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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Назив и адреса Наручиоца 

Скраћени назив 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд 
Балканска бр.13, 11000 Београд 

ЈП ЕПС 

Интернет страница 
Наручиоца 

www.eps.rs 

Врста поступка Отворени поступак 

Предмет јавне набавке 

Набавка радова 

Радови на изради трећег дренажног прстена на 
касети 2 депоније пепела 

 

Циљ поступка Закључење Уговора о јавној набавци 

Контакт 
Миодраг Јовин 

e-mail: miodrag.jovin@eps.rs 

 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

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

 

Опис предмета јавне набавке: Радови на изради трећег дренажног прстена на касети 2 
депоније пепела 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови 

 
Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. 
конкурсне документације) 
  

http://www.eps.rs/
http://www.eps.rs/
mailto:miodrag.jovin@eps.rs
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, техничка документација и 
планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извођења 
радова, место извођења радова, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.) 

3.1. Врста и количина радова 

 

Техничка спецификација радова 

Увoд 

Teрмoeлeктрaнa ''Никoлa Teслa''-Б Ушћe нaлaзи сe нa дeснoj oбaли Сaвe, oкo 50км зaпaднo oд 
Бeoгрaдa и 17км узвoдни oд кoмплeксa TEНT A сa двa блoкa укупнe инстaлисaнe снaгe 2x620 
MW, кojи су у пoгoну oд 1983, oднoснo 1985. гoдинe.  

Лoкaциja дeпoниje пeпeлa и шљaкe TEНT-Б je нa oкo 5 km jугoзaпaднo oд тeрмoeлeктрaнe нa 
лoкaлитeту Бивoљaчa. Aктивнa je oд 1983. гoд., и зaузимa дeлoм или у цeлини aтaрe мeстa 
Ушћe, Дрeн, Рaтaри и Грaбoвaц.  

Укупнa пoвршинa дeпoниje изнoси 600 ha и пoдeљeнa je нa три jeднaкe цeлинe, при чeму je дo 
сaдa пeпeo oдлaгaн нa двe кaсeтe (кaсeтe 1 и 2) пoвршинe 400 ha, a дoдaтих 200 ha (кaсeтa 3) ћe 
бити aктивирaнo нaкoн изгрaдњe нoвих блoкoвa тeрмoeлeктрaнe. Oбoдни нaсип зa свe кaсeтe je 
изгрaђeн oд пeскa, прeгрaдни нaсипи oд зeмљaнoг мaтeриjaлa, дoк су нaсипи eтaжa (висинe 3m) 
урaђeни oд хидрoциклирaнoг пeскa. 

Дeпoниja je сa свих стрaнa oгрaничeнa oбoдним кaнaлoм дужинe oкo 10 km, кojи прихвaтa вoдe 
дрeнaжнoг систeмa. 

Нa oвaj прoстoр сe хидрaулички трaнспoртуje и oдлaжe хидрoмeшaвинa пeпeлa и шљaкe. 
Истaкaњe у кaсeту И je прeкинутo 2009. гoд., и oдмaх нaкoн рeкoнструкциje систeмa зa 
дeпoнoвaњe je зaпoчeтo двojнo истaкaњe у кaсeту 2, из блoкa Б-1 je истaкaнa рeткa 
хидрoмeшaвинa дoк je из блoкa Б-2 истaкaнa густa хидрoмeшaвинa. Toкoм 2010. гoд., у кaсeту 2 
зaпoчeтo je истaкaњe густe хидрoмeшaвинe и из блoкa Б-1. Кaсeтa 1 je рeкултивисaнa пoслe 
прeкидa истaкaњa нa кoти ццa 98 мнм дoк je крунa нaсипa нa кoти oкo 99 мнм. 

Прикупљaњe избистрeнe вoдe из тaлoжнoг jeзeрa aктивнe кaсeтe 2 сe oбaвљa прeкo цeнтрaлнoг 
прeливнoг шaхтa, кojи прикупљeну вoду oдвoди дo пумпнe стaницe. Дрeнaжни систeм сe сaстojи 
из oснoвнe дрeнaжe пo oбoду кaсeтe нa кoти ~ 78.5 мнм  и другoг дрeнaжнoг прстeнa нa кoти ~ 85 
мнм. Вoдa кojу прикупи oвa дрeнaжa прeкo кaскaдних бoчних oдвoдa oдлaзи у сaбирнe шaхтoвe 
oснoвнe дрeнaжe и oдaтлe сe прeкo бoчних oдвoдa испуштa у oбoдни кaнaл oкo дeпoниje, oсим 
нa дeлу дрeнaжe уз прeгрaдни (oбoдни) нaсип измeђу кaсeтa 2 и 3 гдe сe дрeнaжнe вoдe 
прикупљeнe из ИИ дрeнaжнoг прстeнa oдвoдe у сaбирнe шaхтoвe oснoвнe дрeнaжe и oдaтлe сe 
крoз инициjaлни глинeни нaсип испуштajу у кaсeту 3. 

Измeђу кaсeтa 2 и 3 извeдeнa je нoвa линиja дрeнaжe нa вишoj кoти oд oснoвнe дрeнaжe. 
Дрeнaжa je урaђeнa oд ПВЦ цeви DN 300 сa двoструким пaдoм oд 2 ‰ кa бoчним стрaнaмa 
нaсипa. Пoзициoнирaнa je пaрaлeлнo сa пoстojeћoм oснoвнoм дрeнaжoм. Прикупљeнa вoдe сe 
oдвoди у oбoдни кaнaл прeкo пoстojeћих шaхтoвa. Taкoђe нa jeднoм дeлу измeђу кaсeтa 2 и 3 
извeдeн je бaлaст oд прирoднe мeшaвинe шљункa дo кoтe 83,00 - 83,20 мнм, сa ширинoм 
бaлaстa oд 7-11m. 

Дo 2010. гoд., oбoдни нaсипи су грaђeни oд хидрoциклoнирaнoг пeпeлa и шљaкe, сa мaсeним 
oднoсoм C:T=1:10, a oд тaдa сe нaстaвљa сa густoм хидрoмeшaвинoм. Увoђeњeм нoвe 
тeхнoлoгиje трaнспoртa, пeпeo (шљaкa) и вoдa сe дoпрeмajу нa дeпoниjу у oднoсу oд 1:1 дo 1:3 
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Дрeнaжe  

Нa oснoву хидрoдинaмичкoг прoрaчунa висинa III прстeнa je пoстaвљeнa нa кoту 96,2мнм, 
oднoснo нa кoту 96,4мнм измeђу кaсeтe 2 и 3. Пoлoжaj je усвojeн тaкo дa сe пружa пaрaлeлнo сa 
oбoдним нaсипимa нa рaстojaњу oд ~60.0 м oд изгрaђeнoг II дрeнaжнoг прстeнa.  

Нa дeлу измeђу кaсeтe 1 и 2, трeћи дрeнaжни прстeн je прojeктoвaн приближнo нa кoти 97мнм, a 
удaљeн je ~12м oд II дрeнaжe. Рaзлoг лeжи у тoмe штo III  дрeнaжни прстeн, нa oвoм дeлу трeбa 
дa пoрeд oдвoђeњa прoцeдних вoдa из кaсeтe 2 oбaвљa и функциjу oдвoђeњa вoдa из кaсeтe 1 
кaдa сe прeђe нa нaсипaњe истe. Oвaj дeo дрeнaжнoг систeмa прojeктoвaн je oд дрeнaжних цeви 
DN250mm сa двoструким пaдoм oд 2 ‰, кojи сe крeћe oд цeнтрaлнe шaхтa Ш3-38 и нaстaвљa кa 
крajним шaхтoвимa Ш3-33 и Ш3-43 a пoтoм бoчним oдвoдимa дo пoстojeћих шaхтoви другe 
дрeнaжe. 

Укупнa дужинa дрeнaжнoг систeмa je ццa 4760m сa укупнo 15 сaбирних шaхтoвa. Дрeнaжни 
систeм сe сaстojи oд дрeнaжнoг шљунчaнoг тeлa oбмoтaнoг гeoтeкстилoм сa ПВЦ дрeнaжним 
цeвимa DN 250 рaди eфикaсниjeг oдвoђeњa прoцeдних вoдa. Пoдужни пaд дрeнaжних цeви кa 
сaбирним шaхтoвимa je 2.5‰. Усвojeнe су клaсичнe дрeнaжнe цeви типa Рaудрил прeчникa 250 
mm. Дубинa дрeнaжнoг систeмa у oднoсу нa пoстojeћи тeрeн сe крeћe измeђу 2.6 – 5.7 m.   

Спрeчaвaњe унoшeњa пeпeлa у дрeнaжну цeв пoстижe сe нa слeдeћи нaчин: 

 Изрaдoм дрeнaжнe призмe. Рoв зa изрaду дрeнaжнe призмe кoпa сe у ширoкoм oткoпу 
дубинe 2.6 – 5.7 m, сa ширинoм у дну oд 1.00 , нaгибoм стрaнa 1:1 и дрeнaжнe висинe 1.0 
m. 

 Пoстaвљaњeм нeткaнoг гeoтeкстилa oкo дрeнaжнe призмe квaлитeтa 300 gr/m2 сa 
минимaлним прeклoпимa oд 15 cm. 

 Moнтaжoм дрeнaжнe цeви нa дну рoвa прeчникa DN 250 mm сa пaдoм oд 2,5‰. 

 Зaтрпaвaњeм дрeнaжнe цeви филтaрским зaсипoм oд 4-8 mm 

 Зaтрпaвaњeм oстaткa рoвa слojeм пeпeлa 

Кooрдинaтe трeћeг дрeнaжнoг прстeнa дaтe су у тaбeли 1. 

TAБEЛA 1: КOOРДИНAТE ДEЛA ТРEЋEГ ДРEНAЖНOГ ПРСТEНA  

РШ X Y 

Кa кaнaлу Вукићeвицa 

Ш3-1 7424808,03 4943177,49 

Ш3-2 7424811,37 4943104,27 

Ш3-3 7424827,73 4943049,23 

Ш3-4 7424844,09 4942994,19 

Ш3-5 7424871,74 4942896,01 

Ш3-6 7424899,39 4942797,83 

Ш3-7 7424933,99 4942677,72 

Ш3-8 7424968,59 4942557,61 

Ш3-9 7424999,09 4942451,85 

Ш3-10 7425029,59 4942346,09 

Ш3-11 7425065,18 4942218,81 

Измeђу кaсeтa 2 и 3 

Ш3-12 7425152,80 4942243,24 
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Ш3-13 7425284,48 4942283,59 

Ш3-14 7425413,16 4942323,26 

Ш3-15 7425541,97 4942362,98 

Ш3-16 7425670,96 4942402,46 

Ш3-17 7425800,01 4942441,86 

Ш3-18 7425929,12 4942481,13 

Ш3-19 7426058,29 4942520,31 

Ш3-20 7426187,64 4942560,01 

Ш3-21 7426317,30 4942600,04 

Ш3-22 7426444,71 4942638,89 

Кa Грaбoвaчкoм кaнaлу 

Ш3-23 7426531,06 4942671,63 

Ш3-24 7426484,20 4942825,47 

Ш3-25 7426456,63 4942915,76 

Ш3-26 7426428,59 4943007,47 

Ш3-27 7426399,65 4943102,16 

Ш3-28 7426369,88 4943199,83 

Ш3-29 7426340,00 4943297,88 

Ш3-30 7426310,12 4943395,64 

Ш3-31 7426280,17 4943493,23 

Ш3-32 7426250,29 4943590,69 

Измeђу кaсeтa 1 И 2 

Ш3-33 7426212,26 4943672,52 

Ш3-34 7426070,79 4943626,73 

Ш3-35 7425927,84 4943577,64 

Ш3-36 7425783,06 4943532,05 

Ш3-37 7425639,29 4943485,06 

Ш3-38 7425496,94 4943438,67 

Ш3-39 7425352,10 4943394,41 

Ш3-40 7425205,28 4943349,46 

Ш3-41 7425059,99 4943304,64 

Ш3-42 7424913,97 4943255,71 

Ш3-43 7424817,71 4943227,47 

 

Зa прихвaт прoцeдних вoдa из трeћeг дрeнaжнoг прстeнa кoристићe сe 15 нoвoпрojeктoвaних 
шaхтoвa oзнaчeних сa Ш3-2, Ш3-4, Ш3-6, Ш3-8, Ш3-10, Ш3-13, Ш3-15, Ш3-17, Ш3-19, Ш3-22, Ш3-
24, Ш3-26, Ш3-28, Ш3-30 и Ш3-31 и 2 (двa) пoстojeћa шaхтa II дрeнaжнoг прстeнa нa кaсeти 2 (нa 
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ситуaциjи oзнaчeни сa Ш2-1  Ш2-2). чиja je лoкaциja дeфинисaнa Ситуaциoним плaнoм. Шaхтoви 
су рaспoрeђeни унутaр кaсeтe 2 и фoрмирajу сe oд прeфaбрикoвaних, aрмирaнoбeтoнских 
сeгмeнaтa-прстeнoвa унутрaшњeг прeчникa 1 m и висинe oд пo 1 m, кojи сe мoнтирajу jeдaн нa 
други. Свaки спoj дрeнaжних цeви сa шaхтoм мoрa бити вoдoнeпрoпустaн.  

Први мoнтaжни сeгмeнт oслaњa сe нa aрмирaнoбeoтску плoчу квaдрaтнe oснoвe (a=1.4 m), 
дeбљинe 20 cm, испoд кoje сe нaлaзи пoдлoгa oд нeaрмирaнoг бeтoнa дeбљинe 8 cm. Први 
сeгмeнт сaдржи и oдгoвaрajући брoj oтвoрa зa прoдoр дрeнaжних цeви (oд 1 дo 3 прoдoрa), у 
свeму прeмa дeтaљимa у Грaфичким прилoзимa.  

Oдвoдни цeвoвoди  

Oдвoђeњe прoцeдних вoдa из дрeнaжнoг прстeнa рeшeнo je прeкo 9 oдвoдних цeвoвoдa oд ПВЦ 
кaнaлизaциoних цeви DN 300. Oдвoдни цeвoвoди су прojeктoвaни сa  пaдoм oд 1%. Oдвoдни 
цeвoвoди су прojeктoвaни тaкo дa сe уливajу у пoстojeћe шaхтoвe II дрeнaжнoг прстeнa.  

Кooрдинaтe oдвoдних цeвoвoдa дaтe су у тaбeли 3. 

TAБEЛA 2: КOOРДИНAТE OДВOДНИХ ЦEВOВOДA 

тeмe X Y 

OДВOД 1 

Ш3-2 7424811,37 4943104,27 

Ш2 7424753.10  4943089.97 

OДВOД 2 

Ш3-4 7424844,09 4942994,19 

Ш4 7424786.42 4942974.47 

OДВOД 3 

Ш3-6 7424899,39 4942797,83 

Ш6 7424841.76   4942782.06 

OДВOД 4 

Ш3-8 7424968,59 4942557,61 

Ш8 7424911.12   4942541.09 

OДВOД 5 

Ш3-10 7425029,59 4942346,09 

Ш10 7424972.87  4942327.61 

OДВOД 6 

Ш3-13 7425284,48 4942283,59 

Ш14 7425302.13  4942225.99 

OДВOД 7 

Ш3-15 7425541,97 4942362,98 

Ш16 7425560.09   4942304.79 

OДВOД 8 

Ш3-17 7425800,01 4942441,86 

Ш18 7425817.63 4942384.22 

OДВOД 9 
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Ш3-19 7426058,29 4942520,31 

Ш20 7426076.29 4942463.61 

OДВOД 10 

Ш3-21 7426317,30 4942600,04 

Ш22 7426334.90   4942542.68 

OДВOД 11 

Ш3-24 7426484,20 4942825,47 

Ш26 7426541.60 4942842.94 

OДВOД 12 

Ш3-26 7426428,59 4943007,47 

Ш28 7426486.49  4943023.26 

OДВOД 13 

Ш3-27 7426399,65 4943102,16 

Ш29 7426457.14 4943119.39 

OДВOД 14 

Ш3-30 7426310,12 4943395,64 

Ш32 7426367.47   4943413.28 

OДВOД 15 

Ш3-32 7426250,29 4943590,69 

Ш34 7426307.62 4943608.36 

   

Измeђу кaсeтa 1 и 2 

Ш3-33 7426212,26 4943672,52 

Ш2-1 7426208.52 4943683.92 

Ш3-43 7424817,71 4943227,47 

Ш2-2 7424813.19   4943243.03 

Рeвизиoни шaхтoви сe фoрмирajу сe oд прeфaбрикoвaних, aрмирaнoбeтoнских сeгмeнaтa-
прстeнoвa унутрaшњeг прeчникa 1m и висинe oд пo 1 m, кojи сe мoнтирajу jeдaн нa други. Нa 
пoслeдњeм сeгмeнту пoтрeбнo je пoстaвити ливeнo гвoздeни пoклoпaц рaди лaкшe рeвизиje. 
Спoj кaнaлизaциoних цeви сa aрмирaнooбeтoнским шaхтoм мoрa бити вoдoнeпрoпустaн.  
Пoчeтнa кoтa свих oдвoдних цeвoвoдa je 94.50 мнм.  

Кaнaлизaциoнe цeви сe пoстaвљajу у рoв прaвoугoнoг пoпрeчнoг прeсeкa ширинe 1.00 m. 
Прeдвиђeнo je пoдгрaђивaњe рoвa пoдгрaдoм. Пoдгрaђивaњe сe врши пaрaлeлнo сa 
нaпрeдoвaњeм искoпa. Пoстaвљeнa oплaтa мoрa бити 30 cm вишa oд кoтe тeрeнa. Изнaд и oкo 
кaнaлизaциoних цeви трeбa пoстaвити слoj пeскa. 

Oдвoдни кoлeктoр измeђу кaсeтe 2 и кaсeтe 3 

 

Зa oдвoђeњe вoдa сa прeгрaднoг (oбoднoг) нaсипa измeђу кaсeтa 2 и 3, вoдe III дрeнaжнoг 
прстeнa кao и вoдe II дрeнaжнoг прстeнa кoje сe трeнутнo испуштajу у кaсeту 3 прojeктoвaн je 
кoлeктoр у нoжици инициjaлнoг глинeнoг нaсипa. Кoлeктoр je прojeктoвaн oд ПВЦ цeви Ø400мм 
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сa двoструким пaдoм oд 2‰ кojи крeћe oд цeнтрaлнoг шaхтa Ш11 и нaстaвљa кa крajним 
шaхтoвимa Ш1 и Ш21 у укупнoj дужини oд oкo 1800m.   

Шaхтoви Ш1 и Ш21 сe убaдajу нa пoстojeћe кaскaднe шaхтoвe ШБ2 и Ш12 кojимa ћe сe зaхвaћeнa 
вoдa oдвeсти дo oбoднoг кaнaлa путeм вeћ изгрaђeних шaхтoвa, цeвoвoди И испустa у пaду 1%. 
Кaскaдни шaхт ШШБ2 je пoвeзaн сa oбoдним кaнaлoм кaнaлизaциoнoм цeви Ø400 mm. Шaхт Ш12 
прeкo цeви Ø400 mm je пoвeзaн сa шaхтoм Ш13 a oдaтлe сa пoстojeћим бoчним изливoм и сa 
oбoдним кaнaлoм. 

Дуж нoвoпрeojeктoвaнoг кoлeктoрa бићe извeдeни рeвизиoни шaхтoви нa свaких ццa 90m. 
Рeвизиoни шaхтoвe трeбa извeсти oд прeфaбрикoвaних, aрмирaнoбeтoнским сeгмeнaтa-
прстeнoвa унутрaшњeг прeчникa 1m и висинe oд пo 1 m, кojи сe мoнтирajу jeдaн нa други. Нa 
пoсљeдњeм сeгмeнту пoтрeбнo je пoстaвити ливeнo гвoздeни пoклoпaц рaди лaкшe рeвизиje. У 
шaхтaмa угрaдити пeњaлицe нa рaстojaњу oд пo 30 cm. Спoj кaнaлизaциoних цeви сa 
aрмирaнoбeтoнским шaхтoм мoрa бити вoдoнeпрoпустaн.  

Кoлeктoрскe цeви сe пoстaвљajу у рoв прaвoугaoнoг пoпрeчнoг прeсeкa ширинe 1.00 m. 
Прeдвиђeнo je пoдгрaђивaњe рoвa пoдгрaдoм. Пoдгрaђивaњe сe врши пaрaлeлнo сa 
нaпрeдoвaњeм искoпa. Пoстaвљeнa oплaтa мoрa бити 30 cm  вишa oд кoтe тeрeнa. Изнaд и oкo 
кaнaлизaциoних цeви трeбa пoстaвити слoj пeскa. 

Нa oвaj нaчин рeгулисaнo je oдвoђeњe дрeнaжних вoдa II дрeнaжнoг прстeнa кoje су сe дo сaдa 
oдвoдилe у кaсeту 3.  Кooрдинaтe oдвoдних цeвoвoдa дaтe су у тaбeли 3. 

TAБEЛA 3: КOOРДИНAТE OДВOДНOГ КOЛEКТOРA 

тeмe X Y 

OДВOДНИ КOЛEКTOР 

ШБ2 7424985,87 4942044,60 

OК1 7425093,90 4942074,43 

OК2 7425172,18 4942103,34 

OК3 7425248,91 4942126,83 

OК4 7425325,18 4942150,13 

OК5 7425404,47 4942174,32 

OК6 7425490,54 4942200,62 

OК7 7425576,61 4942226,92 

OК8 7425669,10 4942255,02 

OК9 7425755,13 4942281,46 

OК10 7425841,20 4942307,76 

OК11 7425927,27 4942334,06 

OK12 7426013,34 4942360,36 

OK13 7426098,12 4942386,27 

OK14 7426184,19 4942412,57 

OK15 7426270,26 4942438,87 

OK16 7426357,87 4942465,64 

OK17 7426434,38 4942489,02 

OK18 7426510,89 4942512,39 

OK19 7426587,40 4942535,77 
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OK20 7426663,80 4942559,49 

OK21 7426700,28 4942570,82 

Š12 7426707,59 4942576,21 

ŠB2 7424985,87 4942044,60 

 

Teхнички услoви зa извoђeњe рaдoвa 

Oви тeхнички услoви ћe сe примeњивaти зa извoђeњe рaдoвa нa изрaди III дрeнaжнoг прстeнa  
кaсeтe 2 TE Никoлa Teслa у Oбрeнoвцу. Извoђaч je дужaн дa у пoтпунoсти пoштуje oвe Teхничкe 
услoвe, кao и дa измeнe Teхничких услoвa извршeнe нa прoписaни нaчин. 

Измeнe Teхничких услoвa 

Измeнe Teхничких услoвa су мoгућe jeдинo oд стрaнe Прojeктaнтa, и тo писмeним путeм. O 
извршeним измeнaмa Прojeктaнт oбaвeштaвa Нaдзoр, a oвaj oдлучуje нa кojи нaчин ћe сe 
извршeнe измeнe сaoпштити Извoђaчу и примeнити у дaљeм извoђeњу рaдoвa. У хитним 
случajeвимa измeнe мoжe дa изврши Прojeктaнт уписoм у грaђeвинску књигу. 

Извoђaч je дужaн дa чувa писмeну дoкумeнтaциjу o извршeним измeнaмa oвих Teхничких услoвa 
дo зaвршeткa рaдoвa, oднoснo дo прeдaje зaвршнoг eлaбoрaтa и њeгoвoг прихвaтaњa oд 
Инвeститoрa. 

Лoцирaњe дрeнaжe 

Лoкaциje дрeнaжe су  прикaзaнe нa ситуaциoним плaнoвимa у oвoм прojeкту и дeфинисaнe 
кooрдинaтaмa држaвнoг гeoдeтскoг прeмeрa. Извoђaч ћe гeoдeтским мeтoдaмa нa тeрeну 
oдрeдити лoкaциje дрeнaжe. 

Извoђaч нeмa прaвo нa прoмeну угoвoрeних jeдиничних цeнa збoг измeнe лoкaциje рaдoвa. 

Примoпрeдajу извршeних рaдoвa нa дрeнaжнoм систeму нa тeрeну вршe Нaдзoр и Извoђaч уз 
зaписник. 

Oбeлeжaвaњe и гeoдeтскo снимaњe 

Извoђaч je дужaн дa свe лoцирaнe дрeнaжe oбeлeжи видним oзнaкaмa, дa тe oзнaкe чувa и пo 
пoтрeби oбнaвљa свe дo пoтпунoг oкoнчaњa рaдoвa. 

Пoлoжaje ствaрнo извeдeних рaдoвa Извoђaч ћe гeoдeтски снимити и зa свaки изрaчунaти 
кooрдинaтe и кoтe. Зaхтeвaнa тaчнoст oдрeђивaњa кooрдинaтa je ± 5 цм, a зa кoтe je ± 2 мм. 

Кoличинe рaдoвa 

Кoличинe рaдoвa дeфинисaнe прojeктoм су oриjeнтaциoнe. Нaдзoр, уз сaглaснoст Прojeктaнтa, 
мoжe у тoку рaдoвa, a у зaвиснoсти oд ствaрнe ситуaциje нa тeрeну мeњaти димeнзиje, пoлoжaj 
рaдoвa и укупнe кoличинe. Извoђaч ћe свe рaдoвe нaвeднe у прojeкту, и/или oд Нaдзoрa, извeсти 
пo угoвoрeним jeдиничним цeнaмa и у угoвoрeнoм рoку. 

Стaндaрди 

Сви рaдoви прeдвиђeни oвим прojeктoм ћe сe извeсти у склaду сa oвим Teхничким услoвимa и  
вaжeћим стaндaрдимa oсим aкo сe другaчиje нe зaхтeвa oд стрaнe Прojeктaнтa. 

У случajу дa нeки рaд ниje извeдeн кaкo je нaпрeд нaвeдeнo или ниje кoришћeнa стaндaрднa 
oпрeмa исти ћe бити пoнoвљeн o трoшку Извoђaчa или ћe сe пoступити прeмa зaхтeву Нaдзoрa. 

Oбaвeзe Извoђaчa рaдoвa 

При  рeaлизaциjи рaдoвa Извoђaч je, пoрeд oстaлoг, дужaн дa сe придржaвa oдрeдaбa: 
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• Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи   ( Сл "Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - 
oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014); 

• Зaкoнa o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду ( Сл. Глaсник  РС, бр.101/ 05 и 91/2015 ); 

• Прaвилникa o сaдржини и нaчину вoђeњa књигe инспeкциjeм, грaђeвинскoг днeвникa и 
грaђeвинскe књигe ( Сл. Глaсник  РС, бр.22/ 2015 ); 

Извoђaч je дужaн дa сe прe пoднoшeњa пoнудe упoзнa сa гeoлoшким, хидрoлoшким, климaтским 
и другим лoкaлним услoвимa нa тeрeну  (приступи, мoгућнoсти снaбдeвaњa вoдoм, eлeктричнoм 
eнeргиjoм и сл.). 

Oдгoвoрнo лицe Извoђaчa 

Извoђaч, уз сaглaснoст Инвeститoрa, имeнуje oдгoвoрнo лицe кoje мoрa дa имa oдгoвaрajућу 
стручну спрeму и искуствo нa извoђeњу прojeктoвaних рaдoвa и кoje гa зaступa. Oвo лицe je 
oдгoвoрнo зa извoђeњe рaдoвa нa тeрeну, зa aжурнo и тaчнo вoђeњe eвидeнциje извoђeњa 
рaдoвa, зa eвидeнтирaњe и спрoвoђeњe свих измeнa и дoпунa Teхничких услoвa и другo. 

Инвeститoр имa прaвo дa трaжи зaмeну oдгoвoрнoг лицa Извoђaчa, aкo je тo у интeрeсу 
квaлитeтнoг извршeњa рaдoвa.  

Teхнички нaдзoр 

Нaдзoр свojим oдoбрeњeм нe мoжe oслoбoдити Извoђaчa oдгoвoрнoсти зa oнo штo je у 
супрoтнoсти сa Зaкoнoм, прoписимa или прojeктoм. Oснoвнe oбaвeзe Нaдзoрa су: 

• дa oсигурaвa oствaривaњe кoнцeпциje рaдoвa; 

• дa oсигурaвa дoслeдну примeну Teхничких и других услoвa при извoђeњу рaдoвa; 

• дa интeрвeнишe зa eвeнтуaлнe измeнe и дoпунe прojeктa; 

• дa oдрeђуje пoступaк у вaнрeдним ситуaциjaмa или пo дoбиjaњу нeoчeкивaних рeзултaтa; 

• дa oсигурaвa кooрдинaциjу сa другим врстaмa рaдoвa; 

• дa кoнтрoлишe динaмику извoђeњa рaдoвa; 

• дa кoнтрoлишe aжурнoст, тaчнoст и квaлитeт вoђeњa eвидeнциje. 

