у складу са Уговором и Законом о јавним набавкама. 

Члан 23. 

Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају 
споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда у Сремској 
Митровици. 

Члан 22 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава  
по 3 (три) примерка за своје потребе. 
Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:  
Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2019. године  
Прилог бр. 2 - Техничка Спецификација радова 
Прилог бр. 3 - Структура цене радова  

Уговорне стране: 

ИНВЕСТИТОР 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

  

ИЗВОЂАЧ 

____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 

  

Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела 

уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У 

случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел 

уговора. 
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Прилог 17 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

17.1.УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА. 

Понуђач је у обавези да сва документа поднета уз Понуду повеже траком (јемствеником) у 
целину и запечати крај јемственика на првој или последњој страни, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, 
а да се видно не оштете листови или печат.  

Понуђач мора све обрасце и изјаве које је добио као део конкурсне документације, а 
саставни су део Понуде да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а 
место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.  

17.2. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Понуда и 
остала документација која се односи на понуду мора бити сачињена на српском језику. 

Уколико је неки од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију предметног 
доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади земље у 
којој се као службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ 
сачињен. 

17.3.ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси у једном оригиналном примерку непосредно или путем поште. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач 
може да поднесе само једну понуду. Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне 
документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити 
попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. Понуђач подноси понуду на 
адресу наручиоца:  
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ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РУМА; ОРЛОВИЋЕВА 5, 

СА НАЗНАКОМ «ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈН – НЕ ОТВАРАТИ» 

(јавна набавка број: 404-41/19-IV- Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту 

Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског.)  

лично преко писарнице Наручиоца или поштом у затвореној коверти. На полеђини коверте 
обавезно навести назив, адресу и телефон 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. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.05.2019. године до 10 

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.  

Понуда мора да садржи:  

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РАДОВА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО 

 

Прилог 3 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ попуњен по свим ставкама, оверен печатом и 
потписан 

Прилог 7 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ попуњен, потписан и оверен печатом  Прилог 8 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ попуњен, потписан и 
оверен печатом.  

Прилог 10 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 79.СТАВ 10 попуњен, 
потписан и оверен печатом 

Прилог 11 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 

2.ЗЈН попуњен, потписан и оверен печатом 

Прилог 12 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА попуњен, потписан и оверен печатом Прилог 13 

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА попуњен, потписан и оверен Прилог 14 



                ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

                ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                            ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 
 

116/131 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска 

и Милоша Црњанског 

 

 

 
 
 

Шифра записа З 8.4-9                                                                                                                                                ISO 9001:2015 

печатом 

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УВИДА У ПРОЈЕКТНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Прилог 15 

МОДЕЛ УГОВОРА 

Прилог 16 

Средства финансијског обезбеђења - банкарска гаранција за озбиљност понуде 

Средства финансијског обезбеђења - оригинално писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

Средства финансијског обезбеђења - оригинално писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за отклањање грешака у 

гарантном року 

Средства финансијског обезбеђења - оригинално писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања 

Доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 

који су наведени у конкурсној документацији 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, уколико понуду подноси група понуђача 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно датим објашњењима и условима. 

17.4.ПАРТИЈЕ  

Јавна набавка није обликована по партијама.  

17.5. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

17.6. ОПОЗИВ, ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део 
понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
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У року за подношење понуде понуђач може писаном изјавом одустати од своје достављене 
понуде. Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда, с обавезном назнаком да се 
ради о одустајању од понуде. У наведеном случају се понуда неотворена враћа понуђачу. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОРЛОВИЋЕВА 5, РУМА са 
назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку бр. 404-41/19-IV -НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна понуде за јавну набавку бр. 404-41/19-IV -НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Опозив понуде за јавну набавку бр. 404-41/19-IV -НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. 404-41/19-IV -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.  

17.7. РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ 

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: ОРЛОВИЋЕВА 5, РУМА и 
то у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки и на сајту наручиоца града Рума и то до 10:00 часова, дана  27.05.2019. године. 

Понуђачи који не достављају понуду преко поште, предају је на писарници ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ РУМА, на горе наведеној адреси. 