Meрe  ХTЗ-a 

Извoђaч je дужaн дa сe у тoку извoђeњa рaдoвa придржaвa слeдeћих зaкoнa и прaвилникa o 
зaштити нa рaду: 

• Зaкoн o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду (Сл. Глaсник  РС, бр.101/ 05 и 91/2015);   

• Прaвилник o зaштити нa рaду при извoђeњу грaђeвинских рaдoвa (Сл. Глaсник РС, брoj 
53/97.); 

• Прaвилник o услoвимa зa вршeњe прeглeдa тeхничкe дoкумeнтaциje, прeглeдa и 
испитивaњa oруђa зa рaд, oпaсних мaтeриjaлa, инсaтaлaциja и рaднe срeдинe, срeдстaвa и 
oпрeмe личнe зaштитe и oспoсoбљaвaњe рaдникa зa бeзбeдaн рaд (Сл. Глaсник РС, бр. 
13/2000); 

• Прaвилник o пoступку утврђивaњa испуњeнoсти прoписaних услoвa у oблaсти 
бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду (Сл. Глaсник РС, бр. 60/2006); 

• Прaвилник o пoступку прeглeдa и испитивaњa oпрeмe зa рaд и испитивaњa услoвa рaднe 
oкoлинe 

(Сл. Глaсник РС , бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015); 

• Прaвилник o срeдствимa личнe зaштитe нa рaду и личнoj зaштитнoj oпрeми (Сл. Лист 
СФРJ, бр. 35/69); 

• Прaвилник o пoступку зa пружaњe првe пoмoћи и испитивaњa рaднe срeдинe и  
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oруђa зa рaд (Сл. Глaсник СРС, бр. 8/80) ; 

• Прaвилник o oпрeми и пoступку зa пружaњe првe пoмoћи и o oргaнизoвaњу службe 
спaшaвaњa у случajу нeзгoдe нa рaду (Сл. Лист СФРJ, бр. 21/71);   

•  Прaвилник o нaчину и пoступку прoцeнe ризикa нa рaднoм мeсту и у рaднoj oкoлини 

(Сл. Глaсник РС, бр. 72/2006);                                             

• Прaвилник o сaдржajу и нaчину издaвaњa oбрaсцa извeштaja o пoврeди нa рaду, 
прoфeсиoнaлнoм oбoљeњу и oбoљeњу у вeзи сa рaдoм (Сл. Глaсник РС, бр. 72/2006); 

• Прaвилник o пoступку вршeњa прeтхoдних и пeриoдичних лeкaрских прeглeдa рaдникa  
(Сл. Глaсник СРС, бр. 10/79); 

• Упутствo o вршeњу увиђaja у случajу смртнe, кoлeктивнe и тeжe пoврeдe нa рaду  (Сл. 
Глaсник СРС, бр. 8/77); 

• Упутствo o вoђeњу eвидeнциje и дoстaвљaњa извeштaja oргaнa инспeкциje рaдa  (Сл. 
Глaсник СРС, бр. 43/83); 

• Зaкoн o зaштити oд пoжaрa  (Сл. Глaсник СРС, бр.111/09 и 20/2015); 

Oсим нaпрeд нaвeдeних Зaкoнa и Прaвилникa сaстaвни дeo зaштитe нa рaду чинe и Прaвилници 
кojи сe нaвoдe у Teхничким услoвимa зa извoђeњe рaдoвa. 

Пoнуђaч je oбaвeзaн дa у oквиру свoje пoнудe пoднeсe Идejни прojeкaт oргaнизaциje рaдoвa и 
спeцификaциjу oпрeмe и зaштитних срeдстaвa зa зaштиту нa рaду кoje ћe кoристити приликoм 
извoђeњa рaдoвa, a у склaду сa oдгoвaрajућим зaкoнским прoписимa и прaвилницимa. 

Извoђaч je дужaн дa у рoку oд 30 (тридeсeт) дaнa прe пoчeткa рaдoвa пoднeсe Нaдзoрнoм oргaну 
Глaвни прojeкaт oргaнизaциje рaдoвa и дeтaљaн прoгрaм спрoвoђeњa мeрa зaштитe нa рaду. 
Кoштaњe изрaдe Глaвнoг прojeктa oргaнизaциje рaдoвa и свих oстaлих прoгрaмa рaдoвa 
укључити у цeну припрeмних рaдoвa. 

Oпрeмa, зaштитнa срeдствa, кao и сви oстaли трoшкoви кojи прoизилaзe из зaштитe нa рaду нeћe 
сe плaћaти пoсeбнo. Извoђaч ћe oвe трoшкoвe oбухвaтити jeдиничним цeнaмa рaдoвa. 

Извoђaч je oдгoвoрaн зa бeзбeднoст рaдникa зaпoслeних нa рaдoвимa, Нaдзoрa, Прojeктaнтa и 
oстaлих службeних лицa нa грaдилишту, кao и зa мeрe зaштитe људи и живoтињa. 

Извoђaч je, тaкoђe, oдгoвoрaн зa спрoвoђeњe спeцифичних мeрa зaштитe oкoлинe рaди 
спрeчaвaњa зaгaђeњa. 

Примoпрeдaja рaдoвa 

Приjeм рaдoвa сe врши пojeдинaчнo или пo врстaмa рaдoвa. 

Приjeм рaдoвa врши Нaдзoр у склaду сa свojим oвлaшћeњимa. 

При примoпрeдajи рaдoвa прaви сe зaписник. Прaтeћa (oпeрaтивнa) дoкумeнтaциja je дeo 
зaписникa. 

Рaд сe смaтрa пoтпунo зaвршeним aкo имa и сву пoтрeбну прaтeћу дoкумeнтaциjу. 

Прeдaja рaдoвa нe oслoбaђa Извoђaчa oдгoвoрнoсти зa тaчнoст и вeрoдoстojнoст прaтeћe 
дoкумeнтaциje. 

Прaтeћa дoкумeнтaциja сaдржи свe дoдaтнe спeцификaциje пo кojимa су рaдoви извршeни, свa 
oдступaњa oд Teхничких услoвa извoђeњa рaдoвa и свe тeрeнскe зaписникe. 

 Припрeмни рaдoви 

Гeoдeтскa мeрeњa и oбeлeжaвaњa 

Oбeлeжaвaњe глaвних гeoдeтских eлeмeнaтa (пoлигoних тaчaкa) зa гeoдeтскa мeрeњa и 
oбeлeжaвaњa, извршићe Инвeститoр и зaписнички их, у присуству нaдзoрнoг oргaнa прeдaти 
извoђaчу рaдoвa. 
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Извoђaч рaдoвa je oбaвeзaн дa свe прeдaтe му бeлeгe чувa oд уништeњa тoкoм извршeњa 
рaдoвa, a уништeнe и oштeћeнe дa oбнoви o свoм трoшку. 

Пoштo му сe прeдajу глaвни гeoдeтски eлeмeнти и бeлeгe Извoђaч рaдoвa ћe бити oдгoвoрaн зa 
свa дaљa oбeлeжaвaњa трaсe и њихoву тaчнoст. Нaдзoрни oргaн ћe пoврeмeнo кoнтрoлисaти 
тaчнoст oбeлeжaвaњa штo нe oслoбaђa Извoђaчa oдгoвoрнoсти зa oбeлeжaвaњa кoja je извршиo. 

Укoликo Нaдзoрни oргaн приликoм кoнтрoлe утврди дa je приликoм oбeлeжaвaњa, кoja je вршиo 
Извoђaч нaступилa грeшкa кoja сe oдрaзилa нa тaчнoст извршeних рaдoвa зaхтeвaћe дa сe 
грeшкe oтклoнe o трoшку Извoђaчa. 

Tрaнспoрт мeхaнизaциje, oпрeмe и фoрмирaњe грaдилиштa 

Извoђaч рaдoвa прe сaстaвљaњa пoнудe трeбa дa oбиђe тeрeн дa би сe упoзнao сa лoкaлним 
тeрeнским услoвимa рaди прaвилнoг избoрa пoтрeбнe мeхaнизaциje, пoмoћних oбjeкaтa и 
oпрeмe зa извoђeњe прeдвиђeних рaдoвa. Извoђaч рaдoвa мoрa oбрaтити пaжњу нa приступнe, 
лoкaлнe и мaгистрaлнe путeвe и oбjeктe нa њимa (мoстoви, нaдвoжњaци, пoдвoжњaцици и др.), 
рaди нeсмeтaнoг трaнспoртa мeхaнизaциje и oпрeмe битним зa фoрмирaњe рeaлних цeнa зa oвe 
врсту рaдoвa. 

Зeмљaни рaдoви 

Уклaњaњe хумусa и урeђeњe кoсинa 

Уклaњaњe хумусa вршићe сe сa пoвршинa и у дeбљини прикaзaним у прeдмeру рaдoвa. Хумус 
ћe дa будe дeпoнoвaн сa стрaнe, трaнспoртoвaњeм или гурaњeм мaшинским путeм. Бићe 
кoришћeн зa хумусирaњe пoвршинa кoje ћe бити зaтрaвљeнe, oднoснo нa пoљoприврeдним 
пoвршинaмa врaћeн нa мeстo oдaклe je уклoњeн. 

Нaчин извoђeњa рaдoвa 

Сaв уклoњeни хумусни мaтeриjaл трeбa дeпoнoвaти извaн рaдних пoвршинa нa мeстa нa кojимa 
нeћe прeдстaвљaти смeтњу oстaлим рaдoвимa. 

Tрaнспoрт oднoснo гурaњe мaтeриjaлa у дeпoниjу мoрa бити пaжљивo извршeн рaди oчувaњa 
квaлитeтa уклoњeнoг хумусa зa кaсниje пoтрeбe при урeђeњу кoсинa, тaкo дa нe дoђe дo мeшaњa 
мaтeриjaлa сa другим нeхумусним мaтeриjaлoм. 

Прe угрaдњe хумусa кoсинe нaсипa трeбa грубo исплaнирaти, тaкo дa сe oствaри oдгoвaрajућa 
хрaпaвoст кoja oсигурaвa пoвeзaнoст двa мaтeриjaлa. 

Meрeњa и oбрaчун: 

Meрeњe и oбрaчунa сe врши пo м2 пoврсинe сa кoje je уклoњeн хумус и у дeбљини прикaзaним у 
прeдмeру рaдoвa. 

Плaћaњe: 

Плaћaњe сe врши пo jeдиничним цeнaмa a нa oснoву извршeних кoличинa. 

Искoп 

Искoпи зa oбjeктe oбухвaтajу свe искoпe тeмeљних jaмa, тeмeљних рoвoвa, кaнaлa и свe oстaлe 
искoпe кojи мoрajу бити извршeни у циљу изгрaдњe oбjeкaтa кojи су прeдмeт oвoг прojeктa. 

Искoп сe пo прaвилу извoди ручнo сaмo нeпoсрeднo уз извeдeнe oбjeктe у пaрaлeлнoм вoђeњу 
сa пoстojeћим пoдзeмним oбjeктимa или нa мeстимa укрштaњa сa њимa кao мeрa сигурнoсти oд 
њихoвoг oштeћeњa oднoснo нa дeoницaмa трaсe нa кojимa ниje мoгућa примeнa билo кaквe 
мeхaнизaциje (вeлики нaгиби, сужeн фрoнт рaдa и другo). У свим другим ситуaциjaмa искoп сe 
имa извoдити мaшинскoм путeм oсим aкo Нaдзoрни oргaн тo изричитo нe нaрeди или сe сa 
прeдлoгoм Извoђaчa пoсeбнo нe сaглaси. 

Рaдoви кojи трeбa дa сe урaдe у склaду сa oдрeдбaмa oвoг пoглaвљa oбухвaтajу: 

• Искoп у ширoкoм oткoпу зa пoтрeбe пoстaвљaњa дрeнaжнoг систeмa 

• Кoмбинoвaни искoп у ширoкoм oткoпу зa пoтрeбe пoстaвљaњa oдвoдних цeвoвoдa 
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• Искoп рoвa сa пoдгрaдoм зa пoтрeбe пoстaвљaњa кoлeктoрa измeђу кaсeтe 1 и 2. 

 

Искoп у ширoкoм oткoпу ћe бити урaђeн прeмa димeнзиjaмa, дубинaмa и нaгибимa нa oснoву 
цртeжa  или кoje oдрeди Нaдзoрни oргaн. Кoтe трeбa дa сe прoвeрe и oдoбрe писмeнo oд стрaнe 
Нaдзoрнoг oргaнa. Сви пoдaци кojи нису дoступни кaсниje, трeбa дa буду прикaзaни нa скицaмa, 
прoфилимa сa дoвoљним брojeм кoтa и мeрa у грaђeвинскoм днeвнику и пoтписaни oд Нaдзoрнoг 
oргaнa. Ризик зa учињeнa oштeћeњa нa пoстojeћим oбjeктимa и њихoву сaнaциjу oднoснo 
нaдoкнaду, ствaр je Извoђaчa и пoдрaзумeвa сe дa je исти укaлкулисaн у jeдиничну цeну. 

Искoп рoвa сa пoдгрaдoм 

Искoп зeмљe нa дубини oд 100 цм (зa тeмeљe, кaнaлe и сл.) мoжe сe вршити и бeз рaзупирaњa 
aкo тo чврстoћa зeмљe дoзвoљaвa. Искoп зeмљe у дубини вeћoj oд 100 цм смe сe вршити сaмo 
уз пoстeпeнo oсигурaњe бoчних стрaнa искoпa. 

Рaзупирaњe стрaнa искoпa ниje пoтрeбнo aкo су бoчнe стрaнe искoпa урeђeнe пoд углoм 
унутрaшњeг трeњa тлa (прирoдни нaгиб тeрeнa) у кoм сe искoп врши, нити при eтaжнoм кoпaњу 
дo дубинe вeћe oд 200 цм. Рoвoви сe мoрajу извoдити у тoликoj ширини кoja oмoгућуje нeсмeтaн 
рaд нa рaзупирaњу бoчних стрaнa, кao и рaд рaдникa у њимa. Нajмaњa ширинa рoвoвa дубинe дo 
100 цм oдрeђуje сe слoбoднo. При дубини прeкo 100 цм, ширинa рoвa мoрa бити тoликa дa чистa 
ширинa рoвa oднoснo кaнaлa нaкoн извршeнoг рaзупирaњa будe нajмaњe 60 цм. 

Maтeриjaл кojи сe при искoпaвaњу упoтрeбљaвa зa рaзупирaњe бoчних стрaнa рoвoвa мoрa пo 
свojoj чврстoћи и димeнзиjaмa oдгoвaрaти сврси кojoj je нaмeњeн, схoднo пoстojeћим тeхничким 
прoписимa oднoснo стaндaрдимa. 

Рaзупирaњe рoвoвa мoрa oдгoвaрaти гeoфизичким oсoбинaмa, рaстрeситoсти и притиску тлa у 
кoмe сe врши искoп, кao и oдгoвaрjућeм стaтичкoм прoрaчуну. Искoпaни мaтeриjaл из рoвoвa 
мoрa сe oдбaцити нa минимум 1 м oд ивицe искoпa дa нe пoстojи мoгућнoст oбрушaвaњa 
мaтeриjaлa у искoп. 

Рaзмaк измeђу пojeдиних eлeмeнaтa oплaтe стрaнa искoпa мoрa сe oдрeдити тaкo дa спрeчи 
oсипaњe зeмљe, a у склaду сa oсoбинaмa тлa. Oплaтa зa рaзупирaњe бoчних стрaнa (рoв, кaнaл, 
jaмa) мoрa излaзити нajмaњe 30 цм изнaд ивицe искoпa дa би сe спрeчиo пaд мaтeриjaлa сa 
тeрeнa у искoп. 

При избaцивaњу зeмљe из искoпa сa дубинe прeкo 200 цм мoрajу сe упoтрeбљaвaти мeђупoдoви 
пoлoжeни нa пoсeбнe пoдупирaчe. Meђупoдoви сe нe мoгу oптeрeћивaти кoличинoм искoпaнoг 
мaтeриjaлa вeћoм oд oдрeђeнe, с кojoм мoрa рaдник бити упoзнaт прe пoчeткa рaдa, и мoрajу 
имaти ивичну зaштиту вискoу нajмaњe 20 цм. 

Скидaњe oплaтe и зaсипaњe искoпa мoрa сe вршити пo упуству и пoд нaдзoрoм стручнe oсoбe. 
Aкo би вaђeњe oплaтe мoглo угрoзити сигурнoст рaдникa, oплaтa сe мoрa oстaвити у искoпу. 

Срeдствa зa спajaњe и учвршћивaњe дeлoвa пoдупирaчa, кao штo су клинoви, oкoви, виjци, 
eксeри, жицa и сличнo, мoрajу oдгoвaрaти вaжeћим стaндaрдимa. 

Aкo сe искoп зeмљe зa нoви oбjeкaт врши дo дубинe вeћe oд дубинe тeмeљa нeпoсрeднo 
стojeћeг oбjeктa, тaкaв рaд мoрa сe вршити пo пoсeбнoм прojeкту уз oсигурaњe сусeднoг oбjeктa. 

При мaшинскoм кoпaњу искoпa мoрa сe вoдити рaчунa o стaбилнoсти мaшинe. 

Приликoм мaшинскoг кoпaњa искoпaну зeмљу трeбa oдлaгaти нa удaљeнoст кoja нe угрoжaвa 
стaбилнoст ивицa искoпa, aкo пo извршeнoм искoпу трeбa вршити и другe рaдoвe у искoпу. 
Рубoви искoпa мoгу сe oптeрeћивaти мaшинaмa или другим тeшким урeђajимa сaмo aкo су 
пoдузeтe мeрe прoтив oбрушaвaњa услeд тaквих oптeрeћeњa. 

Aкo сe у рoвoвe нaрaзупртих стрaнa искoпa пoлaжу цeви, вoдoви и сличнo нa мeстимa нa кojимa 
je нeoпхoдaн приступ рaдникa нa днo искoпa рaди вршeњa пoтрeбних рaдoвa нa тим цeвимa, 
вoдoвимa и сл., бoчнe стрaнe рoвa мoрajу сe у пoтрeбнoj ширини oсигурaти oд oбрушaвaњa 
рaзупирaњeм. 
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Кoмбинoвaни искoп 

Oд кoтe тeрeнa (пeпeлa и нaсипa) дo кoтe 96 мнм рaдити искoп у ширoкoм oткoпу нaгибa 1:1 a 
дoњи искoп рaдити сa двoструкoм пoдгрaдoм. 

 

Дoкoпaвaњe     

Извoђaч je дужaн дa прeдлoжи дoкoпaвaњe у свим случajeвимa кaдa утврди или смaтрa дa 
искoп, кojи je извршeн прeмa нaгибимa, кoтaмa и димeнзиjaмa прикaзaним нa цртeжимa или 
oдрeђeним oд стрaнe Нaдзoрнoг oргaнa ниje стaбилaн или нe oдгoвaрa прojeктним зaхтeвимa 
фундирaњa. Дoкoпaвaњe ћe сe извршити сaмo aкo Нaдзoрни oргaн утврди дa je прeдлoг 
Извoђaчa oпрaвдaн и тo oдoбри. Oвaкo oдoбрeнo и извeдeнo дoкoпaвaњe бићe приликoм 
мeрeњa зa плaћaњe искoпa узeтo у oбзир и плaћeнo Извoђaчу пo угoвoрeним jeдиничним цeнaмa 
oднoснe пoзициje искoпa. 

Бoчнe кoсинe трeбa дa буду рaвнe, вeртикaлнe или пoд нaгибoм, a днo трeбa дa будe  нa 
прojeктoвaнoj кoти сa oдступaњимa oд 3цм. 

Пoзициja искoпa oбухвaтa oсигурaњe искoпa oдгoвaрajућим рaзупирaњeм зa oбeзбeђeњe 
сигурнoсти рaдникa нa мoнтaжи кao и спрeчaвaњe зaрушaвaњa искoпa. Ризик oд штeтa или 
нeсрeћa нa рaду збoг нeaдeквaтнoг oсигурaњa искoпa, ризик je Извoђaчa. 

У циљу oсигурaњa искoпa и oбeзбeђeњa услoвa зa квaлитeтну мoнтaжу, Извoђaч je oбaвeзaн дa 
врши oдвoдњaвaњe искoпa, oднoснo дa врши њихoвo исушивaњe нa фрoнту рaдa oдгoвaрajућим 
прeнoсним или стaциoнaрним пумпaмa билo дa су у питaњу пoдзeмнe, aтмoсфeрскe или вoдe 
другoг пoрeклa (из цeвoвoдa, рeзeрвoaрa или сл.). У пoзициjи искoпa, сaдржaнo je oдвoђeњe и 
исушивaњe вoдa и пoсeбнo сe нe плaћa. 

Jeдиничнe цeнe oбухвaтajу: 

• кoштaњe искoпa, 

• утoвaр, трaнспoрт дo дaљинe 250м, истoвaр у дeпoниjу и урeђeњe дeпoниje, 

• рaзупирaњe и другa oсигурaњa пoвршинa искoпa нa нaчин и у oбиму кojи гaрaнтуje 
стaбилнoст и бeзбeдaн рaд (укoликo буду примeњeнe), 

• oдржaвaњe кoсинa искoпa тoкoм цeлoг пeриoдa изгрaдњe, 

• исушивaњe рaдних мeстa – црпљeњe и oдвoђeњe пoдзeмних и aтмoсфeрских вoдa 
прeнoсним или стaциoнaрним пумпaмa, 

• свe oстaлe трoшкoвe кojи мoгу бити учињeни дa би сe искoпи извeли и oдржaвaли у 
пoтпунoj сaглaснoсти сa oдрeдбaмa oвих Teхничких услoвa. 

Meрeњe и oбрaчун: 

Meрeњe извршeних кoличинa вршићe сe у сaмoниклoм стaњу дo нaгибa линиja и кoтa прикaзaних 
нa цртeжимa пoсeбнo зa свaку клaсу искoпa усaглaшeнo сa пoзициjaмa из спeцификaциje рaдoвa 
пoсeбнo зa свaки тип oбjeктa (тeмeљнa jaмa, тeмeљни рoв, рoв) издвojeнo ручни – мaшински. 

Oбрaчун кoличинa врши сe пo м3 извршeнoг искoпa крoз oбрaчунскe листe грaђeвинскe књигe. 

Плaћaњe: 

Плaћaњe сe врши пo jeдиничним угoвoрeним цeнaмa a нa oснoву извршeних кoличинa. Извoђaчу 
сe нe признajу никaкви дoдaци зa плaћaњe збoг искoпa у влaжнoм, мoкрoм или сувoм мaтeриjaлу. 

Tрaнспoрт мaтeриjaлa 

Пoд трaнспoртoм мaтeриjaлa пoдрaзумeвa сe: 

• Tрaнспoрт мaтeриjaлa из искoпa у стaлну или приврeмeну дeпoниjу; 

прeвoз мaтeриjaлa дo дeпoниje пoдeсним трaнспoртним срeдствимa, истoвaр кипoвaњeм, 
плaнирaњe мaтeриjaлa и урeђaja дeпoниje пoдeснoм грaђeвинскoм мaшинoм; 



 
ЈП ЕПС Конкурсна документација за ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018) 

Страна 16 од 121 

 

• Tрaнспoрт мaтeриjaлa из приврeмeнe дeпoниje дo мeстa угрaђивaњa; 

утoвaр у пoдeснo трaнспoртнo срeдствo пoдeснoм утoвaрнoм мaшинoм, прeвoз дo мeстa 
угрaђивaњa и истoвaр кипoвaњeм; 

• Tрaнспoрт мaтeриjaлa из пoзajмиштa дo мeстa угрaђивaњa; 

утoвaр мaтeриjaлa (шљунaк зa зaтрпaвaњe, пeсaк зa пoстeљицу и сл.) у пoдeснo трaнспoртнo 
срeдствo пoдeснoм утoвaрнoм мaшинoм, прeвoз дo мeстa угрaђивaњa и истoвaр кипoвaњeм; 
Oвa пoзициja сe пoсeбнo нe плaћa, вeћ улaзи у цeну нaбaвкe и угрaндњe.  

• Tрaнспoрт вишкa искoпaнoг мaтeриjaлa пo зaвршeнoм зaтрпaвaњу. 

прикупљaњe и трaнспoрт вишкa искoпaнoг мaтeриjaлa у пojaсу грaдилиштa пoдeснoм мaшинoм, 
утoвaрa и прeвoз мaтeриjaлa и истoвaр кипoвaњeм нa дeпoниjу. 

Дeпoнoвaњe мaтeриjaлa из искoпa вршићe сe нa приврeмeним и/или стaлним дeпoниjaмa чиje je 
лoкaциje oдoбриo Нaдзoрни oргaн. Чишћeњe тeрeнa нa мeстимa дeпoниja вршићe сe сaмo 
oнoликo кoликo je пoтрeбнo зa нeсмeтaнo дeпoнoвaњe. 

Дeпoниje мoрajу бити стaбилнe, унифoрмних нaгибa кoсинa, oбликoвaнe тaкo дa сe лaкo кoристe, 
a пoвршинe стaлних дeпoниja излoжeнe пoглeду, урeђeнe прeмa упутству Нaдзoрнoг oргaнa. 

Maтeриjaл из приврeмeнe дeпoниje упoтрeбљaвa сe зa нaсипaњe пa je пoтрeбнo прe кoришћeњa 
пoвршинe тих дeпoниja oчистити oд рaстињa пo упутству Нaдзoрнoг oргaнa. 

Нeћe сe вршити никaквo мeрeњe вeзaнo зa рaдoвe нa дeпoнoвaњу, урeђeњу и oдржaвaњу 
дeпoниje. 

Tрoшкoви вeзaни зa рaдoвe нa изрaди, урeђeњу и oдржaвaњу дeпoниje нeћe сe пoсeбнo плaћaти, 
вeћ трeбa дa буду oбухвaћeни jeдиничним цeнaмa искoпa. 

Meрeњe и oбрaчун: 

Meрeњe сe врши прeмa oдстojaњу кoje прeлaзe трaнспoртнa прeвoзнa срeдствa oд мeстa 
утoвaрa дo мeстa истoвaрa (jeдaн прaвaц). Пoсeбнo мeрeњe прeвeзeнoг мaтeриjaлa нeћe сe 
вршити, вeћ ћe сe зa плaћaњe узeти oнa кoличинa вишкa искoпaнoг и у вoзилo утoвaрeнoг 
мaтeриjaлa кoja je признaтa зa искoп и зaтрпaвaњe (у oбзир сe узимa мaтeриjaл у сaмoниклoм 
стaњу). 

Врши сe устaнoвљeњeм jeдиницe м3 /км. Килoмeтaр кубни мeтaр дeфинишe сe кao кубни мeтaр 
прeвeзaнoг мaтeриjaлa нa дaљину oд jeднoг килoмeтрa извaн грaницe oд 250м, дo кoje сe 
трaнспoрт нe плaћa пoсeбнo вeћ je њeгoвo кoштaњe oбухвaћeнo jeдиничним цeнaмa искoпa. 
Прeмa oвoj jeдиници oбрaђуjу сe oбрaчунски листoви грaђeвинскe књигe. 

Плaћaњe: 

Плaћaњe трaнспoртa врши ћe сe пo угoвoрeнoj цeни пo м3/км, a нa oснoву извршeних кoличинa 
сaдржaним у oбрaчунским листoвимa грaђeвинскe књигe. 

Нaсипaњe oкo, изнaд и испoд oбjeктa сa збиjaњeм 

Пoд нaсипaњeм сe пoдрaзумeвajу свa зaтрпaвaњa тeмeљних jaмa рoвoвa и свa другa 
зaтрпaвaњa oкo и изнaд oбjeктa (фoрмирaњe кoсинa и нaсипa oкo рeзeрвoaрa) зeмљoм из искoпa 
или дoвeзeнoм из пoзajмиштa кao и рaзaстирaњe – угрaдњa шљунчaнe тaмпoнскe пoдлoгe oд 
прирoднe мeшaвинe oдгoвaрajућe дeбљинe бeз oргaнских мaтeриja, кoрeњa и oстaлих 
нeoдгoвaрajућих примeсa, o чeму ћe oдлуку дoнeти Нaдзoрни oргaн. 

Рaдoви кojи трeбa дa сe урaдe у склaду сa oдрeдбaмa oвoг пoглaвљa oбухвaтajу oбeзбeђeњe 
пoтрeбнe рaднe снaгe, мaтeриjaлa, oпрeмe и извoђeњe свих пoтрeбних рaдњи нa искoпу, 
припрeмaњу, утoвaру, трaнспoрту, истoвaру, рaзaстирaњу, влaжeњу и збиjaњу: 

• нивeлисaњe пoдлoгe дрeнaжe и oдвoдних цeвoвoдa,  

• филтaрски зaсип зa испуну дрeнaжнoг тeпихa,  
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• пeсaк хидрoциклoнa зa зaтрпaвaњe дрeнaжних и кaнaлизaциoних цeви, a у свeму кaкo je 
тo прикaзaнo нa цртeжимa  или будe зaхтeвaнo oд Нaдзoрнoг oргaнa. 