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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
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17.8. ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 27.05.2019. године тј.  истог дана након истека 
крајњег рока за достављање понуда, и то у 11.00 часова, Главна 155, Рума, Градска кућа, 

сала већа. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању, 
предају Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код 
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број 
овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. 

 
17.9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања и накнаде те измене или допуне објави на Порталу 
јавних набавки и својој интернет страници. Све измене, објављене на напред наведен начин и 
у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Измене и 
допуне конкурсне документације важиће само ако су у писаној форми.  

У случају измене или допуне конкурсне документације осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и 

објави oбавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и 

својој интернет страници.  

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 недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет 
дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу 
јавних набавки и својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења 
телефоном није дозвољено.  
Заинтересовано лице може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 07:00 
до 15:00 часова. За сва документа која буду примљена од стране наручиоца након наведеног 
радног времена, сматраће се да су примљена првог следећег радног дана, а у складу са чланом 
20 ЗЈНа. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈНа. 
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације у јавној набавци број  404-41/19-
IV, на адресу: ОУ Општине Рума, Главна 107, 22400 Рума, Канцеларија за ЈН бр.12; 

Контакт особа: Злата Јанковић, jnbruma@ruma.rs 
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17.10. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 

ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
 
Понуђач је обавезан да, пре подношења понуде, изврши обилазак локације и увид у пројектно 
техничку документацију, како би се упознао са локацијом на којој ће се вршити радови, 
стањем на терену, предметом рада и укупним обимом посла.  

Понуђач има обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан увид у радове 
увидом у пројектну документацију и локацију, како касније не би дошло до непредвиђених и 
накнадних радова.  
 Обилазак локације ради подношења биће евидентиран од стране Наручиоца на Oбрасцу 
потврде о обиласку локације (ПРИЛОГ 15).  
 Заинтересована лица су дужна да изврше обилазак локације и увид у техничку 
документацију најкасније 5 дана пре утврђеног рока за подношења понуда,  уз обавезну 

најаву 2 дана раније на адресу: ОУ Општине Рума, Главна 107, 22400 Рума, Канцеларија за 
ЈН бр.12 или  електронски на: jnbruma@ruma.rs, како би Наручилац дефинисао датум и време 
обиласка локације и увида у пројектно-техничку документацију као и лице задужено од стране 
Наручиоца да изврши обилазак. Обилазак локације није могуће извршити , након истека горе 
наведеног рока. 
 Понуда која не садржи потврду о обиласку локација, оверену и  потписану од стране 
представника наручиоца, биће одбијена  као неприхватљива. 

17.11. УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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 подноси 
понуду самостално, као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

17.12. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Понуђачи су обавезни да у понуди наведу да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу или подизвођачима. 

Понуђач који подноси понуду са Подизвођачем дужан је да:  

-у обрасцу Понуде наведе опште податке о Подизвођачу, проценат од укупне вредности 
набавке који ће извршити Подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности 
јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко Подизвођача.  
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-понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. Закона, 
став 1, тачка од 1 до 4. 

У Обрасцу понуде (Образац 7.3. у конкурсној документацији) навести називе свих подизвођача 

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 уговорене набавке 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 реализоваи средство финансијског обезбеђења и раскинути Уговор, осим ако би 
раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. У овом случају ће Наручилац обавестити 
организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

17.13. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Уколико Понуду подноси група Понуђача, у обрасцу Понуде навести опште податке о сваком 
учеснику из групе понуђача.  

Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из 
члана 75. Закона, став 1, тачка од 1 до 4. Додатне услове испуњавају заједно. 