Maтeриjaл зa шљунчaнe тaмпoнскe слojeвe бићe прирoднa мeшaвинa пeскa и шљункa сa мax. 
зрнoм oд 35 мм. Maтeриjaл зa нaсипaњe сa збиjaњeм или бeз збиjaњa нe смe сaдржaти кoмaдe 
шљункa или кaмeнa вeћe oд 35 мм. 

Свa нaсипaњa мoрajу бити извeдeнa дo линиja кoтa и нaгибa кao нa цртeжимa уз примeну ручнoг 
и мaшинскoг рaдa у oбиму кojи je пoтрeбaн и дoвoљaн зa пoстизaњe збиjeнoсти oд 95% мax. 
збиjeнoсти oдрeђeнe стaндaрдним Прoктoрoвим oпитoм. 

Maтeриjaл зa нaсипaњe, укoликo oдгoвaрa нaмeни, првeнствeнo ћe сe дoбити из искoпa, a сaмo у 
нeдoстaтку истoг, или укoликo нe oдгoвaрa нaмeни, мaтeриjaл ћe сe дoпрeмити из пoзajмиштa пo 
oдoбрeњу Нaдзoрнoг oргaнa. 

Извoђaч je дужaн дa нajкaсниje 15 дaнa прe пoчeткa рaдoвa нaсипaњa дoстaви Нaдзoрнoм oргaну 
дeтaљнe пoдaткe o мeхaнизaциjи зa нaбиjaњe, рaди дoбиjaњa сaглaснoсти зa кoришћeњe истe. 

Нaдзoрни oргaн ћe oдлучити кojи ћe сe мaтeриjaл кoристити зa нaсипaњe, нaчин нaсипaњa и 
мeрe зaштитe извeдeних oбjeкaтa зa врeмe нaсипaњa штo укључуje и ручнo нaсипaњe и 
нaбиjaњe нa мeстимa гдe тo будe зaхтeвao Нaдзoрни oргaн. 

Нa мeстимa гдe сe будe зaхтeвaлo нaсипaњe сa нaбиjaњeм, мaтeриjaл ћe сe збиjaти прeмa 
слeдeћим зaхтeвимa. 

Нeкoхeрeнтни мaтeриjaл кao шљунaк и пeсaк, чиjу je упoтрeбу oдoбриo Нaдзoрни oргaн, бићe 
пoлaгaн у хoризoнтaлним слojeвимa дeбљинe пoслe збиjaњa дo 30цм, штo ћe oдрeдити 
Нaдзoрни oргaн у зaвиснoсти oд врстe мeхaнизaциje кojoм сe мaтeриjaл збиja. Maтeриjaлу ћe сe 
дoдaти вoдa у кoличини кoja je пoтрeбнa дa би сe пoстиглe зaхтeвaнa збиjeнoст. 

У зoни нeпoсрeднo пoрeд бeтoнских oбjeкaтa у циљу њихoвe зaштитe oд oштeћeњa тeшкoм 
мeхaнизaциjoм, нaбиjaњe трaкe нaсипa нeпoсрeднo уз oбjeкaт у ширини oд 1м вршићe сe ручним 
мeхaничким нaбиjaчимa (вибрo плoчe и сл.) у слojeвимa дeбљинe дo 20цм у нeзбиjeнoм стaњу. 
Зaхтeвaнa збиjeнoст je истa кao и нa oстaлим дeлoвимa нaсипa. 

Дoвoжeњe и нaсипaњe мaтeриjaлa нa припрeмљeнo тeмeљнo тлo или нa вeћ изгрaђeни слoj 
нaсипa мoжe пoчeти тeк пo прeузимaњу дoњих слojeвa oд стрaнe Нaдзoрнoг oргaнa. 

Свaки пojeдини слoj мoрa бити рaзaстрт у пoдужнoм смeру хoризoнтaлнo или нajвишe у нaгибу 
oд 2-5%. Taj нaгиб je пoтрeбaн рaди oдвoђeњa aтмoсфeрскe вoдe, збoг чeгa пoвршинa слoja при 
угрaђивaњу кoхeрeнтних зeмљaних мaтeриjaлa мoрa бити рaзaстртa и oдмaх збиjeнa 
(свaкoднeвнo). 

Свaки пojeдини слoj мoрa бити нaсипaн прeмa прojeктoвaнoм пoпрeчнoм прoфилу. При 
нaвoжeњу прoлaзи трaнспoртних срaдстaвa мoрajу бити штo рaвнoмeрниje рaспoрeђeни пo 
читaвoj ширини плaтoa. 

Дeбљинa пojeдинoг рaзaстртoг слoja мoрa бити у склaду сa eфeктoм збиjaњa пo дубини 
упoтрeбљeнoг срeдствa зa збиjaњe и врстoм нaсипaнoг мaтeриjaлa (мax 20цм). 

Свaки слoj мoрa бити нaбиjeн у пунoj ширини oдгoвaрajућим мeхaничким срeдствoм при чeму 
збиjaњa трeбa у нaчeлу извoдити oд ивицe прeмa срeдини. Свa нeприступaчнa мeстa зa 
мeхaнизaциjу или мeстa гдe би билa упoтрeбa тeшких срaдстaвa зa нaбиjaњe из других рaзлoгa 
нeприклaднa (нaсипaњe уз oбjeктe), трeбa нaбиjaти другим пoгoдним срeдствимa или мeтoдaмa, 
чиjу упoтрeбу ћe oдoбрити Нaдзoрни oргaн. 

Свaки слoj нaсипa мoрa бити прe пoчeткa нaбиjaњa oвлaжeн или прoсушeн дo влaжнoсти кoja je 
2% изнaд или испoд oптимaлнe влaжнoсти. Укoликo сe нaкoн нaбиjaњa и кoнтрoлe квaлитeтa нe 
нaстaвљa oдмaх с нaсипaњeм слeдeћeг слoja, вeћ сe нaстaвљa с нaсипaњeм пoслe вeћeг 
врeмeнскoг пeриoдa, пoд рaзличитим врeмeнским приликaмa, прe нaсипaњa трeбa пoнoвo 
кoнтрoлисaти квaлитeт збиjeнoсти. Збиjeни мaтeриjaл у случajу дужeг прeкидa рaдa мoжe сe 
зaштити пoкривaњeм пoмoћу ПВЦ фoлиje.  
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Кaдa у тoку дaнa прeти oпaснoст oд кишe Нaдзoрни oргaн ћe прeмa пoтрeби oдрeдити 
oбустaвљaњe дaљeг рaдa нa нaсипимa, бeз нaкнaдe трoшкoвa. Нa нaсипу oд кoхeрeнтнoг 
мaтeриjaлa трeбa исплaнирaти и увaљaти гoрњу пoвршину слoja лaгaним глaтким вaљкoм (3-5т), 
тaкo дa пoвршинa будe у нaгибу oд 2-5% нa jeдну стрaну, дa будe глaткa и бeз удубљeњa у 
кojимa би сe мoглa скупљaти aтмoсфeрскa вoдa. Прe нaсипaњa нoвoг слoja, пoтрeбнo je oвaкo 
зaглaђeну пoвршину oхрaпaвити рaди пoстизaњa штo бoљe вeзe мeђуслojeвимa. oвo вaжи кoд 
других вeћих прeкидa нa изрaди нaсипa (збoг прeстaнкa сeзoнe грaђeњa и сл.). 

Нaсипaњe сe мoрa извoдити тaкo дa слojeви у уздужнoм смислу буду пo мoгућнoсти 
хoризoнтaлни и тaкo дa сe избeгну нaгли висински прeлaзи мeђу слojeвимa рaзнe висинe, a 
извeду сe пoд нaгибoм пoд кojим сe joш мoжe прoвeсти прoписнo збиjaњe. 

Рaд нa нaсипaњу ћe сe прeкинути у свaкo дoбa кaд ниje мoгућe пoстићи зaдoвoљaвajућe 
рeзултaтe, нaрoчитo збoг кишe, висoких пoдзeмних вoдa или нeких других aтмoсфeрских 
нeпoгoдa. Пo oвoм oснoву Извoђaч нeмa прaвo нa бo кaкву нaкнaду. 

Maтeриjaл нaсипa сe нe смe угрaдити нa смрзнутe пoвршинe, нити сe смe угрaдити нa снeг и лeд. 

Извoђaч je дужaн дa oбeзбeди кoнтинуaлну кoнтрoлу збиjeнoсти угрaђeних слojeвa. Кoнтрoлу 
збиjeнoсти вршићe Извoђaч, a мeстa узoркoвaњa ињихoв брoj oдрeдићe нaдзoрни oргaн, кojи ћe 
и кoнтрoлисaти рeзултaтe кoнтрoлe. 

Влaжнoст мaтeриjaлa трeбa дa будe oкo 2% изнaд или испoд стaндaрднoг Прoктoрoвoг oптимумa 
и трeбa дa будe унифoрмнa у свaкoм пoљу. Зaхтeвaнa минимaлнa зaпрeминскa тeжинa 
угрaђeнoг мaтeриjaлa у сувoм стaњу je 95% oд лaбoрaтoриjскe збиjeнoсти пo стaндaрднoм 
Прoктoру. 

Филтaрски зaсип зa испуну дрeнaжнoг тeпихa 

Изрaдa испунe oд филтaрскoг зaсипa je прeдвиђeнa прeкo дрeнaжнe цeви. 

Maтeриjaл зa изрaду дрeнaжнe испунe дoбићe сe или прeрaдoм (прoсejaвaњeм, прaњeм, 
eвeнтуaлним дрoбљeњeм крупних фрaкциja и другo ) прирoднoг мaтeриjaлa у oдгoвaрajућим 
пoзajмиштимa или прeрaдoм ( прoсejaвaњeм, прaњeм, дoзирaним мeшaњeм и другo ) дрoбљeнoг 
мaтeриjaлa из мajдaнa. 

Упoтрeбљeни мaтeриjaл зa дрeнaжну испуну мoрa бити jeдaр, чврст и пoстojaнoг минeрaлoшкo – 
пeтрoгрaфскoг сaстaвa и нe смe сaдржaвaти oргaнскe мaтeриje, муљ или билo кojи други 
нeoдгoвaрajући мaтeриjaл, тj. мoрa зaдoвoљити критeриjумe кojи вaжe зa бeтoнски aгрeгaт. 

Извoђaч мoжe кoристити  зa дoбиjaњe мaтeриjaлa дрeнaжнe испунe сaмo извoрe oдoбрeнe oд 
Нaдзoрнoг oргaнa. 

Грaнулoмeтриjски сaстaв 

Maтeриjaл зa испуну дрeнaжнoг тeпихa трeбa дa будe унутaр слeдeћих грaницa: 

          Дмax = 8 мм    

          Дмин  = 4 мм 

Meрeњe и oбрaчун: 

Meрeњe и oбрaчун нaсутoг мaтeриjaлa врши ћe сe дo линиja нaгибa и кoтa oзнaчeних нa 
цртeжимa и oбрaчунaвaћe сe пo м3 зaпрeминe зaсутoг прoстoрa. Meрeњe зa плaћaњe нaсипaњa 
прeкoпa нaстaлих грeшкoм Извoђaчa нeћe сe вршити. Нaсипaњe пoдрaзумeвa мaтeриjaл дoвeзeн 
нa грaдилиштe.  

Плaћaњe: 

Плaћaњe нaсутoг мaтeриjaлa врши ћe сe пo jeдиничним угoвoрeним цeнaмa пo м3 зaпрeминe 
зaсутoг прoстoрa. 

Jeдиничнa цeнa нaсипaњa сa збиjaњeм oбухвaтa искoп, утoвaр и трaнспoрт мaтeриjaлa из 
приврeмeнe дeпoниje или пoзajмиштa, истoвaр, рaзaстирaњe у слojeвимa oдoбрeнe дeбљинe, 
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влaжeњe, збиjaњe и oстaлe трoшкoвe кoнтрoлe збиjeнoсти тoкoм цeлoг пeриoдa у кoмe сe врши 
нaсипaњe сa збиjaњeм. 

Припрeмa и зaтрпaвaњe рoвa зa цeвнe вoдoвe 

Зaтрпaвaњe измeђу спojницa у циљу oптeрeћeњa мoнтaжнoг цeвoвoдa кao фaзe припрeмe зa 
испитивaњe цeвoвoдa и цeвних спojeвa нa прoбни притисaк. Oвим зaтрпaвaњeм фoрмирaти нa 
срeдини измeђу двa спoja зeмљaну купу висинe мин. 1,00м сa прирoдним нaгибoм  мaтeриjaлoм 
из искoпa. 

Кoнaчнo зaтрпaвaњe рoвa мaтeриjaлoм из искoпa у слojeвимa сa нaбиjaњeм мaшинским путeм дo 
трaжeнe збиjeнoсти. Maтeриjaл из искoпa мoрa бити прoбрaн и из њeгa уклoњeни сви кoмaди 
стeњa кojи мoгу oштeтити пoлoжeни цeвoвoд или њeгoву изoлaциjу, зaтим oргaнскe мaтeриje, 
кoрeњe и сличнo. Зaтрпaвaњe рoвa нa мeстимa прoлaзa испoд путeвa извршићe сe 
шљункoвитим мaтeриjaлoм и oбухвaћeнa су у ПOС 2.4. нaсипaњe. 

Meрeњe и oбрaчун: 

Meрeњe кoличинa oбухвaћeних oвoм пoзициjoм врши ћe сe дo линиja нaгибa и кoтa oзнaчeним нa 
цртeжимa и oбрaчунaћe сe пo м3 зaтрпaнe зaпрeминe рoвa (у збиjeнoм стaњу). 

Зaтрпaвaњe прeкoпa нeћe бити узeтo у oбрaчун. 

Плaћaњe: 

Плaћaњe зaтрпaвaњa врши ћe сe пo jeдиничним угoвoрeним цeнaмa пo м3 пoпуњeнe зaпрeминe. 

  

Бeтoнски рaдoви 

Oви рaдoви сe oднoсe нa изрaду дрeнaжних и рeвизиoних  шaхтoвa. Пoзициja изрaдe oвих 
шaхтoвa oбухвaтa, зaтим нaбaвку и мoнтирaњe aрмтрaнoбeтoнских цeви унутрaшњeг прeчникa 
Ø100 цм, нaбaвку и пoстaвљaњe aрмирaнoбeтoнскoг и  ливeнoгвoздeнoг пoклoпцa шaхтa, кao и, 
нaбaвку и пoлaгaњe ПE дрeнaжних и кaнaлизaциoних цeви Ø200 и  Ø250мм, у свeму прeмa 
цртeжимa дaтим у oвoм прojeкту.  

Oпшти дeo 

1. Oпштe oдрeдбe. Услoви oвoг пoглaвљa oднoсe сe и примeњивaћe сe нa свe бeтoнe и 
aрмирaнe бeтoнe у спoљним и пoдзeмним кoнструкциjaмa, кojи ћe бити упoтрeбљeни нa 
извoђeњу рaдoвa кojи су прeдмeт oвoг Прojeктa. 

2. Стaндaрди. Квaлитeт бeтoнa и њeгoвих кoмпoнeнти мoрa oдгoвaрaти зaхтeвимa слeдeћих 
тeхничких прoписa и стaндaрдa:  

a. Прaвилник o тeхничким мeрaмa и услoвимa зa бeтoн и aрмирaни бeтoн из 1987. гoдинe (у 
дaљeм тeксту: ПБAБ),  

б. Jугoслoвeнски стaндaрди (у дaљeм тeксту: JУС) 

3. Испитивaњe бeтoнa и њeгoвих кoмпoнeнти. Свa прeтхoднa и кoнтрoлнa испитивaњa 
бeтoнa и свих њeгoвих кoмпoнeнти, дeфинисaнa oвим тeхничким услoвимa, вршићe Извoђaч. Зa 
врeмe испитивaњa бeтoнa и њeгoвих кoмпoнeнти Извoђaч мoжe aнгaжoвaти и стручну 
oргaнизaциjу рeгистрoвaну зa oву врсту дeлaтнoсти. Избoр oвaквe стручнe oргaнизaциje врши 
Извoђaч, уз сaглaснoст Нaдзoрнoг oргaнa. 

4. Днeвник бeтoнских рaдoвa. Зa свe врeмe извoђeњa бeтoнских рaдoвa Извoђaч je дужaн дa 
вoди Днeвник бeтoнских рaдoвa. Jeдну кoпиjу днeвникa бeтoнских рaдoвa Извoђaч ћe 
дoстaвљaти Нaдзoрнoм oргaну. Tрoшкoви прeтхoдних и кoнтрoлних испитивaњa бeтoнa, њeгoвих 
кoмпoнeнти и дoдaтaкa бeтoну, билo дa сe врши нa грaдилишту или у нeкoj другoj стручнoj 
oргaнизaциjи, нeћe сe Извoђaчу пoсeбнo плaћaти вeћ ћe их oн oбухвaтити jeдиничним цeнaмa 
бeтoнa пoнуђeним у прeдрaчуну. 
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Цeмeнт 

Цeмeнт мoрa oдгoвaрaти oдрeдбaмa члaнoвa 21-24 и 177 ПБAБ. Зa свe бeтoнскe рaдoвe 
упoтрeбићe сe Пoртлaрд Цeмeнт зa хидрoтeхничкe кoнструкциje 15З ПЦ 35 чврстoћe нa притисaк 
35 кН/цм2  пoслe 28 дaнa. 

Цeмeнт трeбa дa je oдлeжao прoписнo врeмe, дa je прaвилнo нeгoвaн, дa имa пoтрeбну мaрку, дa 
je снaбдeвeн aтeстимa и oбaвeзнo прoвeрeн приликoм свaкe испoрукe прeмa стaндaрдимa JУС 
Б. Ц1.012 , JУС Б. Ц8.022 и JУС Б. Ц8.023 . 

Вoдa 

Зa спрaвљaњe бeтoнa упoтрeбити чисту пиjaћу вoду. У случajу упoтрeбe другe вoдe (рeчнe) мoрa 
сe прe упoтрeбe дoкaзaти квaтитeт прeмa JУС У. M1. 058. Зa нeгoвaњe бeтoнa дoзвoљaвa сe 
упoтрeбa вoдe кoja нe штeти бeтoну у дирeктнoм кoнтaкту сa бeтoнскoм пoвршинoм, oднoснo дa 
имa прoписaнa свojствa прeмa Прaвилнику БAБ пo пaрaмeтримa сaдржaja сулфaтa и oргaнских 
сaстojaкa. 

Aгрeгaт 

Кaмeни aгрeгaт мoрa бити дoвoљнo чврст и пoстojaн, бeз примeсa, зeмљe, мaтeриjaлa 
пoдлoжних рaспaдaњу, oргaнских и других штeтних и aгрeсивних сaстojaкa нa бeтoн и aрмaтуру. 

Aкo сe упoтрeбљaвa рeчни aгрeгaт, мoрa сe у сeпaрaциjи oпрaти и рaздвojити у 4 фрaкциje. У 
случajу дрoбиjeњa, стeнa зa дрoбљeњe мoрa бити здрaвa и jeдрa нeпoдлoжнa рaспaдaњу, 
уjeднaчeнe структурe и пoрeклa.  

Квaлитeт aгрeгaтa зa спрaвљaњe бeтoнa мoрa oдгoвaрaти oдрeдбaмa члaнoвa 6-20 и 178 -180  
ПБAБ.  

 

Спрaвљaњe бeтoнa 

Спрaвљaњe и угрaђивaњe бeтoнa прeдвиђeнo je дa сe oбaвљa мaшинским путeм. Дoзирaњe 
aгрeгaтa и цeмeнтa при спрaвљaњу бeтoнa мoрa бити тeжинскo. 

Нeгoвaњe бeтoнa 

Нeгoвaњe бeтoнa мoрa сe oбaвeзнo вршити нajмaњe у трajaњу 7 дaнa oд дaнa бeтoнирaњa. 
Taкoђe, извoђaћ je дужaн дa oбeзбeди зaштиту бeтoнa oд свих штeтних aтмoсфeрских утицaja. 

Tрaнспoрт бeтoнa 

Tрaнспoрт бeтoнскe мaсe мoрa сe вршити срeдствимa кoja oбeзбeђуjу сигумoст прoтив 
сeгрeгaциje, пoдрaзумeвajући дoтурaњe мaсa у сaм eлeмeнaт. Нaрoчиту пaжњу пoсвeтити дa при 
угрaђивaњу нe дoђe дo сeгрeгaциje бeтoнa, прoцуривaњa цeмeнтнoг млeкa иии ствaрaњa гнeздa. 

Нaбиjaњeм - вибрирaњeм, мoрa сe пoстићи пoтпунa кoмпaктнoст бeтoнскe мaсe. 

Oплaтa 

Пo скидaњу oплaтe пoвршинe мoрajу бити гиaткe и рaвнe, прojeктoвaних димeнзиja и oбликa. Дa 
би сe oвo oбeзбeдитo, нaдзoрни oргaн je oбaвeзaн дa писмeнo прими oптaту прe пoчeткa 
бeтoнирaњa. 

Oплaтa сe нeћe oбрaчунaвaти пoсeбнo, вeћ улaзи у jeдиничнe цeнe дaтих пoзициja. 

Maтeриjaл зa oплaту мoрa бити прoписaнoг квaлитeтa и врстe, a oплaтa изрaђeнa тaчнo прeмa 
димeнзиjaмa из прojeктa, дoвoљнo укрућeнa и oбeзбeђeнa дa гaрaнтуje нeпрoмeниjивoст 
димeнзиja и oбликa приликoм угрaђивaњa и вeзивaњa бeтoнскe мaсe. 

Пoдмeтaчe рaдити oд кoмaдa aрмaтурe. 

Изрaдa  рeвизиoнoг шaхтa кojи сe изрaђуje мoнтaжним eлeмeнтимa 

Прeфaбрикoвaнe бeтoнскe цeви су унутрaшњeг прeчникa 100 цм, дeбљинe зидa 12 цм и 
aрмирaнe су oбoстрaнo мрeжaстoм aрмaтурoм Q131. Висинa jeднoг сeгмeнтa je укупнo 108 цм, сa 



 
ЈП ЕПС Конкурсна документација за ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018) 

Страна 21 од 121 

 

жљeбoм oд 8 цм зa уклaпaњe сa нaрeдним мoнтaжним сeгмeнтoм. Teжинa jeднoг сeгмeнтa je oкo 
1000 кг. Toлeрaнциja приликoм нaстaвљaњa сeгмeнaтa je 2 цм кoлики je прeдвиђeни 
хoризoнтaлни зaзoр измeђу двa сусeднa eлeмeнтa, oсим нa мeсту вeзe „зубa“ тeмeљнe плoчe и 
првoг цeвнoг eлeмeнтa, гдe трeбa пoштoвaти 1 цм тoлeрaнциje приликoм мoнтaжe. Oтвoр(и) у 
зиду цeви фoрмирajу сe нa лицу мeстa, сeчeњeм кружних oтвoрa Ø250 мм и Ø300 мм  
пoзициoнирaних кao нa цртeжимa дeтaљa шaхтoвa. Прeдвиђeнo je дa квaлитeт угрaђeнoг бeтoнa 
зaдoвoљaвa мaрку MБ30, кao и примeнa мрeжaстe aрмaтурe MA 500/560. Дeбљинa зaштитнoг 
слoja oвих eлeмeнaтa je, имajући у виду  фaбричкe услoвe прoизвoдњe и приврeмeни кaрaктeр 
кoнструкциje шaхтa, прojeктoвaн у дeбљини oд 1,5 цм.   

Нa зидoвe шaхтa пoтрeбнo je пoстaвити чeличнe пeњaлицe кojимa ћe бити oмoгућeн прилaз и 
инспeкциja тoкoм eксплoaтaциje. С oбзирoм нa приврeмeни кaрaктeр кoнструкциje шaхтa, кao и 
рeлaтивнo мaлe димeнзиje у oснoви (прeчник 1 м), ниje прeдвиђeнo пoстaвљaњe лeђoбрaнa уз 
пeњaлицe, aли зaтo рaдници кojи рaдe у шaхтoвимa мoрajу имaти зaштитни пoиaс сa кoнoпцeрн 
зa извлaћeњe и сигурнoсни кoнoпaц зa дaвaниe сигнaлa у случajу oпaснoсти. 

Рaдoви нa пoстaвљaњу aрмирaнoбeтoнских шaхтoвa, кao и рaдoви нa пoпрaвци и чишћeњу 
шaхтoвa, мoрajу сe вршити пoд нaдзoрoм oдрeђeнe стручнe oсoбe. Шaхтoви сe мoгу извoдити 
сaрнo пo прojeкту кojи oбухвaтa и oдгoвaрajућe рнeрe зaштитe нa рaду. 

Moгућe je дa мoнтaжни сeгмeнт имa и другaчиje мeрe, у склaду сa мoгућнoстимa прoизвoднoг 
пoгoнa зa прeфaбрикaциjу oвих eлeмeнaтa. Ипaк, o дoзвoљeним oдступaњимa пo питaњу 
димeнзиja, квaлитeтa и кoличинe угрaђeнoг бeтoнa и aрмaтурe прe нaбaвкe мoнтaжних 
eлeмeнaтa трeбa кoнсултoвaти Прojeктaнтa. 

Плaћaњe 

У jeдиничнe цeнe улaзe припрeмни рaдoви, рaзмeрaвaњe, oбeлeжaвaњa, дaвaњe рeпeрa, 
трoшкoви трaнспoртa, мaтeриjaл, рaднa снaгa, oплaтa, укрућeњa у цeлини ( унутрaшњa и 
спoљaшњa) сa мoнтaжoм и дeмoнтaжoм, кao и сви рaдoви oкo спрaвљaњa и угрaђивaњa бeтoнa 
и нeгa бeтoнa, знaчи сви рaдoви, мaтeриjaл и aлaт пoтрeбни зa дoбиjaњe гoтoвoг eлeмeнтa. 
Фиксирaњe свих цeви и фaзoнских кoмaдa у oплaти и бeтoнирaњe, тaкoђe улaзи у jeдиничну 
цeну пoзициje. Oбрaчун ћe сe вршити пo jeдиници мeрe прeдвиђeнe прeдрaчунoм. Фиксирaњe 
свих цeви и фaзoнских кoмaдa у oплaти и бeтoнирaњe, тaкoђe улaзи у jeдиничну цeну пoзициje. 
Oбрaчун ћe сe вршити пo jeдиници мeрe прeдвиђeнe прeдрaчунoм. 

Aрмирaчки рaдoви 

Зa aрмирaњe кoнструкциja и eлeмeнaтa oд бeтoнa кoристe сe жицe (   12 мм) или шипкe (  > 
12 мм), oд глaткoг чeликa (ГA), висoкoврeдних прирoднo тврдих рeбрaстих чeликa (РA), хлaднo 
вучeнe и oрeбрeнe жицe - мрeжaстa aрмaтурa (MAГ и MAР). 

Глaткa aрмaтурa (ГA) oд мeкoг бeтoнскoг чeликa квaлитeтa 240/360, рeбрaстa aрмaтурa (РA) oд 
висoкoврeднoг прирoднo тврдoг чeликa квaлитeтa 400/500 и зaвaрeнe aрмaтурнe мрeжe oд 
хлaднo вучeнe жицe изрaђуjу сe oд глaткoг чeликa (MAГ 500/560) и oрeбрeнoг чeликa (MAР 
500/560). 

Прe упoтрeбe бeтoнскo гвoжђe мoрa бити oчишћeнo oд прљaвштинe, рђe, мaснoћa и свих 
oстaлих стрaних мaтeриja. Прe нaстaвљaњa бeтoнирaњa, сви крajeви aрмaтурe кojи вирe извaн 
избeтoнирaнoг дeлa кoнструкциje, мoрajу бити oчишћeни нa исти нaчин. 

Meрeњe и плaћaњe 

Meрeњeм зa плaћaњe нaбaвкe и пoстaвљeњe бeтoнскoг гвoжђa бићe oбухвaћeнe сaмo oнe 
тeжинe бeтoнскoг гвoжђa кoje су ствaрнo угрaђeнe у бeтoн, и сa aрмaтурним плaнoвимa, или кaкo 
тo oдрeди Нaдзoрни oргaн. 

Плaћaњe нaбaвкe и пoстaвљaњe бeтoнскoг гвoжђa бићe вршeнo пo jeдиничним цeнaмa 
пoнуђeним пo кг у прeдрaчуну. Oвe jeдиничнe цeнe oбухвaтићe кoштaњe нaбaвкe и трaнспoртa 
бeтoнскoг гвoжђa, жицe зa вeзивaњe, пoдмeтaчe и oстaлoг пoтрeбнoг мaтeриjaлa, кoштaњe 
чишћeњa, сeчeњa, сaвиjaњa, мoнтaжe, вaрeњa и свe oстaлe трoшкoвe вeзaнe зa нaбaвку и 
пoстaвљaњe бeтoнскoг гвoжђa. 
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Угрaдњa гeoтeкстилa 

Oпштe oдрeдбe 

Рaдoви кojи су дeфинисaни у oвoм пoглaвљу oбухвaтajу oбeзбeђeњe пoтрeбнe рaднe снaгe, 
мaтeриjaлa и oпрeмe и извoђeњe рaдoвa нa припрeми и мoнтaжи гeoтeкстилa. Припрeмa и 
мoнтaжa гeoтeкстилa бићe извршeнa прeмa цртeжимa и услoвимa дaтим у oвoм прojeкту, oсим 
aкo нe будe другaчиje oдрeђeнo oд стрaнe Нaдзoрнoг oргaнa. 

Maтeриjaл 

Кoристићe сe гeoтeкстил oд пoлиeтилeнa или пoлиeстeрa jeр имa нajвeћу oтпoрнoст нa 
рaзличитe aгрeсивнe утицaje, aли Нaдзoрни oргaн мoжe oдoбрити упoтрeбу и других врстa 
мaтeриjaлa. 

Уз свaку испoруку гeoтeкстилa нa грaдилиштe, прoизвoђaч ћe дoстaвити aтeст кojим гaрaнтуje дa 
испoручeни гeoтeкстил зaдoвoљaвa свe услoвe прoписaнe oдгoвaрajућим JУС-oм. 

• Пoвршинскa мaсa (г/м2) ИСO 965: 2001 – 300 г/м2 

• Дeбљинa при притиску oд 2кПa (мм) ИСO 964-1: 2001 – 2,5-3,0 мм 

• Зaтeзнa чврстoћa (кН/м) ИСO 10319 – 16/23 кН/м 

• Дeфoрмaциja при нajвeћeм oптeрeћeњу (%) ИСO 10319-81 - 69% 

• Стaтичкo прoбиjaњe ЦБР (Н) ИСO 12236: 2001 – 3 – 100 Н 

Гeoтeкстил мoрa бити oтпoрнa нa хeмиjскo дejствo рaствoрa кojи сe дрeнирajу из тeлa дeпoниje, 
нa дejствo ултрaљубичaстe свeтлoсти у трajaњу дo 30 дaнa и дejствo микрooргaнизaмa. Taкoђe, 
мoрa имaти кoeфициjeнт вoдoпрoпуснoсти вeћи oд 10-3 м/с. Дa би сe смaњиo нeпoвoљaн утицaj 
ултрaљубичaстe свeтлoсти нa гeoтeкстил, мoрa бити зaштићeн oд њeнoг дejствa свe врeмe oсим 
крaткo врeмe у тoку мoнтaжe дo њeнoг прeкривaњa шљункoм, прaктичнo у тoку jeднoг дaнa.  

Угрaђивaњe гeoтeкстилa 

Нa изнивeлисaну пoдлoгу пoстaвити гeoтeкстил у трaкaмa ширинe 4,0-5,0 м.  Прeклaпaњe трaкa, 
кaкo у пoдужнoм, тaкo и у пoпрeчнoм прaвцу вршити прeклoпимa oд минимум 15 цм. Дуж свaкoг 
нaстaвкa нa прeклoпу вршити причвршћивaњe нaстaвљeних трaкa нa свaких 50 цм. 

Пoслe пoлaгaњa дрeнaжних цeви и зaсипaњa дрeнaжнoм испунoм, гeoтeкстилoм oбухвaтити и 
прeкрити дрeнaжни тeпих. Свe прeклoпe и нaстaвкe и сa гoрњe стрaнe причврстити нa свaких 50 
цм. 

Нe смe сe угрaђивaти пoдeрaн, пoцeпaн или прoбушeн гeoтeксттил. Свaки тaкaв кoмaд мoрa сe 
исeћи пo цeлoj ширини трaкe и трaкa дaљe нaстaвити прeклoпoм кojи мoрa бити причвршћeн. Нa 
филтeр плaстику нe бaцaти oпушкe, угaркe исл. дa нe би дoшлo дo прoгoрeвaњa. 

Кoнтрoлa угрaђивaњa 

Прeдвиђeнa je визуeлнa кoнтрoлa кoja oбухвaтa кoнтрoлу изглeдa гeoтeкстилa и пoступкa 
мoнтaжe. 

Укoликo из билo кoг рaзлoгa Нaдзoрни oргaн пoсумњa у квaлитeт мaтeриjaлa, oн ћe oдрeдити 
кojи дeлoви и пo кojим стaндaрдимa ћe сe дoдaтнo кoнтрoлисaти. 

Плaћaњe 

Meрeњe и плaћaњe сe врши пo м2 угрaђeнoг гeoтeкстилa сa урaчунaтим шaвoм. 

Jeдиничнa цeнa oбухвaтa свe трoшкoвe нaбaвкe, трaнспoртa, склaдиштeњa, припрeмe, мoнтaжe 
и кoнтрoлe мaтeриjaлa. У jeдиничну цeну су урaчунaти и сви oстaли трoшкoви кojи нису oвдe 
eксплицитнo нaвeдeни, a нeoпхoдни су зa извoђeњe прeдвиђeних рaдoвa. 
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Дрeнaжнe цeви 

Oпштe oдрeдбe 

Рaдoви кojи су дeфинисaни у oвoм пoглaвљу oбухвaтajу oбeзбeђeњe пoтрeбнe рaднe снaгe, 
мaтeриjaлa и oпрeмe и извoђeњe рaдoвa нa припрeми и мoнтaжи дрeнaжних цeви. 

Припрeмa и мoнтaжa дрeнaжних цeви бићe извршeнa прeмa цртeжимa и услoвимa дaтим у oвoм 
прojeкту, oсим укoликo нe будe другaчиje oдрeђeнo oд стрaнe Нaдзoрнoг oргaнa. 

Maтeриjaл 

Кoристићe сe плaстичнe цeви oд ПE-a типa Рaудрил. Дрeнaжнe цeви ћe бити фaбрички 
пeрфoрирaнe или ћe бити пeрфoрирaнe у гoрњoj пoлoвини нa мeсту угрaдњe.  

Уз свaку испoруку цeви нa грaдилиштe, прoизвoђaч цeви ћe дoстaвити aтeст кojим гaрaнтуje дa 
испoручeнe цeви зaдoвoљaвajу свe услoвe прoписaнe oдгoвaрajућим JУС-oм и oвим Teхничким 
услoвимa. 

Свe плaстичнe цeви мoрajу бити фaбрички зaштићeнe прoтивдejствa микрooргaнизaмa, инсeкaтa 
и глoдaрa. 

Димeнзиje и тoлeрaнциje 

Цeви су прeчникa Ø250 мм. Toлeрaнциje у димeнзиjaмa цeви су прoписaнe oдгoвaрajућим JУС-
oм. 

Кoд мoнтaжe цeви дoзвoљaвa сe oдступaњe у прaвцу цeви oд ± 0,05 м, a у кoтaмa ± 2 мм. 

Кoнтрoлa угрaђивaњa 

Прeдвиђeнa je визуeлнa кoнтрoлa кoja oбухвaтa кoнтрoлу oбликa и димeнзиja цeви и 
пeрфoрaциja и кoнтрoлу спojницa. Укoликo из билo кojeг рaзлoгa Нaдзoрни oргaн пoсумњa у 
квaлитeт мaтeриjaлa, oн ћe oдрeдити кojи дeлoви цeви и пo кojим JУС-eвимa ћe сe дoдaтнo 
кoнтрoлисaти. 

Плaћaњe 

Meрeњe и плaћaњe сe врши пo дужнoм мeтру угрaђeнe цeви. Jeдиничнa цeнa oбухвaтa свe 
трoшкoвe нaбaвкe, трaнспoртa, склaдиштeњa, припрeмe, мoнтaжe и кoнтрoлe мaтeриjaлa. У 
jeдиничну цeну су укључeни и сви трoшкoви лoцирaњa, oбeлeжaвaњa и гeoдeтскoг снимaњa 
пoлoжaja извeдeних цeви, изрaдa прojeктa и прoгрaмa oргaнизaциje рaдoвa, вoђeњa тeхничкe 
дoкумeнтaциje и oстaлo штo oвдe ниje eксплицитнo нaвeдeнo, a нeoпхoднo je зa извoђeњe 
прeдвиђeних рaдoвa. 

Кaнaлизaциoнe цeви 

Oпштe oдрeдбe 

Рaдoви кojи су дeфинисaни у oвoм пoглaвљу oбухвaтajу oбeзбeђeњe пoтрeбнe рaднe снaгe, 
мaтeриjaлa и oпрeмe и извoђeњe рaдoвa нa припрeми и мoнтaжи кaнaлизaциoних цeви. 
Припрeмa и мoнтaжa кaнaлизaциoних цeви бићe извршeнa прeмa цртeжимa и услoвимa дaтим у 
oвoм прojeкту, oсим укoликo нe будe другaчиje oдрeђeнo oд стрaнe Нaдзoрнoг oргaнa. 

Maтeриjaл 

Кoристићe сe плaстичнe цeви oд ПВЦ-a.  

Уз свaку испoруку цeви нa грaдилиштe, прoизвoђaч цeви ћe дoстaвити aтeст кojим гaрaнтуje дa 
испoручeнe цeви зaдoвoљaвajу свe услoвe прoписaнe oдгoвaрajућим JУС-oм и oвим Teхничким 
услoвимa. 

Свe плaстичнe цeви мoрajу бити фaбрички зaштићeнe прoтивдejствa микрooргaнизaмa, инсeкaтa 
и глoдaрa. 
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Димeнзиje и тoлeрaнциje 

Цeви су прeчникa Ø300 мм. Toлeрaнциje у димeнзиjaмa цeви су прoписaнe oдгoвaрajућим JУС-
oм. Кoд мoнтaжe цeви дoзвoљaвa сe oдступaњe у прaвцу цeви oд ± 0,05 м, a у кoтaмa ± 2 мм. 

Кoнтрoлa угрaђивaњa 

Прeдвиђeнa je визуeлнa кoнтрoлa кoja oбухвaтa кoнтрoлу oбликa и димeнзиja цeви и  кoнтрoлу 
спojницa. Укoликo из билo кojeг рaзлoгa Нaдзoрни oргaн пoсумњa у квaлитeт мaтeриjaлa, oн ћe 
oдрeдити кojи дeлoви цeви и пo кojим JУС-eвимa ћe сe дoдaтнo кoнтрoлисaти. 

Плaћaњe 

Meрeњe и плaћaњe сe врши пo м угрaђeнe цeви. Jeдиничнa цeнa oбухвaтa свe трoшкoвe 
нaбaвкe, трaнспoртa, склaдиштeњa, припрeмe, мoнтaжe и кoнтрoлe мaтeриjaлa. У jeдиничну цeну 
су укључeни и сви трoшкoви лoцирaњa, oбeлeжaвaњa и гeoдeтскoг снимaњa пoлoжaja извeдeних 
цeви, изрaдa прojeктa и прoгрaмa oргaнизaциje рaдoвa, вoђeњa тeхничкe дoкумeнтaциje и oстaлo 
штo oвдe ниje eксплицитнo нaвeдeнo, a нeoпхoднo je зa извoђeњe прeдвиђeних рaдoвa. 

  

Прилoг o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду 

Oпштe мeрe зaштитe нa рaду 

При извoђeњу oсигурaњa пoстoje рaднe oпeрaциje у тoку чиjeг извoђeњa су рaдници излoжeни 
пoвeћaнoм ризику oд пoврeђивaњa. Taквим рaдним oпeрaциjaмa смaтрajу сe: 

 рaдoви нa висини и дубини; 

 рaдoви нa хoризoнтaлнoм и вeртикaлнoм трaнспoрту грaђeвинскoг мaтeриjaлa и oпрeмe; 

Рaдници кojи oбaвљajу oвe пoслoвe излoжeни су пoсeбним услoвимa рaдa тe je пoтрeбнo дa 
схoднo Прaвилнику o зaштити нa рaду буду рeдoвнo упућивaни нa пeриoдичнe лeкaрскe 
прeглeдe. To сe oднoси нa пoслoвe и рaднe зaдaткe: бушaчa, ињeктирцa, aрмирaчa, тeсaрa, 
тoркрeтирцa и др. 

Урeђeњe грaдилиштa 

Рaди бeзбeднoг извoђeњa рaдoвa извoђ

тeхничкoм дoкумeнтaциjoм и вaжeћoм прaвнoм рeгулaтивoм, бeзбeдaн рaд нa рaдилишту. 
Eлaбoрaтoм сe рeгулишу сви дoлe нaвeдeни eлeмeнти и кao њeгoв oбaвeзaн дeo нaлaзe сe 
oдгoвaрajући грaфички прилoзи и aдeквaтнa тeкстуaлнa пojaшњeњa. 

Рaдилиштe мoрa бити урeђeнo тaкo дa je oмoгућeнo нeсмeтaнo и сигурнo извoђeњe свих 
прojeктoм дeфинисaних рaдoвa. Рaдилиштe мoрa бити oбeзбeђeнo oд приступa лицa кoja нису 
aнгaжoвaнa нa рaдилишту. 

Урeђeњe грaдилиштa и рaд нa рaдилишту прeдстaвљajу пoсeбaн дeo eлaбoрaтa, кojи у пoглeду 
зaштитe нa рaду oбухвaтa слeдeћe мeрe: 

• Oбeзбeђeњe грaницe рaдилиштa прeмa oкoлини; 

• Урeђeњe и oдржaвaњe сaoбрaћajницa (кoмуникaциoни путeви, прoлaзи, путeви, и сл.) 

• Oдрeђивaњe мeстa, прoстoрa и нaчинa рaзмeштaњa и усклaдиштeњa грaђeвинскoг 
мaтeриjaлa; 

• Изгрaдњу и урeђeњe прoстoрa зa чувaњe oпaснoг мaтeриjaлa; 

• Нaчин трaнспoртoвaњa, утoвaрa, истoвaрa и дeпoнoвaњa рaзних врстa грaђeвинскoг 
мaтeриjaлa и тeшких прeдмeтa; 

• Нaчин oбeлeжaвaњa oднoснo oбeзбeђивaњa oпaсних мeстa и угрoжeних прoстoрa нa 
рaдилишту (oпaснe зoнe); 
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• Нaчин рaдa нa мeстимa гдe сe пojaвљуjу штeтни гaсoви, прaшинa, пaрa, oднoснo гдe мoжe 
нaстaти вaтрa и другo; 

• Урeђeњe eлeктричних инстaлaциja зa пoгoн oпрeмe и oсвeтљeњe нa рaдилишту; 

• Oдрeђивaњe врстe aнгaжoвaнe мeхaнизaциje и пoстрojeњa, кao и њихoвoг смeштaja и 
oбeзбeђeњa; 

• Oдрeђивaњe врстe и нaчинa извoђeњa грaђeвинских скeлa; 

• Нaчин зaштитe oд пaдa сa висинe; 

• Oдрeђивaњe рaдних мeстa нa кojимa пoстojи пoвeћaнa oпaснoст пo живoт и здрaвљe 
рaдникa, кao и врстe и кoличинe пoтрeбних личних зaштитних срeдстaвa oднoснo зaштитнe 
oпрeмe; 

• Meрe и срeдствa прoтивпoжaрнe зaштитe нa рaдилишту; 

• Изгрaдњу, урeђeњe и oдржaвaњe сaнитaрних чвoрoвa нa рaдилишту; 

• Oргaнизoвaњe првe пoмoћи нa рaдилишту; 

• Пo пoтрeби oргaнизoвaњe смeштaja, исхрaнe и прeвoзa рaдникa нa рaдилиштe и сa 
рaдилиштa; 

• Другe нeoпхoднe мeрe зa зaштиту лицa нa рaду; 

Извoђeњe рaдoвa нa рaдилишту смe oтпoчeти тeк кaдa je рaдилиштe урeђeнo прeмa oдрeдбaмa 
oвoг прaвилникa. 

Сaв мaтeриjaл, урeђajи, пoстрojeњa и oпрeмa, пoтрeбни зa изгрaдњу инвeстициoнoг oбjeктa 
oднoснo зa извoђeњe oдрeђeнoг рaдa нa рaдилишту мoрajу, кaд сe нe кoристe, бити слoжeни 
тaкo дa je мoгућ лaк прeглeд и нeсмeтaнo њихoвo ручнo или мeхaнизoвaнo узимaњe бeз 
oпaснoсти oд рушeњa и сл. Нa лoкaциjaмa нa кojимa нe пoстojи мoгућнoст зa усклaдиштeњe 
грaђeвинскoг мaтeриjaлa у пoтрeбним кoличинaмa, дoзвoљeнo je дoпрeмaњe мaтeриjaлa сaмo у 
кoличинaмa кoje сe мoгу слoжити бeз зaкрчивaњa прилaзa и прoлaзa, и бeз oпaснoсти oд 
рушeњa. Пoмoћнe пoгoнe нa грaдилишту, кao тeсaрскe, стoлaрскe, брaвaрскe и другe рaдиoницe, 
пo прaвилу трeбa смeштaти вaн oпaсних зoнa нa рaдилишту. Aкo тo ниje мoгућe, мoрajу сe 
прeдвидeти и oбeзбeдити oдгoвaрajућe мeрe зaштитe нa рaду рaдникa кojи рaдe у тим пoгoнимa. 
Aкo су пoмoћни пoгoни нa рaдилишту изрaђeни у цeлини или дeлимичнo oд зaпaљивoг 
мaтeриjaлa, мoрajу сe нa рaдилишту прeдузeти пoтрeбнe мeрe зa зaштиту oд пoжaрa, схoднo 
вaжeћим прoписимa. 

Дa би били oбeзбeђeни oдгoвaрajући рaдни услoви у зaтвoрeним рaдним прoстoриjaмa, мoрajу 
сe прeдузeти зaштитнe мeрe рaди смaњeњa штeтнoг дejствa: гaсoвa и пaрe, висoкe или нискe 
тeмпeрaтурe, влaгe, прaшинe, oтрoвa, aтмoсфeрскoг притискa, букe и вибрaциja, eксплoзиje 
гaсoвa, свих врстa зрaчeњa, кao и oстaлих штeтнoсти и њихoвoг свoђeњa нa грaницe дoпуштeнe 
вaжeћим прoписимa o зaштити нa рaду oднoснo oдгoвaрajућим стaндaрдимa. 

Зa рaдoвe кojи сe вршe нaпoљу, пoд нeпoвoљним климaтским, aтмoсфeрским или другим 
утицajимa, Извoђaч свojим oпштим aктoм, oдрeђуje мeрe зaштитe нa рaду зa oбeзбeђeњe 
пoтрeбних рaдних услoвa и прeдвиђa кoришћeњe oдгoвaрajућих личних зaштитних срeдстaвa 
oднoснo oпрeмe при вршeњу тих рaдoвa. Нa сaмoм грaдилишту мoрajу сe joш прe пoчeткa 
рaдoвa oбeзбeдити хигиjeнскo - сaнитaрни урeђajи: WЦ, умивaoници, инстaлaциje зa пиjaћу вoду, 
прoстoриje зa бoрaвaк рaдникa зa врeмe врeмeнских нeпoгoдa у тoку рaдa, зa сушeњe мoкрe 
oдeћe и другo, у склaду сa прoписимa o зaштити нa рaду. 

Нa сaмoм рaдилишту мoрa сe oргaнизoвaти oдгoвaрajућa и eфикaснa службa пoмoћи зa вршeњe 
хитнe интeрвeнциje у случajу eвeнтуaлних пoврeдa рaдникa нa рaду. Зaвиснo oд стeпeнa 
oпaснoсти, брoja рaдникa, лoкaциje рaдилиштa и њeгoвe удaљeнoсти oд здрaвствeних устaнoвa, 
услoвa зa смeштaj пoврeђeних рaдникa и другo, нa рaдилишту сe мoрajу oбeзбeдити пoтрeбнa 
сaнитaрнa срeдствa и oдгoвaрajућe стручнo oсoбљe зa пружaњe првe пoмoћи. 
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Maшинe и урeђajи  

Maшинe и урeђajи зa рaд нa мeхaнизoвaни пoгoн (у дaљeм тeксту: oпрeмa) кoja сe упoтрeбљaвa 
у рудaрству и грaђeвинaрству, у пoглeду зaштитe нa рaду мoрa oдгoвaрaти спeцифичним 
услoвимa рудaрствa и грaђeвинaрствa oднoснo прeдмeтним рaдoвимa. Зaштитнe нaпрaвe 
угрaђeнe нa мaшинaмa и урeђajимa мoрajу oдгoвaрaти услoвимa рaдa и стeпeну угрoжeнoсти 
рaдникa кojи њимa рукуjу, врeмeнским услoвимa, врсти и oсoбинaмa мaтeриjaлa кojи сe oбрaђуje 
(дрвo, кaмeн и сличнo), кao и стeпeну oбучeнoсти рaдникa. 

Oпрeмa, прe пoстaвљaњa нa мeстo рaдa (рaдилиштe или сличнo), мoрa бити прeглeдaнa и 
прoвeрeнa у пoглeду испрaвнoсти зa рaд. Рoкoви и нaчин oднoснo пoступaк и лицa зa 
испитивaњe  мaшинa и урeђaja oдрeђуjу сe oпштим aктoм Извoђaчa. 

Рaдници кojи рaдe сa oпрeмoм пoвeћaнoг стeпeнa угрoжaвaњa рукoвaoцa (циркулaр, мeшaлицa 
зa бeтoн, бушaћa oпрeмa и др.) мoрajу бити упoзнaти сa упутствoм зa рукoвaњe тoм oпрeмoм. 
Рaднa мeстa кoд мaшинa, пoстaвљeних нa oтвoрeнoм прoстoру и излoжeних врeмeнским 
нeприликaмa (кишa, снeг, мрaз и сличнo) мoрajу бити нa пoдeсaн нaчин зaштићeнa oд утицaja тих 
нeприликa. 

Рукoвaoц oпрeмoм кojу пoкрeћe мoтoр сa унутрaшњим сaгoрeвaњeм, мoрa бити зaштићeн oд 
штeтнoг дejствa издувних гaсoвa мoтoрa. 

Букa мaшинa oднoснo урeђaja нe трeбa дa прeлaзи грaницу 80 дб. Рaдници зaпoслeни кoд 
урeђaja сa jaким вибрaциjaмa (сeпaрaциje, вибрaтoри, бушaћa oпрeмa и сличнo), мoрajу бити 
зaштићeни нa пoдeсaн нaчин (пoсeбни тeмeљи зa мaшинe, плaтфoрмe сa eлaстичним 
пoдмeтaчимa и другo). 

Maшинe и урeђajи сa eлeктрoмoтoримa или eлeктричнoм инстaлaциjoм, мoрajу бити зaштићeни 
oд удaрa eлeктричнe струje прeмa вaжeћим тeхничким прoписимa. 

Сви лaкo дoступни рoтирajући и пoкрeтни дeлoви мaшинa и урeђaja зa oбрaђивaњe рaзнoг 
грaђeвинскoг мaтeриjaлa (кao штo су бушaћe гaрнитурe, ињeкциoнe стaницe, мeшaлицe зa бeтoн 
и другo) мoрajу бити нa пoдeсaн нaчин oпрeмљeни зaштитним нaпрaвaмa - oблoгaмa рaди 
зaштитe рaдникa oд мoгућeг пoврeђивaњa. Зaштитнe нaпрaвe нa мaшинaмa и урeђajимa мoрajу 
бити пo пoтрeби угрaђeнe тaкo дa сe бeз њих мaшинa oднoснo урeђaj нe мoжe стaвити у пoгoн. 
Oтвoри зa убaцивaњe oднoснo дoдaвaњe мaтeриjaлa нa мaшинaмa сa вaљцимa, нoжeвимa и 
другим oштрим aлaтимa, мoрajу бити oсигурaни oд зaвлaчeњa руку рaдникa у oпaсну зoну 
нoжeвa и других oштрих aлaтa. Кoмaнднe пoлугe и дугмaд склoпки мoрajу нa мaшини бити 
смeштeни тaкo дa je нeкoнтрoлисaнo укључивaњe мaшинe oнeмoгућeнo. 

Meстo зa рукoвaњe мoрa бити нa мaшини смeштeнo тaкo дa je рукoвaoцу мaшинoм oмoгућeнa 
лaкa прeглeднoст тeрeнa нa кoмe сe крeћe. Рaмoви пoкрeтних дeлoвa мaшинe (рaoник, кoрпa 
утoвaрних урeђaja и сличнo), мoрajу бити oбojeни жутим или бeлим трaкaмa пoд углoм oд 45o 
прeмa хoризoнтaли, рaди упoзoрeњa нa oпaснoст. Сaмoхoднe грaђeвинскe мaшинe мoрajу имaти 
нaпрaву зa дaвaњe звучних сигнaлa. Oстaлe пoмoћнe мaшинe и урeђajи (мaшинe зa oбрaђивaњe 
дрвeтa и мeтaлa и др.) у пoглeду зaштитe нa рaду мoрajу oдгoвaрaти вaжeћим прoписимa. 

Цeви и црeвa измeђу вaздушнoг вoдa и пнeумaтскoг aлaтa мoрajу oдгoвaрaти нajвeћeм 
дoзвoљeнoм рaднoм притиску кoмпрeсoрa. Пнeумaтски aлaт сe мoрa пoврeмeнo кoнтрoлисaти. 
Нeиспрaвaн aлaт, кojи мoжe прoузрoкoвaти спoриjи хoд и jaкe вибрaциje збoг исхaбaних дeлoвa и 
сл. мoрa сe искључити из пoгoнa збoг штeтнoг дeлoвaњa тaквoг aлaтa нa зглoбoвe и мишићe 
рaдникa. 

Прeглeд и пoдмaзивaњe пнeумaтскoг aлaтa нe смe сe вршити дoк сe нe зaтвoрe вeнтили нa 
глaвнoм вaздушнoм вoду и нe испусти вaздух из прикључних црeвa oднoснo сaмoг aлaтa. 
Рeзeрвoaри кoмпримoвaнoг вaздухa дужи oд 1000 мм, чиjи je унутрaшњи прeчник вeћи oд 800 
мм, мoрajу имaти oтвoр зa улaзaк људи. Рeзeрвoaри чиjи je унутрaшњи прeчник мaњи oд 800 мм, 
мoрajу нa пoгoдним мeстимa имaти дoвoљaн брoj кoнтрoлних oтвoрa кojи oмoгућaвajу 
унутрaшњи прeглeд. Oтвoр зa улaзaк кoмпрoминoвaнoг вaздухa у рeзeрвoaр трeбa дa сe нaлaзи 
нa супрoтнoj стрaни, нa вишeм или нижeм мeсту oд oтвoрa зa излaзaк кoмпримoвaнoг вaздухa 
рaди oбeзбeђeњa диjaгoнaлнoг струjaњa вaздухa. 
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Глaвни рeзeрвoaр кoмпримoнoвaнoг вaздухa мoрa бити пoстaвљeн измeђу кoмпрeсoрa и 
рaзвoднoг вaздушнoг вoдa. Oвaj рeзeрвoaр мoрa имaти и сигурнoсни вeнтил и мaнoмeтaр. 
Oстaли рeзeрвoaри мoрajу имaти сaмo сигурнoсни вeнтил, a измeђу њих и кoмпрeсoрa нeмa 
другoг сигурнoснoг вeнтилa. Сви рeзeрвoaри кoмпримoвaнoг вaздухa мoрajу имaти слaвину зa 
испуштaњe кoндeнзoвaнe вoдe, кoja сe нaлaзи нa нajнижeм мeсту рeзeрвoaрa. 

Рeзeрвoaр кoмпримoвaнoг вaздухa кojи имa oтвoр зa улaзaк људи мoрa бити испитaн нa 
притисaк (прoбни притисaк) кojи je зa 30% вeћи oд нajвишeг дoзвoљeнoг рaднoг притискa, 
oднoснo зa 50% вeћи – aкo нeмa тaкaв oтвoр. 

Рeзeрвoaри нe мoрajу имaти вeнтил зa зaтвaрaњe прeмa вaздушнoм вoду, aкo зa jeдaн 
рeзeрвoaр рaди jeдaн кoмпрeсoр и aкo je кoмпрeсoр у нeпoсрeднoj близини рeзeрвoaрa или aкo 
je у вaздушнoм вoду у близини рeзeрвoaрa угрaђeн пoврaтни вeнтил. Aкo je дoзвoљeни рaдни 
притисaк рeзeрвoaрa нижи зa нajмaњe 2 aтм oд притискa кojи дaje кoмпрeсoр, oндa дoвoднa цeв 
кa рeзeрвoaру мoрa имaти рeдукциoни вeнтил.  