Обрасци из конкурсне документације у случају подношења заједничке понуде се потписују и 
печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом. Понуђачи из групе 
Понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати образац 
„Подаци о члану групе понуђача” (Образац 7.4. у конкурсној документацији) и "Образац изјаве 
учесника у заједничкој понуди" (Образац 7.5. у конкурсној документацији). Група понуђача 
дужна је да у понуди достави СПОРАЗУМ којим се Понуђачи из групе међусобно и према 
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и 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 у извршењу уговора;  
 
а пожељно је да садржи и: 
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- податак о понуђачу који ће у име групе потписати уговор; 

- податак о понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

- податак о понуђачу који ће издати рачун и 

- број рачуна на који ће бити извршено плаћање 

Понуђачи из групе понуђача који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 

17.14. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  

 

• НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: 
- аванс у висини од 50 % укупно уговорене вредности радова у року од 45 дана од 
закључења уговора и након пријема уредног предрачуна за плаћање аванса, изјаве о 
наменском коришћењу аванса, достављања банкарске гаранције за повраћај аванса и 
банкарске гаранције за добро извршење посла, у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 
119/2012, 68/2015). Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, 
сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова, стим што је 
Извођач у обавези да у целости изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у 
привремној ситуацији која претходи издавњу окончане ситуације, 
- до 40 % укупно уговорене вредности по привременим месечним ситуацијама, 
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена 
из понуде потписаним од стране стручног надзора,  најкасније у року од 45 дана, у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015) од дана пријема оверених 
ситуација од стране Наручиоца, 
- остатак у износу од минимум 10% вредности укупно уговорене вредности по 
окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова 
и јединичних цена из понуде  потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 
дана од дана пријема банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, 

оверене ситуације, потписаног записника о примопредаји објекта и коначног обрачуна.  
 

• РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА: Рок за завршетак радова је 120 календарских дана од 
дана увођења у посао. 
 

• МЕСТО ИЗВРШЕЊА:  Место извођења радова је  Општина Рума:  
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- Улица Милоша Црњанског од ул.Павловачке до ул. Орловићеве, деоница 1/км 00+000,00-
км4+382,00 

- Улицe Сремска од раскрснице са Улицом Виноградарском до Улице Вука Караџића у дужини 
од 360м 

 
• ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ И УГРАЂЕНИ МАТЕРИЈАЛ 

Гарантни рок за радове  је минимум 24 месеца за извршене радове, од дана 
потписивања записника о примопредаји. 
Гарантни рок за уграђени материјал  је гарантни рок произвођача 

17.14. ЦЕНА 
Понуђена цена, односно укупна вредност радова којa су предмет јавне набавке исказује се у 
динарима и мора бити фиксна до коначне реализације уговора. 
Понуђена цена мора да садржи све припадајуће трошкове, са посебно израженим порезом на 
додату вредност. 
У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, попуст мора бити урачунат у цену у 
понуди. Попусти који нису наведени у понуди и урачунати у коначну цену неће бити узети у 
обзир. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 
поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.  
 

17.15. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
У својој понуди сваки понуђач је дужан да достави средства финансијског обезбеђења, која су  
издата од пословне банке у којој имају рачун. 
Понуђач може поднети гаранцију или писмо о намерама стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг). 

 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets 
Authorities- ESMA). 

 
Средства финансијског обезбеђења која се достављају уз понуду су: 
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1.  Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. Банкарска 
гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у 
висини од 5% од укупне понуђене цене из понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи 
најмање колико и важи понуда, (најмање 60 дана). Поднета банкарска гаранција не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ 
од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets 
Authorities- ESMA). 
 
Наручилац  ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим 
случајевима: 
уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 
уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено  
не потпише уговор о јавној набавци; 
уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 
гаранцију за добрo извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
 
2.  Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију  за повраћај аванса 
Понуђач је дужан да уз понуду достави  Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за 
издавање: неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске 
гаранције за повраћај авансног плаћања у висини аванса (50% од вредности уговора са ПДВ-
ом), као гаранција за повраћај аванса, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за 
извршење уговорених радова, тј. до примопредаје –окончања радова. 
 
3. Обавезујуће  оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију  за добро извршење посла. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за 
издавање: неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске 
гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а са 
роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговорених радова, тј. до 
примопредаје –окончања радова. 
 



                ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

                ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                            ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 
 

124/131 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска 

и Милоша Црњанског 

 

 

 
 
 

Шифра записа З 8.4-9                                                                                                                                                ISO 9001:2015 

4. Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију  за отклањање грешака у гарантном року. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за 
издавање: неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске 
гаранције за отклањање грешака у гарантном року  у износу од 10 % од вредности уговора 
без ПДВ-а чији рок важења мора бити 30 дана дужи од уговореног гарантног рока. 
 
Изабрани понуђач се обавезује да достави Наручиоцу следећа средства финансијског 
обезбеђења:  
 
1.Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у тренутку закључења уговора, а 
најкасније у року од 7 дана  по закључењу уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај 
авансног плаћања издаје се у висини 50% од вредности уговора са ПДВ-ом и мора трајати 
најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова. Гаранција мора бити 
безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности 
усаглашени са Конкурсном документацијом. Добављач може поднети гаранције стране банке 
само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг).  
Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство финансијског 
обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног 
који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 
2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у тренутку закључења уговора, а 
најкасније у року од 7 дана  по закључењу уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, , 
која мора трајати најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова - стављања 
предмета јавне набавке у функцију, (потписивања записника о примопредаји радова). 
Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају 
бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Извођач може поднети 
гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Aко се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 
извршење посла мора се продужити.  
Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје 
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 
оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. 
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3. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, понуђач предаје 
наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора - завршетка уговорених радова, што ће 
бити констатовано Записником о примопредаји радова. 
Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив.  
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10 % од 
вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од 
гарантног рока. Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 
оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену 
месну надлежност за решавање спорова.       
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати уколико 
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 10 дана од дана пријема писаног 
захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца.  У том 
случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отколонити по тржишним 
ценама са пажњом доброг привредника. 
 

17.16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧИЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 
17.17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН. 

 

17.18. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧИЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 

17.19. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ  ПОДАТАКА ИЗ ПОНУДЕ 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који 
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су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као 
и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра 
само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак 
мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а 
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за 
поверљивост података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће одбити давање 
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се 
сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде 
који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће у 
складу са чланом 14 ЗЈНа чувати све прописно обележене податке као поверљиве, одбиће 
давање информација које би значило повреду поверљивости података добијених у понуди, а 
као пословну тајну чуваће имена понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим 
понудама односно пријавама. 

 

17.20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

Наручилац може да приликом стручне оцене захтева од понуђача у писаном облику дадатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 
врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени 
да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и његовог 
подизвођача. Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача. 

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

17.21. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Важност понуде не може да буде краћа од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде. 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. 
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17.22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.  

17.23. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим у случају кад је поступак јавне набавке 
обустављен из разлога који су на страни наручиоца. У том случају наручилац је у обавези да 
понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава финансијског 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

17.24. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

17.25. УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

Структура понуђене цене се попуњава на обрасцу Прилог 9 конкурсне документације, који 
мора да буде потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача. 
Понуђач има избор које елементе ће приказати као структуру понуђене цене. Понуђена цена 
обухвата све трошкове које понуђач има у извршењу уговора.  
Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није 

укључио приликом подношења понуде.  Елементи структуре цене морају бити 

усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (образац Прилог 7). 

17.26. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац може у свакој фази јавне набавке да обустави поступак и одустане од доделе 
Уговора у складу са чланом 109. ЗЈН  

17.27. ИЗМЕНА УГОВОРА 

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да 
повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су 
уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био 
остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне 
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вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде 
већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти 
радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).  

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета 
уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.  

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на које 
извођач радова није могао да утиче. 

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће 
дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под 
условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета 
јавне набавке. 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или 
због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.  

17.28. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА 

ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 

ЗАКОНА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 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 ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-
mail: jnbruma@ruma.rs, факсом на број 022/479-070 или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
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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 7 (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, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 

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

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
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7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – Подносилац захтева за заштиту 
права је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 
120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца било пре или након 
отварања понуда.  

(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: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни 

број јавне набавкe;.  

(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, или  
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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, или  

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), или 

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 
ЗЈН и другим прописом. Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. 
ЗЈН.  

 
 