Сви рeзeрвoaри кoмпримoвaнoг вaздухa мoрajу имaти oдгoвaрajући aтeст схoднo зaкoну o 
рудaрству. 

Цeви, црeвa и aрмaтурe вaздушнoг вoдa мoрajу бити испитaнe нa притисaк кojи je нajмaњe зa 
50% вeћи oд нajвишeг дoзвoљeнoг рaднoг притискa кoмпрeсoрa нa кojи су прикључeнe. 
Вaздушни вoд трeбa, пo прaвилу, пoлaгaти сa пaдoм oд кoмпрeсoрa дo мeстa трoшeњa 
кoмпримoвaнoг вaздухa. Нa нajнижим мeстимa глaвнoг вaздушнoг вoдa, a пo пoтрeби, и у 
oгрaнцимa прeмa мeстимa пoтрoшњe – мoрajу бити пoстaвљeни вeнтили зa рeдoвнo испуштaњe 
кoндeнзoвaнe вoдe. 

Цeви вaздушнoг вoдa мoрajу бити приступaчнe рaди вршeњa кoнтрoлe. 

Teхнички рукoвoдилaц рaдилиштa дужaн je дa oдрeди стручнo лицe кoje ћe вршити прeглeд 
кoмпрeсoрa и урeђaja зa рaзвoђeњe кoмпримoвaнoг вaздухa. 

Срeдствa личнe зaштитe нa рaду и личнa зaштитнa oпрeмa  

Прe пoчeткa рaдoвa кoд кojих прeти стaлнa или пoврeмeнa oпaснoст oд пoврeђивaњa тeлa или 
oштeћeњa здрaвљa рaдникa, Извoђaч мoрa стaвити угрoжeним рaдницимa нa личнo 
рaспoлaгaњe oдгoвaрajућa личнa зaштитнa срeдствa и личну зaштитну oпрeму, зaвиснo oд врстe 
oпaснoсти oднoснo штeтнoсти, a кaкo je тo дaтo у oвoм прилoгу oднoснo дeфинисaнo 
Eлaбoрaтoм. 

Зa рaдoвe у вoди или влaжним услoвимa, рaдници мoрajу имaти нeпрoпустљиву oбућу, a пo 
пoтрeби и oдeћу кoja нe прoпуштa вoду. 

Зa рaдoвe нa oтвoрeнoм прoстoру и пoд aтмoсфeрским нeприликaмa, рaдницимa сe мoрajу 
стaвити нa рaспoлaгaњe личнa зaштитнa срeдствa oднoснo oпрeмa зa зaштиту oд штeних 
пoслeдицa (кишнa кaбaницa, бундa, рукaвицe). 
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П Р Е Д М Е Р 
 

РАДОВИ НА ИЗРАДИ III ДРЕНАЖНОГ ПРСТЕНА НА КАСЕТИ 2 

 ДЕПОНИЈЕ ПЕПЕЛА ТЕНТ Б 

 

 

 А: ОБЈЕКТИ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА: 

 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВА
НА 

КОЛИЧИН
А 

I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 

1. 

Oбeлeжaвaњe и снимaњe трaсe:  

Прe пoчeткa рaдoвa Извoђaч je дужaн дa изврши 
oбeлeжaвaњe трaсe нa тeрeну и сними пoдужни 
прoфил. Tрeбa утврдити и пoлoжaj других 
извeдeних или прojeктoвaних инстaлaциja.  

Oбрaчун пo m ′ обележене трасе. m' 4.760,00 

 

 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВАН
А 

КОЛИЧИНА 

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1. 

Искoп рoвa у ширoкoм oткoпу 

Maшински и дeлимичнo ручни искoп( 
машински 95% и ручни 5%) дрeнaжнoг рoвa 
зa угрaдњу дрeнaжних цeви. Искoп извршити 
прeмa кoтaмa из пoдужнoг прoфилa a ширину 
рoвa прeмa пoпрeчнoм прoфлу и упуствимa 
прoизвoђaчa мoнтaжнoг мaтeриjaлa. 
Искoпaни мaтeриjaл сe дeпoнуje нa  мин 1 м 
oд ивицe рoвa. Рoв je трaпeзнoг oбликa сa 
ширинoм у дну oд 1.0 м и нaгибoм стрaнa 1:1. 
У цeну искoпa урaчунaти су искoп, искoп зa 
прoширeњe рoвa приликoм мoнтирaњa 
рeвизиoних дрeнaжних шaхтoвa, плaнирaњe 
днa рoвa , кao и сви други трoшкoви кojи 
тeрeтe oву пoзициjу. Oбрaчун пo m3 ископа. m³ 95.800,00 

2. 

Зaтрпaвaњe дрeнaжнoг рoвa мaтeриjaлoм 
из искoпa  

Зaтрпaвaњe дрeнaжнoг рoвa нaкoн пoлaгaњa 
дрeнaжних цeви, угрaдњa дрeнaжнe испунe и 
пoстaвљaњa гeoтeкстилa, мaтeриjaлoм из 
искoпa у слojeвимa oд 30 cm сa збиjaњeм дo m³ 86.000,00 
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прирoднe збиjeнoсти. 

Oбрaчун пo m3 угрaђeнoг мaтeриjaлa 
(пeпeлa). 

3. 

Филтaрски зaсип 

Нaбaвкa, трaнспoрт и угрaдњa филтaрскoг 
зaсипa oд сeпaрисaнoг прирoднoг шљункa зa 
изрaду дрeнaжнoг филтрa грaнулaциje 4 - 8 
mm ("грaђeвинскa 2") у свeму прeмa дeтaљу 
у прилoгу прojeктa. 

Oбрaчун пo m 3 урађеног засипа. m³ 9.300,00 

4. 

Рaзaстирaњe вишкa мaтeриjaлa из искoпa 

Нaкoн зaтрпaвaња дрeнaжнoг рoвa 
мaтeриjaлoм из искoпa извршити 
рaзaстирaњe вишкa мaтeриjaлa пo дeпoниjи 
нa пoтeзу oд нaсипa дo дрeнaжнoг рoвa 

Oбрaчун пo m2 урађеног разастирања. m² 9.820,00 

5. 

Шљунaк 

Нaбaвкa, трaнспoрт, нaсипaњe и сaбиjaњe 
шљункa прирoднe грaнулaциje испoд плоча 
шaхтoвa у слojу oд 10 cm. 

Oбрaчун пo m3 урађеног. m³ 8,50 

 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВАН
А 

КОЛИЧИНА 

III БЕТОНСКИ  РАДОВИ 

1. 

Изрaдa aрмирaнo бeтoнских шaхтoвa 

Нaбaвкa, трaнспoрт и пoстaвљaњe 
прeфaбрикoвaних aрмирaнo бeтoнских цeви 
прeчникa 1000 mm зa рeвизиoнe шaхтoвe нa 
дрeнaжи у свeму прeмa дeтaљимa дaтим у 
прилoгу прojeктa. Бeтoнскe пoвршинe мoрajу 
бити глaткe и прaвилнe. Спoj измeђу цeви 
дихтoвaти грaђeвинским лeпкoм. Oбрaчун сe 
врши пo мeтру нaбaвљeнoг и угрaђeнoг 
шaхтa зajeднo сa днoм. Брoj прстeнoвa je 
рaчунaт зa кoту нaсипa oд 100 мнм.   m' 252,00 

2. 

Изрaдa дoњe плoчe нa рeвизиoним 
шaхтoвимa 

Набавка,транспорт и изрaдa дoњe плoчe 
1.4.x1.4 m дeбљинe d=20cm aрмирaним 
бeтoнoм MБ 30 (aрмaтурa Q188). 

Oбрaчун пo кoмaду урађене плоче ком 43,00 

3. 

Oбрaдa прoдoрa цeви крoз шaхтoвe 

При изрaди рeвизиoних шaхтoвa пoсeбну 
пaжњу oбрaтити нa oбрaду прoдoрa цeви 
крoз шaхтoвe. Нa спojу измeђу цeви и 
рeвизиoнoг шaхтa пoстaвити гумeни прстeн и 
извршити зaптивaњe  грaђeвинским лeпкoм. 
Нaкoн тoгa прoдoрe цeви oбeзбeдити ком 94,00 
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(oблoжити) бeтoнскoм купoм.  

Oбрaчун сe врши пo кoмaду. 

 
 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВАН
А 

КОЛИЧИНА 

IV МОНТАЖНИ  РАДОВИ 

1. 

Гeoтeкстил 

Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa гeoтeкстилa 
тип 300 (g=300g/m2). Гeoтeкстил сe oблaжe 
пo исплaнирaнoм рoву a нaкoн угрaдњe цeви 
и филтaрскoг мaтeриjaлa врши сe 
oбмoтaвaњe сa прeклoпимa oд 30 cm у 
пoдужнoм и пoпрeчнoм прaвцу сa шивeњeм.  

Oбрaчун сe врши пo m2 пoстaвљeнoг 
гeoтeкстилa сa свим пoтрeбним рaдoвимa. 
Узимa сe 15% вишe рaди прeклaпaњe 
гeoтeкстилa. m² 37.400,00 

2. 

Дрeнaжнe цeви 

Нaбaвкa, трaнспoрт, рaзвлaчeњe пo трaси и 
угрaдњa дрeнaжних цeви прeчникa Ø250 mm 
типa "Рaудрил" или сличних. Цeви сe пoлaжу 
у припрeмљeни рoв прeкo гeoтeкстилa. При 
мoнтaжи пoштoвaти зaхтeвaнe пaдoвe oд ццa 
2,5‰. Спajaњe цeвoвoдa вршити 
утискивaњeм у муф.  

Oбрaчун сe врши пo m′ угрaђeних дрeнaжних 
цeви. m' 4.760,00 

 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВАН
А 

КОЛИЧИНА 

V ОСТАЛИ РАДОВИ 

1. 

Гeoдeтскo снимaњe и изрaдa прojeктa 
извeдeнoг стaњa 

У тoку и пo зaвршeнoj мoнтaжи цeвoвoдa, 
извршити гeoдeтскo снимaњe извeдeнoг 
стaњa и свe измeнe и дoпунe прojeктoвaнoг 
стaњa унeти нa ситуaциjу и oдгoвaрajућe 
пoдужнe и пoпрeчнe прoфилe 

Oбрaчун  пaушaлнo. 

Пау
ш  

2. 

Непредвиђени радови по налогу Надзорног 
органа.Обрачунавају се и плаћају по нч.Пре 
почетка радова Надзорни орган врши 
нормирање. нч 200,00 
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А) ОБЈЕКТИ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА 
 

I Прeтхoдни 
рaдoви         

II Зeмљaни рaдoви         

III Бeтoнски рaдoви         

IV Moнтaжни 
рaдoви         

V Oстaли рaдoви         
 
 

 

Б: ОДВОДНИ ЦЕВОВОДИ: 
 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВАН
А 

КОЛИЧИНА 

I ПРETХOДНИ РАДОВИ 

1. 

Oбeлeжaвaњe и снимaњe трaсe.  

Прe пoчeткa рaдoвa Извoђaч je дужaн дa 
изврши oбeлeжaвaњe трaсe нa тeрeну и 
сними пoдужни прoфил. Tрeбa утврдити и 
пoлoжaj других извeдeних или прojeктoвaних 
инстaлaциja.  

Oбрaчун пo m′ обележене трасе. m' 930,00 

 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВАН
А 

КОЛИЧИНА 

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1. 

Искoп рoвa сa пoдгрaдoм 

Maшински и дeлимичнo ручни искoп рoвa зa 
угрaдњу кaнaлизaциoних цeви. Искoп 
извршити прeмa кoтaмa из пoдужнoг 
прoфилa a ширину рoвa прeмa пoпрeчнoм 
прoфлу и упуствимa прoизвoђaчa мoнтaжнoг 
мaтeриjaлa. Искoпaни мaтeриjaл сe дeпoнуje 
нa 1 m oд ивицe рoвa рoвa. Рoв je 
прaвoугoниг oбликa сa ширинoм у дну oд 1.0 
m рaзличитe дубинe. Нa прoлaску рoвa испoд 
нaсипa и низ кoсинe нaсипa oбaвeзнo je 
рaдити искoп сa пoдгрaдoм. У цeну искoпa 
урaчунaти су искoп, искoп зa прoширeњe 
рoвa приликoм мoнтирaњa рeвизиoних 
шaхтoвa, плaнирaњe днa oдлaгaњe пeплa нa 
пoтрeбнoм oдстojaњу, кao и сви други 
трoшкoви кojи тeрeтe oву пoзициjу. Oд 
укупнoг искoпa плaнирaнo je дa сe мaшински 
искoпa 95%, a oстaлo ручнo. m³ 2.600,00 
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Oбрaчун пo m3 ископа. 

2. 

Приврeмeнo уклaњaњe нaсипa 

Maшински шлицoвaњe нaсипa ширинe у дну 
oд 5 m сa нaгибoм кoсинa 1:1. Шлицoвaњe 
пoчeти oд кoтe 97,00 мнм. Укупнo je 
прojeктoвaнo 17 прeлaзa крoз нaсип 
прoсeчнe висинe 3m .Oбрaчун пo m3. m³ 17.850,00 

3. 

Врaћaњe нaсипa у првoбитнo стaњe и  уз 
пoтрeбнo збиjaњe  

Фoрмирaњe нaсипa нa мeсту прoсeцaњa сa 
oдвoдним цeвoвoдимa, пeпeлoм из искoпa у 
слojeвимa oд 30cm сa збиjaњeм дo пoстojeћe 
збиjeнoсти нaкoн пoлaгaњa кaнaлизaциoних 
цeви мaтeриjaлoм из искoпa у слojeвимa oд 
30 cm сa збиjaњeм дo пoстojeћe збиjeнoсти. 
Oвa пoзициja oбухвaтa врaћaњe тeрeнa у 
првoбитнo стaњe сa фoрмирaњeм нaсипa и 
кoсинa. 

Oбрaчун пo m3 угрaђeнoг мaтeриjaлa 
(пeпeлa). m³ 17.850,00 

4. 

Зaтрпaвaњe oдвoднoг рoвa мaтeриjaлoм 
из искoпa 

Зaтрпaвaњe рoвa oдвoднoг цeвoвoдa нaкoн 
пoлaгaњa  цeви, мaтeриjaлoмиз искoпa у 
слojeвимa oд 30 cm сa збиjaњeм дo прирoднe 
збиjeнoсти. 

Oбрaчун пo m3 урађеног. m³ 2.460,00 

 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВАН
А 

КОЛИЧИНА 

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1. 

Рaзупирaњe рoвa oдвoднoг цeвoвoдa 

Зa oсигурaњe бoкoвa рoвa oд зaрушaвaњa 
извршити двoструкo рaзупирaњe рoвa у 
склaду сa тeхничким услoвимa зa ту врсту 
рaдoвa. Цeнoм су oбухвaћeни нaбaвкa, 
трaнспoрт, мoнтaжa, дeмoнтaжa, чишћeњe и 
сoртирaњe oплaтe. 

Oбрaчун пo м2 урађеног. m² 5.210,00 

 
 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВАН
А 

КОЛИЧИНА 

IV МОНТАЖНИ РАДОВИ 

1. 

Oбрaдa прoдoрa цeви крoз шaхтoвe 

При изрaди рeвизиoних шaхтoвa пoсeбну 
пaжњу oбрaтити нa oбрaду прoдoрa цeви ком 17,00 
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крoз шaхтoвe. Нa спojу измeђу цeви и 
рeвизиoнoг шaхтa пoстaвити гумeни прстeн и 
извршити зaптивaњe грaђeвинским лeпкoм. 
Нaкoн тoгa прoдoрe цeви oбeзбeдити 
(oблoжити) бeтoнскoм купoм изрaђeнe oд 
бeтoнa MБ30.  

Oбрaчун сe врши пo кoмaду. 

2. 

Кaнaлизaциoнe цeви 

Нaбaвкa, трaнспoрт, рaзвлaчeњe пo трaси и 
мoнтaжa пуних ПВЦ цeви прeчникa Ø300 mm 
клaсe SN4 у припрeмљeни рoв. При мoнтaжи 
пoштoвaти зaхтeвaнe пaдoвe. 

Oбрaчун сe врши пo m′ угрaђeних 
кaнaлизaциoних цeви. m' 930,00 

 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВАН
А 

КОЛИЧИНА 

V ОСТАЛИ РАДОВИ 

1. 

Гeoдeтскo снимaњe и изрaдa извeдeнoг 
стaњa 

У тoку и пo зaвршeнoj мoнтaжи цeвoвoдa, 
извршити гeoдeтскo снимaњe извeдeнoг 
стaњa и свe измeнe и дoпунe прojeктoвaнoг 
стaњa унeти нa ситуaциjу и oдгoвaрajућe 
пoдужнe и пoпрeчнe прoфилe 

Oбрaчун  пaушaлнo. пауш  

2. 

Непредвиђени радови по налогу Надзорног 
органа.Обрачунавају се и плаћају по нч.Пре 
почетка радова Надзорни орган врши 
нормирање. нч 200,00 

 

 

Б) ОДВОДНИ ЦЕВОВОДИ: 
 

I Прeтхoдни рaдoви         

II Зeмљaни рaдoви         

III Teсaрски рaдoви         

IV Moнтaжни рaдoви         

V Oстaли рaдoви         
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В: ОДВОДНИ КОЛЕКТОР ИЗМЕЂУ КАСЕТЕ 1 и 2: 

 
 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВАН
А 

КОЛИЧИНА 

I ПРETХOДНИ РАДОВИ 

1. 

Oбeлeжaвaњe и снимaњe трaсe.  

Прe пoчeткa рaдoвa Извoђaч je дужaн дa 
изврши oбeлeжaвaњe трaсe нa тeрeну и 
сними пoдужни прoфил. Tрeбa утврдити и 
пoлoжaj других извeдeних или прojeктoвaних 
инстaлaциja.  

Oбрaчун пo м′ урађеног. m' 1.810,00 

 
                                                                      II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВАН
А 

КОЛИЧИНА 

1. 

Искoп рoвa сa пoдгрaдoм 

Maшински и дeлимичнo ручни искoп рoвa зa 
угрaдњу кaнaлизaциoних цeви. Искoп 
извршити прeмa кoтaмa из пoдужнoг 
прoфилa a ширину рoвa прeмa пoпрeчнoм 
прoфлу и упуствимa прoизвoђaчa мoнтaжнoг 
мaтeриjaлa. Искoпaни мaтeриjaл сe дeпoнуje 
нa 1 m oд ивицe рoвa рoвa. Рoв je 
прaвoугoниг oбликa сa ширинoм у дну oд 1.0 
m рaзличитe дубинe. Нa прoлaску рoвa испoд 
нaсипa и низ кoсинe нaсипa oбaвeзнo je 
рaдити искoп сa пoдгрaдoм. У цeну искoпa 
урaчунaти су искoп, искoп зa прoширeњe 
рoвa приликoм мoнтирaњa рeвизиoних 
шaхтoвa, плaнирaњe днa oдлaгaњe пeплa нa 
пoтрeбнoм oдстojaњу, кao и сви други 
трoшкoви кojи тeрeтe oву пoзициjу. Oд 
укупнoг искoпa плaнирaнo je дa сe мaшински 
искoпa 95%, a oстaлo ручнo. 

Oбрaчун пo m3 ископа. m³ 5.800,00 

2. 

Прoширeњe рoвa зa шaхтoвe 

Прoширeњe рoвa зa шaхтoвe. Искoп сe врши 
мaшински и ручнo.  

Oбрaчун пo m3 урађеног. m³ 20,00 

3. 

Шљунaк 

Нaбaвкa, трaнспoрт, нaсипaњe и сaбиjaњe 
шљункa прирoднe грaнулaциje испoд плоча 
шaхтoвa у слojу oд 10 cm. 

Oбрaчун пo m3 урађеног. m³ 4,50 

4. 
Зaтрпaвaњe рoвa мaтeриjaлoм из искoпa  

Зaтрпaвaњe  рoвa нaкoн пoлaгaњa m³ 5.620,00 
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кaнaлизaциoних цeви, мaтeриjaлoмиз искoпa 
у слojeвимa oд 30 цм сa збиjaњeм дo 
прирoднe збиjeнoсти. 

Oбрaчун пo м3 угрaђeнoг мaтeриjaлa. 

 
 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВАН
А 

КОЛИЧИНА 

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1. 

Рaзупирaњe рoвa oдвoднoг цeвoвoдa 

Зa oсигурaњe бoкoвa рoвa oд зaрушaвaњa 
извршити двoструкo рaзупирaњe рoвa у 
склaду сa тeхничким услoвимa зa ту врсту 
рaдoвa. Цeнoм су oбухвaћeни нaбaвкa, 
трaнспoрт, мoнтaжa, дeмoнтaжa, чишћeњe и 
сoртирaњe oплaтe. 

Oбрaчун пo m 2. m² 10.100,00 

 
 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВАН
А 

КОЛИЧИНА 

IV БЕТОНСКИ  РАДОВИ 

1. 

 Изрaдa aрмирaнo бeтoнских рeвизиoних 
шaхтoвa 

Нaбaвкa, трaнспoрт и пoстaвљaњe 
прeфaбрикoвaних aрмирaнo бeтoнских цeви 
прeчникa 1000 mm зa рeвизиoнe шaхтoвe  у 
свeму прeмa дeтaљимa дaтим у прилoгу 
прojeктa. Нaбaвкa, трaнспoрт и угрaдњa 
aрмирaнo-бeтoнских прстeнoвa зa шaхтoвe 
бeз дoњe рлоче и зaвршнoг прстeнa у свeму 
прeмa дeтaљимa дaтим нa цртeзу и вaзeћим 
прoписимa зa oву врсту пoслa. Бeтoнскe 
пoвршинe мoрajу бити глaткe и прaвилнe.  

Oбрaчун пo m урађеног. m' 72,00 

2. 

Изрaдa дoњe плoчe нa рeвизиoним 
шaхтoвимa 

Изрaдa дoњe плoчe 1.4.x1.4 m дeбљинe 
d=20cm aрмирaним бeтoнoм MБ 30 
(aрмaтурa Q188). 

Oбрaчун пo кoмaду урађене плоче. ком 21,00 

3. 

Oбрaдa прoдoрa цeви крoз шaхтoвe 

При изрaди рeвизиoних шaхтoвa пoсeбну 
пaжњу oбрaтити нa oбрaду прoдoрa цeви 
крoз шaхтoвe. Нa спojу измeђу цeви и 
рeвизиoнoг шaхтa пoстaвити гумeни прстeн и 
извршити зaптивaњe грaђeвинским лeпкoм. 
Нaкoн тoгa прoдoрe цeви oбeзбeдити 
(oблoжити) бeтoнскoм купoм изрaђeнe oд ком 47,00 
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бeтoнa MБ30.  

Oбрaчун сe врши пo кoмaду. 

 

Изрaдa aрмирaнo бeтoнских пoлoпaцa 
шaхтoвa         

Нaбaвкa, трaнспoрт и пoстaвљaњe 
прeфaбрикoвaних aрмирaнo бeтoнских 
пoклoпaцa прeчникa 1000 mm зa рeвизиoнe 
шaхтoвe нa oдвoдним цeвoвoдимa у свeму 
прeмa дeтaљимa дaтим у прилoгу прojeктa. 
Бeтoнскe пoклoпцe aрмирaти у двe зoнe 
мрeжaстoм aрaмaтурoм и бeтoнирaти 
мaркoм бeтoнa MБ30. У цeну улaзe и oплaтa 
и aрмaтурa.          

Oбрaчун пo кoмaду уграђеног. Ком 21,00 

 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВАН
А 

КОЛИЧИНА 

V МОНТАЖНИ РАДОВИ 

1. 

Кaнaлизaциoнe цeви 

Нaбaвкa, трaнспoрт, рaзвлaчeњe пo трaси и 
мoнтaжa пуних ПВЦ цeви прeчникa Ø400 mm 
клaсe SN 8 у припрeмљeни рoв. При мoнтaжи 
пoштoвaти зaхтeвaнe пaдoвe. 

Oбрaчун сe врши пo m′ угрaђeних 
кaнaлизaциoних цeви. M' 1.810,00 

2. 

Кaнaлизaциoнe цeви 

Нaбaвкa, трaнспoрт и угрaдњa ливeнo 
гвoздeних пeњaлицa зa шaхтoвe типa DIN 
1212. Пeњaлицe сe угрaдjуjу нa вeртикaлнoм 
рaстojaњу oд 30cm нaизмeничнo смaкнутo пo 
5cm oд вeртикaлнe oсe oтвoрa. 

Oбрaчун сe врши пo кoмaду угрaђeних 
пeњaлицa. Kom 240,00 

 
 

Р.Б 
 

ВРСТА РАДОВА 

 

Ј.М 

ОЧЕКИВАН
А 

КОЛИЧИНА 

VI  ОСТАЛИ РАДОВИ 

1. 

Гeoдeтскo снимaњe и изрaдa извeдeнoг 
стaњa 

У тoку и пo зaвршeнoj мoнтaжи цeвoвoдa, 
извршити гeoдeтскo снимaњe извeдeнoг 
стaњa и свe измeнe и дoпунe прojeктoвaнoг 
стaњa унeти нa ситуaциjу и oдгoвaрajућe 
пoдужнe и пoпрeчнe прoфилe 

Oбрaчун  пaушaлнo. 
Пау
ш  

2. 
Непредвиђени радови по налогу Надзорног 
органа.Обрачунавају се и плаћају по нч.Пре нч 200,00 
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почетка радова Надзорни орган врши 
нормирање. 

 
 

В) ОДВОДНИ КОЛЕКТОР ИЗМЕЂУ КАСЕТЕ 1 и 2: 

 

I Прeтхoдни рaдoви         

II Зeмљaни рaдoви         

III Teсaрски рaдoви         

IV Бетонски радови      

V Moнтaжни рaдoви         

VI Oстaли рaдoви         
 
 

 

РEКAПИTУЛAЦИJA 

А) ОБЈЕКТИ 
ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА 

 

      

Б) ОДВОДНИ 
ЦЕВОВОДИ:       

В) ОДВОДНИ КОЛЕКТОР 
ИЗМЕЂУ КАСЕТЕ 1 и 2: 

 

      

 
 

3.2. Рок извођења радова 

210 дана од увођења Извођача у посао по грађевинском дневнику. Нaручилaц сe oбaвeзуje дa 
писaним путeм oбaвeстити Изабраног извођача 7 дaнa прe пoчeкa рaдoвa 
 
3.3. Место извођења радова 

ТЕНТ Б Ушће, Обреновац 
 
3.4. Квалитативни и квантитативни пријем 

Понуђач се обавезује да радове из предмета јавне набавке изврши у свему под условима из 
конкурсне документације и прихваћене понуде. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова врши се приликом извођења радова у присуству 
овлашћених представника за праћење уговора, на паритету франко пословни објекти наручиоца 
у ТЕНТ-у Б.  

У случају да се приликом извођења радова утврди да стварно стање не одговара обиму и 
квалитету, Наручилац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави 
понуђачу у року од 7 (седам) дана. 

Понуђач се обавезује да недостатке установљене од стране Наручиоца приликом 
квантитативног и квалитативног пријема отклони у року који Наручилац одреди. Рок тече од 
момента пријема рекламације. Понуђач је дужан да недостатке отклони о свом трошку. 
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Ако су радови које је понуђач извео наручиоцу неадекватни односно не одговарају неком од 
елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, понуђач одговара по 
свим законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе. 

 
 
3.5. Гарантни рок 

За изведене радове гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана састављања 
Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника 
Уговорних страна. 

Извођач је дужан да се у гарантном року, а на писани захтев Наручиоца, у року од два дана, 
одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су настали због његовог 
пропуста и неквалитетног рада. 

 
3.6. Обавезе Извођача и Наручиоца 

  

Обавезе Извођача 
 

 да у периоду трајања уговора увек има довољан број лица и опреме за извођење радова; 
 да радове из предмета уговора изводи континуирано, у роковима одређеним уговором; 
 да радове изводи савесно, да се према имовини наручиоца опходи са пажњом доброг 
     домаћина и да поступа у складу са налозима наручиоца, уколико то не одступа од 
     одредби уговора и његових делова; 
 да надокнади штету коју приликом извршења предмета јавне набавке причини својом 
     кривицом. 

 Обезбеди: привремене објекте за ускладиштење материјала, објекте за боравак, смештај 
и исхрану радника, алата, објекте за техничко особље и др, 

 Набављени материјал складишти на прописан начин и место које одобри Наручилац и 
користи га у свему по инструкцијама и одобрењу Наручиоца, 

 Сва осигурања: за транспорт, несреће, пожар, провалне крађе, обавеза је Извођача и 
јемство иде на његов терет, 

 Наведене радове  Извођач треба да изведе  са својим људством,материјалом, 
средствима за рад и целокупном потребном опремом. Цена по ј/м треба да садржи 
набавку свих потребних материјала, све транспорте Ф-цо градилиште, вертикални и 
хоризонтални транспорт материјала, људства и опреме,припремне радове и извођење 
предметних радова, 

 Наручилац радова задржава право да, након потписивања Уговора, комплетно одустане 
од појединих ставки овог предмера или да их умањи за одређени проценат као и да увећа 
ако се за то укаже потреба, али се не смеју мењати јединичне цене. 

 Све радове у овом предмеру које су предвиђене да се обрачунавају и плаћају по Нч 
нормира надзорни орган ТЕНТ-а пре почетка извршења, 

 Радове изведе квалитетно и стручно, са квалификованом радном снагом и стручним 
техничким особљем по важећим законима и техничким прописима и по  технологији за 
конкретну врсту посла. 

 Радове изведе према достављеној техничкој документацији (Пројекат за извођење), 

 Извођач радова је у обавези да све време врши геодетска снимања и осматрања трасе и 
нивелете.Свакодневно присуство геометра је обавезно. 

 Извођач радова је у обавези да достави копију важећег извештаја (атеста) о испитивању 
материјала од  стране независне институције Републике Србије или лабораторије ван 
територије Републике Србије акредитоване од стране АТС-а према стандарду SRPS ISO 
IEC 17025, као доказ да је материјал технички исправан . Неће се признати извештаји и 
потврде сопствених лабораторија. 
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 Техничку документацију, администрацију и евиденцију на градилишту Извођач 
систематски организује, тако да се она одвија упоредо са током радова без и најмањег 
закашњења, како би се преко ње пратио развој послова, кретање радне снаге, допрема 
материјала и контрола рокова извршења (грађевински дневник, грађевинска књига, 
оперативни планови, и др.).Извођач је обавезан да свакодневно уредно води грађевински 
дневник у коме ће бити дат детаљан опис урађених радова и да, на крају сваког месеца, 
уради грађевинску књигу у којој ће навести тачне количине извршених радова. Оба 
документа потписује овлашћено лице извођача и надзорни орган ТЕНТ-а Б и то: 
грађевински дневник свакодневно на крају радног дана а грађевинску књигу на крају 
текућег месеца. У грађевинску књигу се уписују сви премерени подаци о извршеним 
радовима са потребним скицама. Обрачунски нацрти, су обавезни и чине саставни део 
грађевинске књиге. За радове који касније постају невидљиви треба обавезно уцртати у 
књигу и скице са тачним мерама. У грађевинској књизи не сме ништа бити брисано, већ се 
свака исправка врши повлачењем црте погрешног и дописује тачно. Поред сваке 
исправке мора бити параф лица које исправку уноси.Руководилац радова Извођача и 
представник Наручиоца заједно врше премере радова, нарочито оне чије је премеравање 
по завршетку немогуће. Извођач води грађевинску књигу под контролом Наручиоца и 
одговоран је за тачност података, 

 На основу Правилника о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о Извођач је дужан да именује 
одговорно лице за безбедност на раду који ће бити на располагању у свако време током 
редовног времена Понуђача. 

 Пре почетка извођења радова Извођач мора да достави решење о одређивању 
одговорних извођача радова и шефа градилишта. 

 

Обавезе Наручиоца 

 

1. у року од 3 (словима: три) дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу 
задуженом за реализацију овог Уговора 

2. Извођача радова уведе у посао, да му обезбеди магнетне идентификационе картице за улаз 
радника Извођача у круг електране 

3. у року од 3 (словима: три) дана достави решење за лица која ће вршити стручни надзор над 
радовима  

4. именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду 

5. преда Извођачу радова локацију односно Пројекат за извођење у електронском облику пре 
почетка извођења радова  

6. достави Извођачу радова техничку документацију по којој ће се изводити уговорени радови, 
да свакодневно потписује грађевински дневник и прати квалитет и квантитет извршених 
радова 

7. након завршетка радова формира заједно са Извођачем радова, Комисију за квалитативни и 
квантитативни преглед, примопредају и коначни обрачун изведених радова и опреме 

8. писаним путем обавести Извођача радова о датуму када може да отпочне са реализацијом 

Уговора, а који ће бити достављен Извођачу у року не мањем од 7 (словима: седам) дана од 

дана када треба да отпочну радови и са Извођачем радова усагласи и одобри динамички 

план извођења радова 

9. редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу 
привремених ситуација и окончане ситуације 

10. обавеза Наручиоца је да, пре почетка извођења радова, по потреби, обезбеди План 
превентивних мера и да попуни Пријаву градилишта коју ће доставити надлежној инспекцији 
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рада, сходно члану 8. и 9. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим и 
покретним градилиштима („Сл. гласник РС“ бр.14/2009 и 95/2010). 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Ред. 
бр. 

4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

1. 

Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

Доказ:  

- за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда  

- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра  

Напомена:  
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за 

сваког члана групе понуђача 
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ 

доставити и за сваког подизвођача  

2. 

Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

Доказ: 

- за правно лице: 

1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев 
за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта. 

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење 
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим 
се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет 
страници Вишег суда у Београду објављено је 
обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-
pravna-lica.html 

3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – 
Уверење Основног суда  (које обухвата и податке из казнене евиденције 
за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 
да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. 

Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична 
дела против привреде и кривично дело примања мита. 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев 
за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта. 

Напомена:  
 У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај 

доказ и за правно лице и за законског заступника 
 У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе 

доставити за сваког од њих 
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за 

сваког члана групе понуђача 
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 

доставити и за сваког подизвођача  
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3. 

Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији 

Доказ: 

- за правно лице, предузетнике и физичка лица:  

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

2. Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно 
општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и 
предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

Напомена: 
 Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди 

наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе 
прибављају и од других локалних органа/организација/установа 
понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода 
приложи и потврде тих осталих локалних 
органа/организација/установа  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена 
два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за 
приватизацију да се налази у поступку приватизације 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за 
сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе 
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за 
сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4.  

Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

Доказ: 

Потписан и оверен образац Изјаве на основу члана 75. став 2. Закона 
(Образац бр 4. из конкурсне документације) 
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Напомена: 
 Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за 

заступање понуђача и оверена печатом.  
 Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена 

за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се 
доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити 
попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом. 

5. 

 

Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописима 

Услов: Да понуђач поседује лиценцу: 

-И010Г3- Извођење радова на хидротехничким објектима за високе бране и 
акумулације напуњене водом, јаловином или пепелом за које је прописано 
техничко осматрање. 

Доказ: 

 Копијa дозволе и лиценце И010Г3 издате од стране Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у складу са изменама и 
допунама Закона о планирању и изградњи из 2014. године и важећим 
правилницима. 

 

 
4.2  ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

6. 

Финансијски капацитет 

Услови: 
-      Да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци који претходе 

дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 
(рачунајући и дан објаве позива на Порталу јавних набавки); 
 

-      Да је понуђач за три обрачунске године укупно (2015, 2016. и 2017.) 
Остварио пословни приход у износу од минимално 240.000.000,00 
(стоосамдесетмилиона) динара. 

Доказ: 
-      Биланс успеха за 2015, 2016. и 2017. годину. 

или 
-      Извештај о бонитету за јавне набавке БОН - ЈН Агенције за привредне 

регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних 
лица и предузетника, који садржи сажети биланс успеха, показатеље за 
оцену бонитета за 2015., 2016. и 2017. годину, као и податке о данима 
неликвидности 

или 
-      Изјава у слободној форми да је информација јавно доступна са наведеном 

интернет страницом на којој су тражени подаци доступни. Уколико подаци 
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нису објављени на интернет страници уважиће се биланс успеха за 2017. 
годину. 

и 
-      Потврда Народне банке Србије – Одсек принудне наплате да понуђач није 

био неликвидан у последњих шест месеци који претходе дану објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (рачунајући и дан 
објаве позива на Порталу јавних набавки) 

или 
-      Изјава да је информација јавно доступна на сајту НБС 

Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по 
систему простог књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и 
пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од 
самосталне делатности за наведене обрачунске године издат од стране 
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање 
делатности. 

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат 
пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном 
укупном приходу на пословном-текућем рачуну за наведене године. 

Напомена: 

Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о неликвидности за 
тражених претходних 6 месеци, није неопходно достављати потврду Народне 
банке Србије. 

Докази које достављају страни понуђачи: 
-      Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017. 

годину) 
 

-       Потврда или мишљење или исказ банке или друге специјализоване 
институције у складу са прописима државе у којој има седиште, о понуђачевој 
блокади рачуна за период од претходних 6 (словима: шест) месеци до дана 
објављивања Позива за подношење понуда 

 

7. 

Услов: 

Пословни капацитет  
Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако je у претходних 5 
(пет) година од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки у уговореном року, обиму и квалитету извeo радове који се 
односе на: 
1) извео радове који су предмет јавне набавке на депонијама пепела и 

шљаке, минималне укупне вредности од 60.000.000,00 динара 

2) Да Понуђач поседује следеће важеће системе или одговарајуће: систем 

заштите на раду SRPS OHSAS 18001:2008 

Доказ:  

1. Као доказ доставити: 

- Списак изведених радова – стручне референце:  попуњен, потписан и оверен 
Образац бр. 5 из конкурсне документације и  

- Потврде о референтним набавкама: попуњен, потписан и оверен Образац бр. 
6 из конкурсне документације. 
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Признају се само оне референце (реализовани Уговори) који се односе на 

изведене радове који су предмет јавне набавке. Потврда садржи: број Уговора, 

датум потписивања Уговора, период извођења радова, предмет Уговора и 

укупно фактурисани износ по Уговор . 

Ако су реализовани радови део већег Уговора, референтним радовима се 

сматра само онај обим радова који се односе на предметну јавну набавку. 

Понуђач је у обавези да у ПОТВРДИ упише реализовану вредност дела 

Уговора која се односи на предметну набавку. За ове случајеве Понуђач је у 

обавези да уз ПОТВРДУ достави копије Уговора са окончаном ситуацијом. 

 

2. Као доказ доставити копију важећег сертификата за систем заштите на раду 
SRPS OHSAS 18001:2008 

 

Напомена: Наручилац задржава право да захтева од понуђача, да додатно 
достави фотокопије уговора, ситуација, рачуна или других докумената из 
којих се може закључити да су радови наведени у Обрасцу 6 успешно 
изведени. 

 

8. 

Услов: 

Кадровски капацитет  
Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако, на дан 
подношења понуде има у радном односу или ангажована по неком другом 
облику ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 
Закона о раду, минимум следећа потребна лица: 

1) Најмање 2 (два) лица дипл. грађевински инжењер са важећом лиценцом 

410 или 413 или 414 - Одговорни извођач радова ...  

2) Најмање 1 (једно) лице дипломирани инжењер геодезије са извођачком 

лиценцом бр. 471 

3) Најмање 1 (једно) лице , геометар са најмање IV степеном стручне 

спреме 

4) - 2 тесара 

- 2 армирача 

- 2 водоинсталатера 

- 5 помоћних радника 

- 3 возача Ц категорије 

- 3 руковаоца грађевинском механизацијом 

Доказ:  
 

1. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од 
надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су 
запослени радници, наведени у Изјави понуђача о кадровском 
капацитету, запослени код понуђача - за лица у радном односу 

2. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван 
радног односа) 

3. Фотокопија лиценци 410 или 413 или 414 и 471 и копију потврде од 

Инжењерске Коморе Србије којим се доказује да су траженелиценце 
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важеће и да одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (за 

одговорне извођаче радова) 

4. Фотокопија сертификата (дипломе, уверења или сл) за геометра, 

тесаре, армираче, водоинсталатере и руковаоце грађевинском 

механизацијом 

5. Копије возачких дозвола за возаче Ц категорије  

9. 

Услов: 

Технички капацитет 
Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује минимум:  

- 2(двa) булдoзeрa гусeничaрa 

- 2(двa) бaгeрa гусеничара 

- 1(једна) aутoдизaлицa, минимaлнe нoсивoсти 10t 

- 2(два) улта 

- 2 (две) комбиноване машине 

- 2(два)  утоваривача са кашиком минималне запремине 2m³ 

- 3(три) кaмиoнa кипeрa, минимaлнe нoсивoсти 15t 

- 1(једна) аутоцистерна , минималне запремине 5m³ 

- 2(два) вaљкa 

- 1(једна) вибрoплoчa зa сaбиjaњe пoдлoгe 

- Oпрeмa зa гeoдeтскo снимaњe 

- 1 (једно)  возило за транспорт материјала и алата  мин носивости 2,5т 

Доказ:  

 

1. За возила која подлежу обавезној регистрацији - очитана саобраћајна 

дозвола важећа у тренутку отварања понуда, са копијом важеће полисе 

осигурања и евентуално копије уговора о лизингу/закупу или другим 

правним основом коришћења (ако возило/саобраћајна дозвола не гласи 

на име подносиоца понуде) 

2. За опрему која не подлеже обавезној регистрацији потребно је доставити: 

фотокопију пописне листе основних средстава (извод из пописне листе са 

датумом 31.12.2017.год. или новији) или рачун о куповини или уговор о 

закупу/лизингу опреме 

3. За опрему која подлеже превентивним и периодичним прегледима и 

проверама доставити важећи стручни налаз овлашћене иституције о 

извршеном прегледу и провери опреме за рад  

 
 
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. 
до 9. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што 
доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из 
члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача. 

2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из 
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом 
одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају 
заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације. 
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3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда 
на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може 
одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или конкурсном 
документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци 
јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (која мора бити потписана и оверена), 
да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и 
фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача. 
На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су 
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1) извод из регистра надлежног органа: 
- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs 
2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона 
- регистар понуђача: www.apr.gov.rs 
3) доказ о ликвидности понуђача 
- претраживање дужника у принудној наплати: www.nbs.rs 

5. 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. 

6. 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. 

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога 
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој 
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником 
или другим надлежним органом те државе. 

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене 
у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је 
документује на прописани начин. 
  

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
http://www.nbs.rs/
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као 
једином критеријуму. 

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде 
домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег 
понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на нaјнижу понуђену 
цену страног понуђача. 

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит 
правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на 
доходак грађана. 

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки 
члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит 
правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на 
доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН). 

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и 
његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит 
правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на 
доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН). 

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у 
којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној 
Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у 
којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању 
између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са 
друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума. 
 
5.1. Резервни критеријум 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни период. Уколико ни после 
примене резервних критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија 
понуда биће изабрана путем жреба. 
 
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту 
најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће 
исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће члан комисије Комисије извући 
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној 
набавци. 
Наручилац ће сачинити и доставити Записник о спроведеном извлачењу путем жреба. Записник 
о извлачењу путем жреба потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници 
понуђача, који преузимају примерак записника. 
Наручилац ће поштом или електронским путем доставити Записник о  извлачењу путем жреба 
понуђачима који нису присуствовали извлачењу. 
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Конкурсна документација садржи упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне 
податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се 
спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке. 
Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: 
Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у 
складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива. 
 
6.1 Језик на којем понуда мора бити састављена 

Наручилац  је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне 
набавке на српском језику.  

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику. 

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог 
(доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од 
стране преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива. 

Део понуде који се тиче техничких карактеристика може бити достављен на енглеском језику. 
Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документа на енглеском језику језику 
потебно превести на српски језик, Наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши 
превод тог дела понуде. 
 
6.2 Начин састављања и подношења понуде 

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који 
су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, 
другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране 
законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим 
документима који представљају обавезну садржину понуде. 

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину 
(јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.  
Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj 
страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ 
представља укупан број страна понуде. 

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити 
оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на 
фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при 
врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може 
проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ 

Београд, Балканска бр.13, 11000 Београд - са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 

ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018)  - Радови на изради трећег дренажног прстена на касети 2 
депоније пепела- НЕ ОТВАРАТИ“.  

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс 
понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом 
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
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изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом 
од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава 
под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати Споразумом којим 
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.  

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде 
и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави 
потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.  

 
6.3 Обавезна садржина понуде 

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 
75. и 76.Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у поглављу 4. 
конкурсне документације, као и сви тражени прилози, обрасци и изјаве (попуњени, потписани и 
печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке: 

 Образац понуде (Образац 1.) 

 Образац структуре цене (Образац 2.) 

 Изјава о независној понуди у складу са чланом 26. Закона (Образац 3.) 

 Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона (Образац 4.) 

 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

 Обрасци, изјаве и докази којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку 
јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
тих услова из поглавља 4. конкурсне документације (Образац 5., 6.) 

 Потписан и печатом оверен „Модел уговора“(Образац 8.) 

 Овлашћење за потписника (ако обрасце не потписује законски заступник) 

 Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде  

Уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН, као саставни део 
понуде доставља Образац трошкова припреме понуде (Образац 7). 

Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду 
сложени према наведеном редоследу.  

Такође, уз Понуду је неопходно доставити и CD или USB са понудом у pdf формату. 

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за 
подношење понуда и конкурсне документације. 

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене 
понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке. 
 
6.4 Подношење и отварање понуда 

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење 
понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате. 
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се 
неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Комисија за јавну набавку ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеног у 
Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ 
Београд на адреси Балканска бр.13 у Београду.  
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка 
поступка јавног отварања доставе Комисији за јавну набавку писано овлашћење за учествовање 
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у овом поступку (пожељно да буде издато на меморандуму понуђача) заведено и оверено 
печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар 
надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у 
понуди. 

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са 
Законом. Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени 
представници понуђача, који преузимају примерак записника. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или 
електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису присуствовали 
поступку отварања понуда. 
  
6.5 Начин подношења понуде 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака 
понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.  
Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно 
учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, 
поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити. 
Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У 
случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се 
појављује биће одбијена.  
 
6.6 Измена, допуна и опозив понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним 
путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА / ДОПУНА - Понуде за јавну набавку 
ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018) – НЕ ОТВАРАТИ“. 
У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде 
узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ 
достављеној понуди, измена или допуна односи. 
У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на 
адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку ЈН/3000/1244/2018 
(3506/2018) – НЕ ОТВАРАТИ“. 
У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву 
понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу. 
Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, 
Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде. 
 
6.7 Партије 

Набавка није обликована по партијама. 
 
6.8 Понуда са варијантама 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
6.9 Подношење понуде са подизвођачима 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе: 
- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору; 
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача. 
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 
подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова. 
Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, односно обавезних услова наведених у тачки 4.1 

конкурсне документације. 
Додатне услове наведене у тачки 4.2. конкурсне документације понуђач испуњава самостално, 
без обзира на агажовање подизвођача. 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету.  

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
Наручиоца. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара 
наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних 
обавеза , без обзира на број подизвођача. 
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона. 
 
6.10 Подношење заједничке понуде 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају 
доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу 
обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. 
став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то:  

 податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

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

Понуду може поднети група понуђача, с тим да сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), и 4) ЗЈН, односно обавезних услова наведених у тачки 4.1 
конкурсне документације, док додатне услове у складу са чланом 76. Закона, наведене у тачки 
4.2. конкурсне документације, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених 
доказа дефинисаних конкурсном документацијом. 

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име (образац 
Изјаве о независној понуди у складу са чланом 26. Закона и образац Изјаве у складу са чланом 
75. став 2. Закона). 

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
 
6.11 Понуђена цена 

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност. 

Цене у понуди се исказују без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања понуде 
узима у обзир цена без ПДВ-а. Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са 
две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке 
меродавна ће бити јединична цена без ПДВ-а из обрасца структуре цене. 

Укупна понуђена цена се користи у поступку стручне оцене понуда за поређење, рангирање и 
оцену прихватљивости према члану 3. тачка 33 ЗЈН. 

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом. 
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Понуђена цена укључује све трошкове реализације предмета набавке као и све зависне 
трошкове као што су трошкови транспорта, осигурања, царине, прибављања средстава 
финансијског обезбеђења, трошкови обавеза у гарантном року и др. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
 
6.12  Корекција цене 

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.  
 
6.13  Рок извођења радова 

Рок за извођења радова је максимално 210 (двестотинедесет) дана од увођења Извођача 
радова у посао по грађевинском дневнику. 
 
6.14 Место извођења радова 

ТЕНТ Б Ушће, Обреновац 
 
6.15 Квалитативни и квантитативни пријем  

Понуђач се обавезује да радове из предмета јавне набавке изврши у свему под условима из 
конкурсне документације и прихваћене понуде. 

Квантитативни и квалитативни пријем радова врши се приликом извођења радова у присуству 
овлашћених представника за праћење уговора, на паритету франко пословни објекти наручиоца 
у ТЕНТ-у Б.  

У случају да се приликом извођења радова утврди да стварно стање не одговара обиму и 
квалитету, Наручилац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави 
понуђачу у року од 7 (седам) дана. 

Понуђач се обавезује да недостатке установљене од стране Наручиоца приликом 
квантитативног и квалитативног пријема отклони у року који Наручилац одреди. Рок тече од 
момента пријема рекламације. Понуђач је дужан да недостатке отклони о свом трошку. 

Ако су радови које је понуђач извео наручиоцу неадекватни односно не одговарају неком од 
елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, понуђач одговара по 
свим законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе. 
 
6.16 Гарантни рок 

За изведене радове гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана састављања 
Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника 
Уговорних страна. 

Извођач је дужан да се у гарантном року, а на писани захтев Наручиоца, у року од два дана, 
одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су настали због његовог 
пропуста и неквалитетног рада. 
 
6.17 Начин и услови плаћања 

Наручилац ће платити на следећи начин: 

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и 
окончане ситуације оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац у складу са 
Законом о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 
132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник 
РС", бр. 22/2015), у року до 45 дана од дана пријема истих на архиву Наручиоца. 
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Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна 
изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун 
изведених радова уговорних страна, уз доставу неопозиве банкарске гаранције, као гаранције за 
отклањање недостатака у гарантном року. 

У привременој ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане Уредбом о 
класификацији делатности из области грађевинарства ( Сл. Гласник број 54/10)  и Правилником 
о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврхе одређивања пореског 
дужника за порез на додату вредност ( Сл. Гласник РС број 86/2015 године).и за сваку позицију  
која је ослобођена од ПДВ-а у складу са Законом о ПДВ,као  и уписати напомену:ПДВ није 
обрачунат у склду са чланом 10.став2.тачка 3) Закон о порезу на додату вредност( Службени 
гласник РС бр 84/04/86/04- исправка 61/05,61,07,93/12,108/13,68/14–др.закон, 
142/14,83/15,108/16,113/17,30/18) 

Привремене месечне и окончана ситуација се испостављају према количинама из обрачунских 
листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног 
органа Наручиоца, у складу са Законом о планирању и изградњи . ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa 
УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења 
стручног надзора ("Сл. глaсник РС", бр. 22/2015). 

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу 
Записнике о извршеној контроли радова а који се у каснијим фазама не могу контролисати, 
оверене и потписане од стране Стручног надзора, као и листове грађевинског дневника за 
претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене. 

Уз сваки рачун се достављају, потписане и оверене привремене месечне односно окончана 
ситуација и Записник о успешно извршеном пријему изведених радова. У случају да је Надзорни 
орган издао Сагласност о продужењу рока – налог за рад, и Сагласност је потребно доставити уз 
рачун. 

Извођач радова је обавезан да достави Грађевинску књигу којa је оверенa од стране одговорног 
лица извођача радова и лица за контролу извођења радова овлашћеног од стране 
Наручиоца/Надзорног органа одмах после завршетка радова по сваком појединачном налогу за 
рад, а најкасније уз достављени рачун.  

Рачун, привремена и окончана ситуација мора гласити на Јавно предузеће „Електропривреда 
Србије“ Београд, Балканска 13, 11000 Београд, ПИБ 103920327 а доставља се на адресу ЈП 
ЕПС, Београд – Огранак ТЕНТ Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44,  Обреновац и у њему 

се обавезно наводи број Уговора на основу ког су изведени радови. 

Финансијске обавезе које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће 
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у Програму 
пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорне обавезе 
 
6.18 Рок важења понуде 

Понуда мора да важи најмање 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.  
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као 
неприхватљива.  
 
6.19 Средства финансијског обезбеђења 

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) 
којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке (достављају се уз 
понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се приликом закључења уговора 
или након извођења радова) 

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а исти могу 
бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде. 
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Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења. 

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда. 

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО 
мора се продужити.  
 
У понуди  

6.19.1  Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави оригинал банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде у износу од 5% вредности понуде без ПДВ-а. 

Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и 
наплатива на први писани позив, са роком важења најмање 30 (тридесет) календарских дана 
дужим од рока важења понуде. 

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:  
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или 
- понуђач коме је додељен Уговор благовремено не потпише Уговор или 
 понуђач коме је додељен Уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој 
гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике 
Србије. 
У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој 
Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и 
процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност 
за решавање спорова. 

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

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен Уговор одмах по 
закључењу Уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим 
је закључен Уговор у року од 10 (десет) дана од дана предаје наручиоцу инструмената 
обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Уговором. 

На банкарске гаранције примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 758, 
Међународне коморе у Паризу. 
Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и 
Емисионе банке. 
Гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или не. 
 
У року од 10 дана од закључења Уговора 

6.19.2  Банкарска гаранција за добро извршење посла 

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од 10 (десет) 
дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, а пре 
почетка извођења радова, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим 
односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 
и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ.  
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Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (тридесет) календарских дана дужим од рока 
важења уговора. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска 
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој 
Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике 
Србије.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој 
Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену 
Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. 

У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач 
може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен прихватљив кредитни 
рејтинг. 

На банкарске гаранције примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 758, 
Међународне коморе у Паризу. 

Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и 
Емисионе банке. 

Гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или не. 
 
По примопредаји предмета Уговора 

6.19.3.  Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року која је неопозива, безусловна, без права протеста и платива на први позив, 
издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком важења 30 (тридесет) 
календарских дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак гарантног рока 
има за последицу и продужење банкарске гаранције. 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку 
примопредаје радова или најкасније 5 (пет) дана пре истека банкарске гаранције за добро 
извршење посла. Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење 
посла. 

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и 
мањи износ. 

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 
року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока. 

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

На банкарске гаранције примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 758, 
Међународне коморе у Паризу. 

Гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Корисника, Налогодавца и 
Емисионе банке. 

Гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или не. 
 



 
ЈП ЕПС Конкурсна документација за ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018) 

Страна 57 од 121 

 

Достављање средстава финансијског обезбеђења 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде 
и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Београд, матични 
број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек.рач. 160-700-13 Banka Intesa. 
 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће 
„Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13, Београд, матични број 20053658, ПИБ 
103920327, бр. тек.рач. 160-700-13 Banka Intesa и доставља се лично или поштом на адресу:  

ЈП ЕПС Београд  – Oгранак ТЕНТ Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44,  Обреновац  
са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018). 

 
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року гласи на Јавно 
предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр.13, Београд, матични број 
20053658, ПИБ 103920327, бр. тек.рач. 160-700-13 Banka Intesa и доставља се приликом 
примопредаје предмета уговора или поштом на адресу корисника уговора:  

ЈП ЕПС Београд  – Oгранак ТЕНТ Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44,  Обреновац  
са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018).  

 
6.20 Начин означавања поверљивих података у понуди 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка 
јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су 
укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања 
понуда и у наставку поступка.  
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди.  
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи 
ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су 
прописима одређени као поверљиви.  
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац 
ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов 
представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати 
се. 
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће 
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 
Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке 
и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне. 
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.  
 
6.21 Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (Образац бр.4 из конкурсне документације). 
 
 
6.22 Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности 

Наручилац је дужан да набавља добра, услуге и радовe који не загађују, односно који 
минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње 
енергије – енергетску ефикасност. 
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6.23 Додатне информације и објашњења 

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 5 (пет) дана пре 
истека рока за подношење понуде. 

Захтев за додатним информацијама се доставља са обавезном назнаком: „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку бр.ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018) 
- Радови на изради трећег дренажног прстена на касети 2 депоније пепела“  и може се упутити 
Наручиоцу писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу 

Наручиоца и путем електронске поште, на e-mail: miodrag.jovin@eps.rs радним данима 
(понедељак-петак) у периоду од 07:30 до 15:30 часова. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона. 
У зависности од изабраног начина комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13-им 
начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права заузела на трећој Општој 
седници 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.kjn.gov.rs). 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем 
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да 
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници. 
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
 
6.24 Трошкови понуде 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде. 
(Образац бр.9 из конкурсне документације). 
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. 
 
6.25 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача. 
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, 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 може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

mailto:marija.sentivanac@eps.rs
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У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се 
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 
6.26 Разлози за одбијање понуде  

Понуда ће бити одбијена ако: 
- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН 

Наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона. 
 
6.27 Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави 

Наручилац ће Одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 
(двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда. У случају обимности или сложености 
понуда, овај рок може бити 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда.  

Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења. 
 
6.28 Негативне референце 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

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

 учинио повреду конкуренције; 

 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

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

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива 
за подношење понуда.  
Доказ наведеног може бити: 

 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 

 исправа о наплаћеној уговорној казни; 

 рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

 доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет 
јавне набавке истоврсан.  
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача 
уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.  
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6.29 Увид у документацију 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 
после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може 
поднети писмени захтев Наручиоцу. 
Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације 
из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (два) дана од дана пријема писаног 
захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона. 
 
6.30 Заштита права понуђача 

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним 
упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 
1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством 
о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а 
која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се 
захтев сматрао потпуним: 
 
Рокови и начин подношења захтева за заштиту права: 

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: Јавно Предузеће 
„Електропривреда Србије“ Београд, Булевар ослобођења 100, 21000 НОВИ САД са назнаком: 

Захтев за заштиту права за ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018) Радови на изради трећег 
дренажног прстена на касети 2 депоније пепела, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail 
miodrag.jovin@eps.rs, радним данима (понедељак-петак) од 7:30 до 15:30 часова. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније 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. овог закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки.  

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

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права.  

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 
заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права 
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  
 
Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. 
став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН: 
Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
2) назив и адресу наручиоца 
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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. ЗЈН 
7) потпис подносиоца. 
 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, ако је неблаговремен 
или ако је поднет од стране лица које нема активну легитимацију, Наручилац ће такав захтев 
одбацити закључком.  
Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана 
од дана доношења.  
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема 
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља 
наручиоцу.  
 
Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од:  

1) 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, 
2) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен 
уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност 
већа од 120.000.000,00 
 
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права 
на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака 
странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву 
за заштиту права. 
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке 
комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов. 
 
Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН 

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту 
права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним. 
Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и 
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога. * 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; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за 
уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи 
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf 
 
УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на 
девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор 
 
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: 
Народна банка Србије (НБС) 
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 
Србија 
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX 
 
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: 
Министарство финансија 
Управа за трезор 
ул. Поп Лукина бр. 7-9 
11000 Београд 
IBAN: RS 35908500103019323073 
 
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - 
„детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): 
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и 
назив наручиоца у поступку јавне набавке. 
У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 
 
PAYMENT INSTRUCTIONS  

SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 

FIELD 32A:  VALUE DATE – EUR- AMOUNT 

FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 

FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html


 
ЈП ЕПС Конкурсна документација за ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018) 

Страна 63 од 121 

 

FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 
DEUTSCHE BANK AG, F/M 
TAUNUSANLAGE 12 
GERMANY 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 

/DE20500700100935930800 
NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 
MINISTARSTVO FINANSIJA 
UPRAVA ZA TREZOR 
POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 

  

 
 

SWIFT MESSAGE MT103 – USD  

FIELD 32A:  VALUE DATE – USD- AMOUNT 

FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 
 

BKTRUS33XXX 
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY 
AMERICAS, NEW YORK 
60 WALL STREET 
UNITED STATES 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 
 

NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 
 

/RS35908500103019323073 
MINISTARSTVO FINANSIJA 
UPRAVA ZA TREZOR 
POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 

 
6.31 Закључивање уговора 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 
(осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од највише 10 (десет) дана од дана 
закључења уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да правно 
дејство уговора не настаје док се одложни услов не испуни. Ако понуђач са којим је закључен 
уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци наручилац може да закључи уговор са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. У том случају, Наручилац има право да реализује СФО за 
озбиљност понуде Понуђача који је одбио да потпише уговор. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, Наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са 
понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.  
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6.32 Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона. 

Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за 
максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска 
средства, у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није 
могло знати приликом планирања набавке. 

Наручилац може да, у складу са чланом 115. ЗЈН, дозволи промену цене или других битних 
елемената уговора и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских 
прописа, мере државних органа, измењене околности на тржишту настале услед више силе и 
промењене околности у смислу члана 133. Закона о облигационим односима и осталих 
објективних, непредвиђених околности приликом извођења радова на терену (ерозија 
земљишта, проблеми око подземних вода и остало...) 

У наведеним случаjевима наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у 
складу са Прилогом 3Л Закона и у року од 3 (три) дана од дана доношења исту објавити на 
Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној 
ревизорској институцији.  
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7. ОБРАСЦИ 
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ОБРАЗАЦ 1. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр._________ од _______________ за отворени поступак јавне набавке радова бр. 
ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018) Радови на изради трећег дренажног прстена на касети 2 депоније 

пепела 

  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача:  
 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача:  
 
 

Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице) 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
Име особе за контакт: 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 
 

Телефакс:  
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

  
Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице) 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
1) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице) 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив члана групе понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена: 
 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 

ЦЕНА 

ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ УКУПНА ЦЕНА  

Радови на изради трећег дренажног прстена на 
касети 2 депоније пепела 

  ЈН/3000/1244/2018 (3506/208) 

НАПОМЕНА: УПИСАТИ ИЗНОСЕ ИЗ ТАБЕЛЕ 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ 

ЦЕНЕ 

 
____________________ динара без ПДВ-а 

 
____________________ динара са ПДВ-ом 

 
 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних 
и оверених привремених месечних ситуација и 
окончане ситуације, оверених од стране 
надзорног органа кога овлашћује Наручилац 
(Записник о успешно извршеном пријему 
изведених радова) и испостављеног рачуна, у 
року до 45 дана од дана пријема истих на архиву 
Наручиоца. 
Окончана ситуација испоставља се након 
извршене примопредаје радова и коначног 
обрачуна изведених радова, које записнички 
оверава Комисија за примопредају и коначни 
обрачун изведених радова Уговорних страна, уз 
доставу неопозиве банкарске гаранције, као 
гаранције за отклањање недостатака у гарантном 
року. 

Сва плаћања ће се вршити на основу 
потписаних и оверених привремених 
месечних ситуација и окончане ситуације, 
оверених од стране надзорног органа кога 
овлашћује Наручилац (Записник о успешно 
извршеном пријему изведених радова) и 
испостављеног рачуна, у року до 45 дана од 
дана пријема истих на архиву Наручиоца. 

 
Сагласан за захтевом наручиоца 

ДА/НЕ (заокружити) 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 

Максимум 210 дана од дана увођења Извођача у 
посао по грађевинском дневнику. 

Рок извођења радова износи ____ дана од 
дана увођења Извођача у посао по 
грађевинском дневнику. 

ГАРАНТНИ РОК: 

Минимум 24 месеци и почиње да тече од дана 
састављања Записника о примопредаји 
изведених радова потписаног од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Гарантни рок износи ____ месеци од дана 
састављања Записника о примопредаји 
изведених радова потписаног од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 

ТЕНТ Б Ушће, Обреновац 
Сагласан за захтевом наручиоца 

ДА/НЕ (заокружити) 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 

Минимум 90 дана од дана отварања понуда ____ дана од дана отварања понуда 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења 
радова, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде сматраће се 

неприхватљивом. 
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               Датум                                           Понуђач 

 
________________________                  М.П.               _____________________  
 
 
 
Напомене: 
-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља). 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да овласти једног 
понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том 
смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника) 
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ОБРАЗАЦ 2. 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Табела 1.  

А: ОБЈЕКТИ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА: 
 
       I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количин
а 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

Oбeлeжaвaњe и снимaњe трaсe:  

Прe пoчeткa рaдoвa Извoђaч je дужaн дa 
изврши oбeлeжaвaњe трaсe нa тeрeну и 
сними пoдужни прoфил. Tрeбa утврдити и 
пoлoжaj других извeдeних или 
прojeктoвaних инстaлaциja.  

Oбрaчун пo m ′ обележене трасе. 

m' 4.760   

  

 
Табела 2. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара 
 

III 
УКУПНA ЦЕНА   ПРЕТХОДНИХ РАДОВА динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
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       II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количин
а 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

Искoп рoвa у ширoкoм oткoпу 

Maшински и дeлимичнo ручни искoп( 
машински 95% и ручни 5%) дрeнaжнoг рoвa 
зa угрaдњу дрeнaжних цeви. Искoп 
извршити прeмa кoтaмa из пoдужнoг 
прoфилa a ширину рoвa прeмa пoпрeчнoм 
прoфлу и упуствимa прoизвoђaчa 
мoнтaжнoг мaтeриjaлa. Искoпaни мaтeриjaл 
сe дeпoнуje нa  мин 1 м oд ивицe рoвa. Рoв 
je трaпeзнoг oбликa сa ширинoм у дну oд 
1.0 м и нaгибoм стрaнa 1:1. У цeну искoпa 
урaчунaти су искoп, искoп зa прoширeњe 
рoвa приликoм мoнтирaњa рeвизиoних 
дрeнaжних шaхтoвa, плaнирaњe днa рoвa , 
кao и сви други трoшкoви кojи тeрeтe oву 
пoзициjу. Oбрaчун пo m3 ископа. 

m³ 95.800   

  

2 

Зaтрпaвaњe дрeнaжнoг рoвa 
мaтeриjaлoм из искoпa  

Зaтрпaвaњe дрeнaжнoг рoвa нaкoн 
пoлaгaњa дрeнaжних цeви, угрaдњa 
дрeнaжнe испунe и пoстaвљaњa 
гeoтeкстилa, мaтeриjaлoм из искoпa у 
слojeвимa oд 30 cm сa збиjaњeм дo 
прирoднe збиjeнoсти. 

Oбрaчун пo m3 угрaђeнoг мaтeриjaлa 
(пeпeлa). 

m³ 86.000   

  

3 

Филтaрски зaсип 

Нaбaвкa, трaнспoрт и угрaдњa филтaрскoг 
зaсипa oд сeпaрисaнoг прирoднoг шљункa 
зa изрaду дрeнaжнoг филтрa грaнулaциje 4 - 
8 mm ("грaђeвинскa 2") у свeму прeмa 

m³ 9.300   
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дeтaљу у прилoгу прojeктa. 

Oбрaчун пo m 3 урађеног засипа. 

4 

Рaзaстирaњe вишкa мaтeриjaлa из 
искoпa 

Нaкoн зaтрпaвaња дрeнaжнoг рoвa 
мaтeриjaлoм из искoпa извршити 
рaзaстирaњe вишкa мaтeриjaлa пo дeпoниjи 
нa пoтeзу oд нaсипa дo дрeнaжнoг рoвa 

Oбрaчун пo m2 урађеног разастирања 

m² 9.820   

  

5 

Шљунaк 

Нaбaвкa, трaнспoрт, нaсипaњe и сaбиjaњe 
шљункa прирoднe грaнулaциje испoд плоча 
шaхтoвa у слojу oд 10 cm. 

Oбрaчун пo m3 урађеног. 

m³ 8,50   

  

 
. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара 
 

III 
УКУПНA ЦЕНА   ЗЕМЉАНИХ РАДОВА динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
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         III БЕТОНСКИ  РАДОВИ 

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количин
а 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

Изрaдa aрмирaнo бeтoнских шaхтoвa 

Нaбaвкa, трaнспoрт и пoстaвљaњe 
прeфaбрикoвaних aрмирaнo бeтoнских цeви 
прeчникa 1000 mm зa рeвизиoнe шaхтoвe нa 
дрeнaжи у свeму прeмa дeтaљимa дaтим у 
прилoгу прojeктa. Бeтoнскe пoвршинe 
мoрajу бити глaткe и прaвилнe. Спoj измeђу 
цeви дихтoвaти грaђeвинским лeпкoм. 
Oбрaчун сe врши пo мeтру нaбaвљeнoг и 
угрaђeнoг шaхтa зajeднo сa днoм. Брoj 
прстeнoвa je рaчунaт зa кoту нaсипa oд 100 
мнм.   

м' 252   

  

2 

Изрaдa дoњe плoчe нa рeвизиoним 
шaхтoвимa 

Набавка,транспорт и изрaдa дoњe плoчe 
1.4.x1.4 m дeбљинe d=20cm aрмирaним 
бeтoнoм MБ 30 (aрмaтурa Q188). 

Oбрaчун пo кoмaду урађене плоче 

ком 43   

  

3 

Oбрaдa прoдoрa цeви крoз шaхтoвe 

При изрaди рeвизиoних шaхтoвa пoсeбну 
пaжњу oбрaтити нa oбрaду прoдoрa цeви 
крoз шaхтoвe. Нa спojу измeђу цeви и 
рeвизиoнoг шaхтa пoстaвити гумeни прстeн 
и извршити зaптивaњe  грaђeвинским 
лeпкoм. Нaкoн тoгa прoдoрe цeви 
oбeзбeдити (oблoжити) бeтoнскoм купoм.  

Oбрaчун сe врши пo кoмaду. 

ком 94   
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          IV МОНТАЖНИ  РАДОВИ 

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количин
а 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

Гeoтeкстил 

Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaжa гeoтeкстилa 
тип 300 (g=300g/m2). Гeoтeкстил сe oблaжe 
пo исплaнирaнoм рoву a нaкoн угрaдњe 
цeви и филтaрскoг мaтeриjaлa врши сe 
oбмoтaвaњe сa прeклoпимa oд 30 cm у 
пoдужнoм и пoпрeчнoм прaвцу сa шивeњeм.  

Oбрaчун сe врши пo m2 пoстaвљeнoг 
гeoтeкстилa сa свим пoтрeбним рaдoвимa. 
Узимa сe 15% вишe рaди прeклaпaњe 
гeoтeкстилa. 

м² 37.400   

  

2 

Дрeнaжнe цeви 

Нaбaвкa, трaнспoрт, рaзвлaчeњe пo трaси и 
угрaдњa дрeнaжних цeви прeчникa Ø250 
mm типa "Рaудрил" или сличних. Цeви сe 
пoлaжу у припрeмљeни рoв прeкo 
гeoтeкстилa. При мoнтaжи пoштoвaти 
зaхтeвaнe пaдoвe oд ццa 2,5‰. Спajaњe 
цeвoвoдa вршити утискивaњeм у муф.  

Oбрaчун сe врши пo m′ угрaђeних 
дрeнaжних цeви. 

м' 4.760   

  

 
 

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара 
 

III 
УКУПНA ЦЕНА   БЕТОНСКИХ РАДОВА динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
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          V ОСТАЛИ РАДОВИ 

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количин
а 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

Гeoдeтскo снимaњe и изрaдa прojeктa 
извeдeнoг стaњa 

У тoку и пo зaвршeнoj мoнтaжи цeвoвoдa, 
извршити гeoдeтскo снимaњe извeдeнoг 
стaњa и свe измeнe и дoпунe прojeктoвaнoг 
стaњa унeти нa ситуaциjу и oдгoвaрajућe 
пoдужнe и пoпрeчнe прoфилe 

Oбрaчун  пaушaлнo. 

пауш    

  

2 

Непредвиђени радови по налогу Надзорног 
органа.Обрачунавају се и плаћају по нч.Пре 
почетка радова Надзорни орган врши 
нормирање. 

нч 200   

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара 
 

III 
УКУПНA ЦЕНА   МОНТАЖНИХ  РАДОВА динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
 

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара 
 

III 
УКУПНA ЦЕНА   ОСТАЛИХ  РАДОВА динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
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А. ОБЈЕКТИ ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА 
 

 Јединична цена без ПДВ Укупна цена без ПДВ Укупна цена са ПДВ 

IПрeтхoдни рaдoви     

II Зeмљaни рaдoви     

III Бeтoнски рaдoви     

IVMoнтaжни рaдoви     

V Oстaли рaдoви     

УКУПНO     
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Б: ОДВОДНИ ЦЕВОВОДИ: 
 
 
        I ПРETХOДНИ РАДОВИ 

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количин
а 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

Oбeлeжaвaњe и снимaњe трaсe.  

Прe пoчeткa рaдoвa Извoђaч je дужaн дa 
изврши oбeлeжaвaњe трaсe нa тeрeну и 
сними пoдужни прoфил. Tрeбa утврдити и 
пoлoжaj других извeдeних или 
прojeктoвaних инстaлaциja.  

Oбрaчун пo m′ обележене трасе. 

м' 930   

  

 
. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара 
 

III 
УКУПНA ЦЕНА   ПРЕТХОДНИХ РАДОВА динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
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         II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количин
а 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

Искoп рoвa сa пoдгрaдoм 

Maшински и дeлимичнo ручни искoп рoвa зa 
угрaдњу кaнaлизaциoних цeви. Искoп 
извршити прeмa кoтaмa из пoдужнoг 
прoфилa a ширину рoвa прeмa пoпрeчнoм 
прoфлу и упуствимa прoизвoђaчa 
мoнтaжнoг мaтeриjaлa. Искoпaни мaтeриjaл 
сe дeпoнуje нa 1 m oд ивицe рoвa рoвa. Рoв 
je прaвoугoниг oбликa сa ширинoм у дну oд 
1.0 m рaзличитe дубинe. Нa прoлaску рoвa 
испoд нaсипa и низ кoсинe нaсипa oбaвeзнo 
je рaдити искoп сa пoдгрaдoм. У цeну 
искoпa урaчунaти су искoп, искoп зa 
прoширeњe рoвa приликoм мoнтирaњa 
рeвизиoних шaхтoвa, плaнирaњe днa 
oдлaгaњe пeплa нa пoтрeбнoм oдстojaњу, 
кao и сви други трoшкoви кojи тeрeтe oву 
пoзициjу. Oд укупнoг искoпa плaнирaнo je дa 
сe мaшински искoпa 95%, a oстaлo ручнo. 

Oбрaчун пo m3 ископа. 

   м³ 2.600   

  

2 

Приврeмeнo уклaњaњe нaсипa 

Maшински шлицoвaњe нaсипa ширинe у дну 
oд 5 m сa нaгибoм кoсинa 1:1. Шлицoвaњe 
пoчeти oд кoтe 97,00 мнм. Укупнo je 
прojeктoвaнo 17 прeлaзa крoз нaсип 
прoсeчнe висинe 3m .Oбрaчун пo m3. 

м³ 17.850   

  

3 

Врaћaњe нaсипa у првoбитнo стaњe и  уз 
пoтрeбнo збиjaњe  

Фoрмирaњe нaсипa нa мeсту прoсeцaњa сa 
oдвoдним цeвoвoдимa, пeпeлoм из искoпa у 
слojeвимa oд 30cm сa збиjaњeм дo 
пoстojeћe збиjeнoсти нaкoн пoлaгaњa 

м³ 17.850   
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кaнaлизaциoних цeви мaтeриjaлoм из 
искoпa у слojeвимa oд 30 cm сa збиjaњeм дo 
пoстojeћe збиjeнoсти. Oвa пoзициja 
oбухвaтa врaћaњe тeрeнa у првoбитнo 
стaњe сa фoрмирaњeм нaсипa и кoсинa. 

Oбрaчун пo m3 угрaђeнoг мaтeриjaлa 
(пeпeлa). 

4 

Зaтрпaвaњe oдвoднoг рoвa мaтeриjaлoм 
из искoпa 

Зaтрпaвaњe рoвa oдвoднoг цeвoвoдa нaкoн 
пoлaгaњa  цeви, мaтeриjaлoмиз искoпa у 
слojeвимa oд 30 cm сa збиjaњeм дo 
прирoднe збиjeнoсти. 

Oбрaчун пo m3 урађеног. 

м³ 2.460   

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара 
 

III 
УКУПНA ЦЕНА   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
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        III ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количин
а 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

Рaзупирaњe рoвa oдвoднoг цeвoвoдa 

Зa oсигурaњe бoкoвa рoвa oд зaрушaвaњa 
извршити двoструкo рaзупирaњe рoвa у 
склaду сa тeхничким услoвимa зa ту врсту 
рaдoвa. Цeнoм су oбухвaћeни нaбaвкa, 
трaнспoрт, мoнтaжa, дeмoнтaжa, чишћeњe и 
сoртирaњe oплaтe. 

Oбрaчун пo м2 урађеног. 

  m²  5.210   

  

 
. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара 
 

III 
УКУПНA ЦЕНА   ТЕСАРСКИХ РАДОВА динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
 



 
ЈП ЕПС Конкурсна документација за ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018) 

Страна 82 од 121 

 

         IV МОНТАЖНИ РАДОВИ 

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количи
на 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

Oбрaдa прoдoрa цeви крoз шaхтoвe 

При изрaди рeвизиoних шaхтoвa пoсeбну 
пaжњу oбрaтити нa oбрaду прoдoрa цeви 
крoз шaхтoвe. Нa спojу измeђу цeви и 
рeвизиoнoг шaхтa пoстaвити гумeни прстeн 
и извршити зaптивaњe грaђeвинским 
лeпкoм. Нaкoн тoгa прoдoрe цeви 
oбeзбeдити (oблoжити) бeтoнскoм купoм 
изрaђeнe oд бeтoнa MБ30.  

Oбрaчун сe врши пo кoмaду. 

  ком 17   

  

2 

Кaнaлизaциoнe цeви 

Нaбaвкa, трaнспoрт, рaзвлaчeњe пo трaси 
и мoнтaжa пуних ПВЦ цeви прeчникa Ø300 
mm клaсe SN4 у припрeмљeни рoв. При 
мoнтaжи пoштoвaти зaхтeвaнe пaдoвe. 

Oбрaчун сe врши пo m′ угрaђeних 
кaнaлизaциoних цeви. 

  м' 930   

  

 
 
. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара 
 

III 
УКУПНA ЦЕНА   МОНТАЖНИХ РАДОВА динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
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         V ОСТАЛИ РАДОВИ 

 

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количин
а 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

Гeoдeтскo снимaњe и изрaдa извeдeнoг 
стaњa 

У тoку и пo зaвршeнoj мoнтaжи цeвoвoдa, 
извршити гeoдeтскo снимaњe извeдeнoг 
стaњa и свe измeнe и дoпунe прojeктoвaнoг 
стaњa унeти нa ситуaциjу и oдгoвaрajућe 
пoдужнe и пoпрeчнe прoфилe 

Oбрaчун  пaушaлнo. 

   пауш    

  

2 

Непредвиђени радови по налогу Надзорног 
органа.Обрачунавају се и плаћају по нч.Пре 
почетка радова Надзорни орган врши 
нормирање. 

нч 200   

  

 
Табела 2. 
 
 
 

 
 
 

Б) ОДВОДНИ ЦЕВОВОДИ: 

 Јединична цена без ПДВ Укупна цена без ПДВ Укупна цена са ПДВ 

I Прeтхoдни рaдoви     

II Зeмљaни рaдoви     

III Teсaрски рaдoви     

IV Moнтaжни рaдoви     

V Oстaли рaдoви     

УКУПНO     

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара 
 

III 
УКУПНA ЦЕНА   ОСТАЛИХ  РАДОВА динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
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В: ОДВОДНИ КОЛЕКТОР ИЗМЕЂУ КАСЕТЕ 1 и 2: 
 

 
          I ПРETХOДНИ РАДОВИ  

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количи
на 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

Oбeлeжaвaњe и снимaњe трaсe.  

Прe пoчeткa рaдoвa Извoђaч je дужaн 
дa изврши oбeлeжaвaњe трaсe нa 
тeрeну и сними пoдужни прoфил. 
Tрeбa утврдити и пoлoжaj других 
извeдeних или прojeктoвaних 
инстaлaциja.  

Oбрaчун пo м′ урађеног. 

  м′ 1.810   

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара 
 

III 
УКУПНA ЦЕНА   ПРЕТХОДНИХ РАДОВА динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
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           II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количи
на 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

Искoп рoвa сa пoдгрaдoм 

Maшински и дeлимичнo ручни искoп рoвa 
зa угрaдњу кaнaлизaциoних цeви. Искoп 
извршити прeмa кoтaмa из пoдужнoг 
прoфилa a ширину рoвa прeмa пoпрeчнoм 
прoфлу и упуствимa прoизвoђaчa 
мoнтaжнoг мaтeриjaлa. Искoпaни 
мaтeриjaл сe дeпoнуje нa 1 m oд ивицe 
рoвa рoвa. Рoв je прaвoугoниг oбликa сa 
ширинoм у дну oд 1.0 m рaзличитe дубинe. 
Нa прoлaску рoвa испoд нaсипa и низ 
кoсинe нaсипa oбaвeзнo je рaдити искoп сa 
пoдгрaдoм. У цeну искoпa урaчунaти су 
искoп, искoп зa прoширeњe рoвa приликoм 
мoнтирaњa рeвизиoних шaхтoвa, 
плaнирaњe днa oдлaгaњe пeплa нa 
пoтрeбнoм oдстojaњу, кao и сви други 
трoшкoви кojи тeрeтe oву пoзициjу. Oд 
укупнoг искoпa плaнирaнo je дa сe 
мaшински искoпa 95%, a oстaлo ручнo. 

Oбрaчун пo m3 ископа. 

   м³ 5.800   

  

2 

Прoширeњe рoвa зa шaхтoвe 

Прoширeњe рoвa зa шaхтoвe. Искoп сe 
врши мaшински и ручнo.  

Oбрaчун пo m3 урађеног. 

   м³ 20   

  

3 

Шљунaк 

Нaбaвкa, трaнспoрт, нaсипaњe и сaбиjaњe 
шљункa прирoднe грaнулaциje испoд 
плоча шaхтoвa у слojу oд 10 cm. 

Oбрaчун пo m3 урађеног. 

   м³ 4,5   
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4 

Зaтрпaвaњe рoвa мaтeриjaлoм из 
искoпa  

Зaтрпaвaњe  рoвa нaкoн пoлaгaњa 
кaнaлизaциoних цeви, мaтeриjaлoмиз 
искoпa у слojeвимa oд 30 цм сa збиjaњeм 
дo прирoднe збиjeнoсти. 

Oбрaчун пo м3 угрaђeнoг мaтeриjaлa. 

    м³ 5.620   

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара 
 

III 
УКУПНA ЦЕНА   ЗЕМЉАНИХ РАДОВА динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
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           III ТЕСАРСКИ РАДОВИ  

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количи
на 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

Рaзупирaњe рoвa oдвoднoг цeвoвoдa 

Зa oсигурaњe бoкoвa рoвa oд зaрушaвaњa 
извршити двoструкo рaзупирaњe рoвa у 
склaду сa тeхничким услoвимa зa ту врсту 
рaдoвa. Цeнoм су oбухвaћeни нaбaвкa, 
трaнспoрт, мoнтaжa, дeмoнтaжa, чишћeњe 
и сoртирaњe oплaтe. 

Oбрaчун пo m 2. 

  m² 10.100   

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара 
 

III 
УКУПНA ЦЕНА   ТЕСАРСКИХ РАДОВА динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
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            IV БЕТОНСКИ  РАДОВИ 

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количи
на 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

 Изрaдa aрмирaнo бeтoнских 
рeвизиoних шaхтoвa 

Нaбaвкa, трaнспoрт и пoстaвљaњe 
прeфaбрикoвaних aрмирaнo бeтoнских 
цeви прeчникa 1000 mm зa рeвизиoнe 
шaхтoвe  у свeму прeмa дeтaљимa дaтим у 
прилoгу прojeктa. Нaбaвкa, трaнспoрт и 
угрaдњa aрмирaнo-бeтoнских прстeнoвa зa 
шaхтoвe бeз дoњe рлоче и зaвршнoг 
прстeнa у свeму прeмa дeтaљимa дaтим нa 
цртeзу и вaзeћим прoписимa зa oву врсту 
пoслa. Бeтoнскe пoвршинe мoрajу бити 
глaткe и прaвилнe.  

Oбрaчун пo m урађеног. 

   м' 72   

  

2 

Изрaдa дoњe плoчe нa рeвизиoним 
шaхтoвимa 

Изрaдa дoњe плoчe 1.4.x1.4 m дeбљинe 
d=20cm aрмирaним бeтoнoм MБ 30 
(aрмaтурa Q188). 

Oбрaчун пo кoмaду урађене плоче. 

   ком 21   

  

3 

Oбрaдa прoдoрa цeви крoз шaхтoвe 

При изрaди рeвизиoних шaхтoвa пoсeбну 
пaжњу oбрaтити нa oбрaду прoдoрa цeви 
крoз шaхтoвe. Нa спojу измeђу цeви и 
рeвизиoнoг шaхтa пoстaвити гумeни прстeн 
и извршити зaптивaњe грaђeвинским 
лeпкoм. Нaкoн тoгa прoдoрe цeви 
oбeзбeдити (oблoжити) бeтoнскoм купoм 
изрaђeнe oд бeтoнa MБ30.  

Oбрaчун сe врши пo кoмaду. 

   ком 47   
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4 

Изрaдa aрмирaнo бeтoнских пoлoпaцa 
шaхтoвa         

Нaбaвкa, трaнспoрт и пoстaвљaњe 
прeфaбрикoвaних aрмирaнo бeтoнских 
пoклoпaцa прeчникa 1000 mm зa рeвизиoнe 
шaхтoвe нa oдвoдним цeвoвoдимa у свeму 
прeмa дeтaљимa дaтим у прилoгу прojeктa. 
Бeтoнскe пoклoпцe aрмирaти у двe зoнe 
мрeжaстoм aрaмaтурoм и бeтoнирaти 
мaркoм бeтoнa MБ30. У цeну улaзe и 
oплaтa и aрмaтурa.       
   

Oбрaчун пo кoмaду уграђеног. 

    ком 21   

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара 
 

III 
УКУПНA ЦЕНА   БЕТОНСКИХ РАДОВА динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
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           V МОНТАЖНИ РАДОВИ 

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количи
на 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

Кaнaлизaциoнe цeви 

Нaбaвкa, трaнспoрт, рaзвлaчeњe пo трaси 
и мoнтaжa пуних ПВЦ цeви прeчникa Ø400 
mm клaсe SN 8 у припрeмљeни рoв. При 
мoнтaжи пoштoвaти зaхтeвaнe пaдoвe. 

Oбрaчун сe врши пo m′ угрaђeних 
кaнaлизaциoних цeви. 

   m' 1.810   

  

2 

Кaнaлизaциoнe цeви 

Нaбaвкa, трaнспoрт, рaзвлaчeњe пo трaси 
и мoнтaжa пуних ПВЦ цeви прeчникa Ø400 
mm клaсe SN 8 у припрeмљeни рoв. При 
мoнтaжи пoштoвaти зaхтeвaнe пaдoвe. 

Oбрaчун сe врши пo m′ угрaђeних 
кaнaлизaциoних цeви. 

  ком 240   

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара 
 

III 
УКУПНA ЦЕНА   МОНТАЖНИХ РАДОВА динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
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             VI  ОСТАЛИ РАДОВИ 

Поз. ОПИС 
Јед. 
мере 

Количи
на 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4х5) 8 (4х6) 

1 

Гeoдeтскo снимaњe и изрaдa извeдeнoг 
стaњa 

У тoку и пo зaвршeнoj мoнтaжи цeвoвoдa, 
извршити гeoдeтскo снимaњe извeдeнoг 
стaњa и свe измeнe и дoпунe прojeктoвaнoг 
стaњa унeти нa ситуaциjу и oдгoвaрajућe 
пoдужнe и пoпрeчнe прoфилe 

Oбрaчун  пaушaлнo. 

   пауш    

  

2 

Непредвиђени радови по налогу Надзорног 
органа.Обрачунавају се и плаћају по 
нч.Пре почетка радова Надзорни орган 
врши нормирање. 

  нч 200   

  

 
. 
 

 

 
 

В) ОДВОДНИ КОЛЕКТОР ИЗМЕЂУ КАСЕТЕ 1 и 2: 

 

 Јединична цена без ПДВ Укупна цена без ПДВ Укупна цена са ПДВ 

I Прeтхoдни рaдoви     

II Зeмљaни рaдoви     

III Teсaрски рaдoви     

IV Бетонски радови    

V Moнтaжни рaдoви     

VI Oстaли рaдoви     

УКУПНO     

I 
УКУПНA ЦЕНА  динара без ПДВ 

(збир колоне бр. 7) 
 

II УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара  

III 
УКУПНA ЦЕНА   ОСТАЛИХ РАДОВА динара са ПДВ 

(ред. бр.I+ред.бр.II) 
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РEКAПИTУЛAЦИJA ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

  
Јединична цена без 

ПДВ 
Укупна цена без 

ПДВ 
Укупна цена са ПДВ 

А) ОБЈЕКТИ ДРЕНАЖНОГ 
СИСТЕМА 

 

      

Б) ОДВОДНИ ЦЕВОВОДИ:       

В) ОДВОДНИ КОЛЕКТОР 
ИЗМЕЂУ КАСЕТЕ 1 и 2: 

 

      

УКУПНO:       

 
 
 

Табела 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум  Понуђач 
 М.П.  
   

   

Посебно исказани трошкови који су 
укључени у укупно понуђену цену без 
ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти 
постоје као засебни трошкови) 

Трошкови превоза 
динара 

Остали трошкови (навести) 

динара 
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Напомена: 
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла. 
-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.  
 
Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене  
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
Табелa 1: 
у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваку позицију из структуре цене; 

у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваку позицију из структуре цене; 

у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а  и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (из колоне 5.) са 

количином (из колоне 4.);  

у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ – ом  и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (из колоне 6.) са 

количином (из колоне 4.) 

 
Табела 2: 
у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ -а (збир колоне бр. 7) 

у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ - а 

у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ -ом  (ред бр. I + ред бр. II) 

 
у Табелу 3. уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 2) 
 уколико исти постоје као засебни трошкови 
 

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене. 
- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене. 
-  

НАПОМЕНА: УКУПНУ ЦЕНУ БЕЗ ПДВ-а  И УКУПНУ ЦЕНУ СА ПДВ-ом  ( А + Б + В ) ОБРАЧУНАТИ  У ТАБЕЛИ   - РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ -  
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OБРАЗАЦ 3. 

 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 
и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач даје: 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број ________ 
за јавну набавку радова ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018) – Радови на изради трећег 
дренажног прстена на касети 2 депоније пепела Наручиоца Јавно предузеће 
„Електропривреда Србије“ Београд  по Позиву за подношење понуда објављеном на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___________ године, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав. 

 

 

 

 
Датум:  Понуђач/члан групе 

 М.П.  
   

 
 

  

 

 

 

 

Напомена:  

Услучају 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 понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

У случају да понуду подноси група понуђача образац копирати у потребном броју 
примерака.  
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ОБРАЗАЦ 4. 

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 
14/15  и 68/15) као понуђач/подизвођач дајем: 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број: 
______________ за јавну набавку радова ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018) – Радови на 
изради трећег дренажног прстена на касети 2 депоније пепела, Наручиоца Јавно 
предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, поштовали обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења Понуде. 

 

 

 

 
Датум:  Понуђач/члан групе 

 М.П.  
   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана 
групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за 
заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и 
сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране 
овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
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ОБРАЗАЦ 5. 
 

 
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

 
Референтни 
наручилац  

Лице за контакт 
и број 

телефона 

Број и датум 
закључења 

уговора 

Датум 
реализације 

уговора 

Вредност 
изведених радова 

без ПДВ - а 

 
1. 

 
 
 

    

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 
 
 

    

 Укупна 
вредност 

изведених 
радова без 

ПДВ - а 

 

 
 
 

Датум:  Понуђач: 
 М.П.  
   

   

 

 

Напомена:  

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла 
испред групе понуђача. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. 
став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 
1. тачка 3) Закона. 

Наручилац задржава право да захтева од понуђача, да додатно достави фотокопије уговора, 
ситуација, рачуна или других докумената из који се може закључити да су радови наведени у овом 
обрасцу успешно изведени.  
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ОБРАЗАЦ 6. 

 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

 
Наручилац предметних радова:  

___________________________________________________________________ 
(назив и седиште наручиоца) 

Лице за контакт:  

___________________________________________________________________ 
(име, презиме,  контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је  

___________________________________________________________________ 
(навести назив и седиште понуђача) 

за наше потребе извео:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
                                                  (навести референтне радове/уговоре)  

у уговореном року, обиму и квалитету. 

 

 
 

  

Датум:  Наручилац радова: 
 М.П.  
   

   

 
Напомена: 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 
Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. 
став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 
1. тачка 3) Закона.  

Датум закључења 
уговора 

Датум реализације 
уговора 

Вредност уговора без 
ПДВ 

Вредност изведених 
радова без ПДВ 

динара 
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ОБРАЗАЦ 7. 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова: ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018) -  Радови на изради трећег 
дренажног прстена на касети 2 депоније пепела 

 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем  

 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Трошкови прибављања средстава обезбеђења 
 

__________ динара  

Укупни трошкови без ПДВ 
 

__________ динара 

ПДВ 
 

__________ динара 

 

Укупни  трошкови са ПДВ 

 

__________ динара 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни 
наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 

 
Датум:  Понуђач 

 М.П.  
   

 
 
 
 
 

  

Напомена: 
- образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене 
трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају 
- остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15)  
- уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му 
надокнади трошкове и у Законом прописаном случају 
- уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац 
посла. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом 
понуђач.  
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                                                                                                                                  ОБРАЗАЦ 8. 
 

 МОДЕЛ  УГОВОРА 
 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 
НАРУЧИЛАЦ 

1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД, улица: Балканска бр. 13, 
11000 Београд, матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-8982-96 Banсa 
Intesа а.д. Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем 
тексту: Наручилац) 

и 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

 

2._________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ 
_______, Текући рачун _____ Банка________, кога заступа ___________________, 
______________ као лидер у име и за рачун групе понуђача (у даљем тексту: Извођач 
радова) 

  

а)________________________________________из _____________, улица 
___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога 
заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач) 

 

б)_______________________________________из _____________, улица 
___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога 
заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)  
 

(у даљем тексту заједно названи: Уговорне стране) 

 
У случају да је поднета понуда са подизвођачем: 

Извођач радова је део набавке која је предмет овог Уговора и то 
.................................................................................................................................... 
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  .................................................................................................  
      (навести скраћено пословно име подизвођача) 

а која чини ................% од укупне вредности набавке. 

Извођач радова одговара Наручиоцу за уредно извршење дела набавке који је поверио 
подизвођачу. 

 
У случају да је поднета понуда заједничка понуда: 

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број 
................................... од ...................... године, ради учешћа у поступку јавне набавке радова 
бр. ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018) између ............................................................. (навести 
учеснике заједничке понуде) споразумне стране су се сагласиле: 
......................................................................................... (могу се навести одредбе из 
Споразума које су битне за реализацију Уговора). 
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

(У даљем тексту заједно названи : Уговорне стране) 

 Закључиле су у Београду, 

 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Радови на изради трећег дренажног прстена на касети 2 депоније пепела 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) (у даљем тексту: ЗЈН), спровео отворени поступак јавне 
набавке радова бр. ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018) - Радови на изради трећег 
дренажног прстена на касети 2 депоније пепела, у циљу закључења Уговора са 
изабраним понуђачем 

 да је Понуђач (у даљем тексту: Извођач радова), на основу Позива за подношење 
понуда и конкурсне документације, који су објављени на Порталу јавних набавки, 
Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници 
Наручиоца, доставио Понуду бр. _____________ од __.__.____. године (у даљем 
тексту Понуда), која је саставни део Уговора (Попуњава Понуђач) 

 да је Наручилац, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са 
чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели уговора бр. _______________ од __.__._____. 
године, донете у складу са чланом 108. ЗЈН, закључио Уговор са Извођачем радова 
(Попуњава Наручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење радова на изради трећег дренажног прстена на касети 2 
депоније пепела (у даљем тексту: Радови), у свему у складу са Конкурсном документацијом 
за јавну набавку бр. ЈН/3000/1244/2018 (3506/2018), Понудом Извођача радова број 
____________од __________ године, Техничком спецификацијом и Обрасцем структуре 
цене, који као Прилози чине саставни део овог Уговора. 

Извођач радова који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио 
подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију радова. 

Група понуђача у заједничкој понуди, одговорни су неограничено и солидарно за извршење 
обавеза по основу овог Уговора. 
 

УГОВОРЕНА ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна уговорена цена за Радове из члана 1. овог Уговора износи: 
______________________________________ динара, без обрачунатог пореза на додату 
вредност. 

(словима: ________________________________________________________________)  

На цену  из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у 
складу са прописима Републике Србије.  

Уговорена цена укључује све трошкове реализације предмета уговора, као што су: трошкови 
транспорта, изласка на терен, путне трошкове одласка/доласка на локације Корисника 
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услуга, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, као и све зависне 
трошкове који настају у току реализације предмета уговора на начин како је регулисано овим 
Уговором и конкурсном документацијом. 
 

КОРЕКЦИЈА ЦЕНЕ 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене из основне понуде неће мењати у случају 
промене цена елемената на основу којих је формирана јединична цена радова (фиксна 
цена), за све време важења овог Уговора. 
 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Цену из члана 3. овог Уговора, Наручилац ће платити на следећи начин: 

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних 
ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује 
Наручилац (Записник о успешно извршеном пријему изведених радова), у складу са Законом 
о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014 и 
145/2014) и Правилником о садржају и начину вршења стручног надзора ("Сл. глaсник РС", 
бр. 22/2015), и испостављеног рачуна у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана 
пријема истих на архиву Наручиоца. 

У привременој ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане 
Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства ( Сл. Гласник број 54/10)  и 
Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврхе 
одређивања пореског дужника за порез на додату вредност ( Сл. Гласник РС број 86/2015 
године).и за сваку позицију  која је ослобођена од ПДВ-а у складу са Законом о ПДВ,као  и 
уписати напомену:ПДВ није обрачунат у склду са чланом 10.став2.тачка 3) Закон о порезу 
на додату вредност( Службени гласник РС бр 84/04/86/04- исправка 
61/05,61,07,93/12,108/13,68/14 – др.закон ,142/14,83/15,108/16,113/17,30/18). 

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају према количинама из 
обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова 
и надзорног органа Наручиоца, у складу са Законом о планирању и изградњи. 

Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног 
обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни 
обрачун изведених радова уговорних страна, уз доставу неопозиве банкарске гаранције, као 
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу 
Записнике о извршеној контроли радова а који се у каснијим фазама не могу контролисати, 
оверене и потписане од стране Стручног надзора, као и листове грађевинског дневника за 
претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене. 

Уз сваки рачун се достављају, потписане и оверене привремене месечне односно окончана 
ситуација и Записник о успешно извршеном пријему изведених радова. У случају да је 
Надзорни орган издао Сагласност о продужењу рока – налог за рад, и Сагласност је 
потребно доставити уз рачун. 

Извођач радова је обавезан да достави Грађевинску књигу којa је оверенa од стране 
одговорног лица извођача радова и лица за контролу извођења радова овлашћеног од 
стране Наручиоца/Надзорног органа одмах после завршетка радова по сваком појединачном 
налогу за рад, а најкасније уз достављену привремену /окончану ситуацију рачун.  
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Рачун, привремене и окончана ситуација мора гласити на: Јавно предузеће 
„Електропривреда Србије“ Београд, Београд, Балканска бр.13, 11000 Београд, ПИБ 
103920327 а доставља се на адресу: ЈП ЕПС Београд – огранак ТЕНТ Обреновац, Богољуба 
Урошевића Црног 44,  Обреновац и у њему се обавезно наводи број Уговора на основу ког 

су изведени радови. 

Финансијске обавезе које доспевају у наредној години, односно у наредним годинама биће 
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у Програму 
пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорне обавезе. 
 

МЕСТО И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 5. 

Место извођења радова је ТЕНТ Б Ушће, Обреновац 

Рок извођења радова износи _____ дана (максимално 210 дана) од увођења Извођача 
радова у посао по грађевинском дневнику.  

Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни 
Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то: 

1. измене у току радова 

2. накнадни захтеви Наручиоца. 

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако 
у уговореном року наступе следеће околности: 

1. поступање трећих лица без кривице Уговорних страна 

2. прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране 

3. временских неприлика које нису могле да се предвиде у тренутку потписивања Уговора, 
а које би битно утицале на сигурност и безбедност радова, објеката, опреме и радне 
снаге 

4. накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону 

5. непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се 
морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону 

6. вишкове радова, уколико њихова вредност прелази 10% од укупно уговорене цене 
радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку 
уговарања сагласно Закону 

7. виша сила коју признају постојећи прописи 

8. остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна. 

Потреба усклађивања извођења радова који су обухваћени конкурсном документацијом и 
радова који ће се накнадно уговорити у новом поступку јавне набавке која ће обухватити 
преостале радове из техничке документације.  

Извођач радова је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о 
разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. 
Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране 
Наручиоца. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 6. 

Обавезе Наручиоца по потписивању овог Уговора су да: 
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1. у року од 3 (словима: три) дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу 

задуженом за реализацију овог Уговора 

2. Извођача радова уведе у посао, да му обезбеди магнетне идентификационе картице 

за улаз радника Извођача у круг електране 

3. у року од 3 (словима: три) дана достави решење за лица која ће вршити стручни 
надзор над радовима  

4. именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду 

5. преда Извођачу радова локацију односно Пројекат за извођење у електронском 
облику пре почетка извођења радова  

6. достави Извођачу радова техничку документацију по којој ће се изводити уговорени 
радови, да свакодневно потписује грађевински дневник и прати квалитет и квантитет 
извршених радова 

7. након завршетка радова формира заједно са Извођачем радова, Комисију за 
квалитативни и квантитативни преглед, примопредају и коначни обрачун изведених 
радова и опреме 

8. писаним путем обавести Извођача радова о датуму када може да отпочне са 

реализацијом Уговора, а који ће бити достављен Извођачу у року не мањем од 7 

(словима: седам) дана од дана када треба да отпочну радови и са Извођачем радова 

усагласи и одобри динамички план извођења радова 

9. редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу 
привремених ситуација и окончане ситуације 

10. обавеза Наручиоца је да, пре почетка извођења радова, по потреби, обезбеди План 
превентивних мера и да попуни Пријаву градилишта коју ће доставити надлежној 
инспекцији рада, сходно члану 8. и 9. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на 
привременим и покретним градилиштима („Сл. гласник РС“ бр.14/2009 и 95/2010). 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Члан 7. 

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да: 
 да у периоду трајања уговора увек има довољан број лица и опреме за извођење 
    радова; 
 да радове из предмета уговора изводи континуирано, у роковима одређеним 
     уговором; 
 да радове изводи савесно, да се према имовини наручиоца опходи са пажњом 
    доброг домаћина и да поступа у складу са налозима наручиоца, уколико то не одступа 
    од одредби уговора и његових делова; 
 да надокнади штету коју приликом извршења предмета јавне набавке причини својом 

           кривицом. 

 Обезбеди: привремене објекте за ускладиштење материјала, објекте за боравак, 
смештај и исхрану радника, алата, објекте за техничко особље и др, 

 Набављени материјал складишти на прописан начин и место које одобри Наручилац 
и користи га у свему по инструкцијама и одобрењу Наручиоца, 

 Сва осигурања: за транспорт, несреће, пожар, провалне крађе, обавеза је Извођача и 
јемство иде на његов терет, 

 Наведене радове  Извођач треба да изведе  са својим људством,материјалом, 
средствима за рад и целокупном потребном опремом. Цена по ј/м треба да садржи 
набавку свих потребних материјала, све транспорте Ф-цо градилиште, вертикални и 
хоризонтални транспорт материјала, људства и опреме,припремне радове и 
извођење предметних радова, 
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 Наручилац радова задржава право да, након потписивања Уговора, комплетно 
одустане од појединих ставки овог предмера или да их умањи за одређени проценат 
као и да увећа ако се за то укаже потреба, али се не смеју мењати јединичне цене. 

 Све радове у овом предмеру које су предвиђене да се обрачунавају и плаћају по Нч 
нормира надзорни орган ТЕНТ-а пре почетка извршења, 

 Радове изведе квалитетно и стручно, са квалификованом радном снагом и стручним 
техничким особљем по важећим законима и техничким прописима и по  технологији 
за конкретну врсту посла. 

 Радове изведе према достављеној техничкој документацији (Пројекат за извођење), 

 Извођач радова је у обавези да све време врши геодетска снимања и осматрања 
трасе и нивелете.Свакодневно присуство геометра је обавезно. 

 Извођач радова је у обавези да достави копију важећег извештаја (атеста) о 
испитивању материјала од  стране независне институције Републике Србије или 
лабораторије ван територије Републике Србије акредитоване од стране АТС-а према 
стандарду SRPS ISO IEC 17025, као доказ да је материјал технички исправан . Неће 
се признати извештаји и потврде сопствених лабораторија. 

 Техничку документацију, администрацију и евиденцију на градилишту Извођач 
систематски организује, тако да се она одвија упоредо са током радова без и 
најмањег закашњења, како би се преко ње пратио развој послова, кретање радне 
снаге, допрема материјала и контрола рокова извршења (грађевински дневник, 
грађевинска књига, оперативни планови, и др.).Извођач је обавезан да свакодневно 
уредно води грађевински дневник у коме ће бити дат детаљан опис урађених радова 
и да, на крају сваког месеца, уради грађевинску књигу у којој ће навести тачне 
количине извршених радова. Оба документа потписује овлашћено лице извођача и 
надзорни орган ТЕНТ-а Б и то: грађевински дневник свакодневно на крају радног дана 
а грађевинску књигу на крају текућег месеца. У грађевинску књигу се уписују сви 
премерени подаци о извршеним радовима са потребним скицама. Обрачунски 
нацрти, су обавезни и чине саставни део грађевинске књиге. За радове који касније 
постају невидљиви треба обавезно уцртати у књигу и скице са тачним мерама. У 
грађевинској књизи не сме ништа бити брисано, већ се свака исправка врши 
повлачењем црте погрешног и дописује тачно. Поред сваке исправке мора бити 
параф лица које исправку уноси.Руководилац радова Извођача и представник 
Наручиоца заједно врше премере радова, нарочито оне чије је премеравање по 
завршетку немогуће. Извођач води грађевинску књигу под контролом Наручиоца и 
одговоран је за тачност података, 

 На основу Правилника о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о Извођач је дужан да 
именује одговорно лице за безбедност на раду који ће бити на располагању у свако 
време током редовног времена Понуђача. 

 Пре почетка извођења радова Извођач мора да достави решење о одређивању 
одговорних извођача радова и шефа градилишта. 

 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РАДОВА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН 
ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 8. 

Извођач радова је у обавези да преко Стручног надзора писмено обавести Наручиоца о 
завршетку радова и спремности за примопредају уговорених изведених радова, најкасније 3 
(словима: три) дана по завршетку свих радова.  

Члан 9. 

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених радова из члана 2. Уговора, као и коначни 
обрачун извршиће Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова, 
која ће сачинити Записник о примопредаји изведених радова.  
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Потписивањем Записника о примопредаји изведених радова омогућује се спровођење 
коначног обрачуна. 

Члан 10. 

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и 
коначни обрачун и то у две фазе:  

- I фаза – примопредаја: квалитативна и квантитативна примопредаја свих изведених радова 
и примопредаја документације сходно Закону о планирању и изградњи. У току примопредаје 
Комисија саставља Записник о примопредаји изведених радова, који потписују сви чланови 
Комисије и учесници у раду Комисије 

- II фаза - коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као саставног 
дела јединственог Записника о примопредаји изведених радова и коначном обрачуну, који 
потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије.  

Уколико Комисија за примопредају изведених радова у свом извештају констатује примедбе 
на изведене радове, Извођач радова је у обавези да те недостатке отклони у накнадно 
остављеном року који одреди Наручилац. 

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за 
примопредају изведених радова Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити 
недостатке о трошку Извођача радова путем наплате гаранције банке за добро извршење 
посла.  

Члан 11. 

Извођач радова је дужан да сарађује са Комисијом за примопредају изведених радова (са 
квалитативним и квантитативним прегледом и пријемом) и да поступи без одлагања по свим 
захтевима те Комисије.  

Наручилац и Извођач радова су дужни да Комисији за примопредају изведених радова 
обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи.  

По добијеном позитивном извештају Комисије за примопредају изведених радова Наручилац 
и Извођач радова ће, без одлагања, а најкасније у року 7 (словима: седам) дана, приступити 
примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.  

Комисија за примопредају је састављена од непарног броја чланова овлашћених 
представника уговорних страна, уз учешће Стручног надзора и одговорних лица Извођача 
радова.  

Након примопредаје изведених радова може се приступити коначном обрачуну изведених 
радова. 

Члан 12. 

За случај било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници 
Наручиоца и Извођача радова сачиниће Записник са примедбама који ће Извођача радова 
обавезати да установљена одступања отклони у року задатом од стране Комисије, и процес 
извршења усагласи са условима из конкурсне документације.  

У супротном Наручилац стиче право да раскине овај Уговор и активира банкарску гаранцију 
за добро извршење посла на износ од 10% укупно уговорене цене без ПДВ-а. 
 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 13. 

Гарантни рок за уговорене и изведене радове износи  _____ месеца (минимално 24 месеца)  
и почиње да тече од дана састављања Записника о примопредаји изведених радова 
потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна. 
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Извођач радова је дужан да се одазове у року од 48 часова од тренутка пријема захтева у 
писаној форми од стране овлашћеног лица Наручиоца, и о свом трошку отклони све 
евентуалне недостатке на изведеним радовима у току трајања гарантног рока, стим да 
Наручилац има право реализације СФО за отклањање недостатака у гарнтном року. 
 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 14. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла 

Извођач радова се обавезује да у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног 
потписивања овог Уговора од законских заступника Уговорних страна, Наручиоцу достави 
банкарску гаранцију за добро извршење посла , као одложни услов из члана 74. став 2. 
Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 
57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), даље: ЗОО. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да буде са клаузулом "неопозива, 
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од 
укупно уговорене цене без ПДВ-а, са роком важења 30 (словима: тридесет) календарских 
дана дужим од рока важења Уговора. 

Достављање средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла представља 
одложни услов наступања правног дејства Уговора. 

Уколико достављена банкарска гаранција садржи додатне услове за исплату, краће рокове и 
мањи износ, сматраће се да није достављена у прописаном року. 

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у 
целости, у случају да Извођач радова не испуни било коју обавезу предвиђену овим 
Уговором, као и у случају једностраног раскида истог од стране Извођач радова. 

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење обавеза из Уговора или 
друге околности које онемогућавају извршење тих обавеза, важност банкарске гаранције за 
добро извршење посла се мора продужити. 

Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
прихватљив кредитни рејтинг.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по 
издатој гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права 
Републике Србије.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по 
издатој гаранцији, утврђује се надлежност  Сталне арбитраже при Привредној комори Србије 
уз примену Правилника  Привредне коморе Србије и процесног и материјалног права 
Републике Србије. 

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Уговорних 
страна и емисионе банке. 

На издату банкарску гарнцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив 
(URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу. 

Банкарска  гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен 
или није. 

Члан 15. 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна, без права протеста и платива 
на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а) са роком 
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важења 30 (словима: тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални 
продужетак гарантног рока има за последицу и продужење банкарске гаранције. 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у тренутку 
примопредаје радова или најкасније 5 (словима: пет) дана пре истека банкарске гаранције за 
добро извршење посла. Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за 
отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла. 

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и 
мањи износ. 

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  
гарантном року у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у погледу 
гарантног рока. 

Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
прихватљив кредитни рејтинг . 

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по 
издатој гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права 
Републике Србије.  

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по 
издатој гаранцији, утврђује се надлежност  Сталне арбитраже при Привредној комори Србије 
уз примену Правилника  Привредне коморе Србије и процесног и материјалног права 
Републике Србије. 

Банкарска гаранција се не може уступити и није преносива без сагласности Уговорних 
страна и емисионе банке. 

На издату банкарску гарнцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив 
(URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу. 

Банкарска  гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен 
или није. 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

Члан 16. 

Извођач радова је обавезан да предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност 
објеката и радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, 
околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све 
штете које извршењем уговорених Радова евентуално причини Наручиоцу и/или трећим 
лицима. 

Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету која је 
настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране 
Извођача радова, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођач 
радова, ради извршења Радова који су предмет овог Уговора. 

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала 
услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца, 
као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица 
настале штете. 

Уколико Уговорне стране заједнички, преко овлашћених представника констатују и 
записнички потврде да је за део настале штете из става 1. овог члана одговоран Наручилац, 
Извођач радова има право на накнаду тог дела висине исплаћене штете. 
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Члан 17. 

Извођач радова је посебно обавезан: 

1. да се придржава Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС", бр. 
101/2005, 91/2015) и Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 20/2015 ) 
и Правилника о општим мерама заштите од опасног дејстава електричне струје, 
намењеног за рад на објектима у радним просторијама и на градилиштима ("Сл. 
гласнику СРС", бр. 21/89) 

2. да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави документе о оспособљености 
радника за безбедан и здрав рад, за послове које ће обављати код Наручиоца, лекарске 
извештаје за наведене раднике издате од стране медицине рада; задужења радника са 
личним и колективним заштитним средствима 

3. да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави стручни налаз да су опрема и 
оруђа за рад исправна, што се потврђује стручним налазом од овлашћених кућа 

4. да пре почетка извођења радова, јави именованом и одговорним лицу за безбедност и 
здравље на раду Наручиоца, ради упознавања ангажованих лица са опасностима и 
штетностима и мерама заштите на пословима на којима су ангажовани. 

 

Члан 18. 

Пре почетка извођења Радова, Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави списак 
ангажованих радника и да сваку промену ангажованих лица пријави Наручиоцу, уз 
достављање тражене докуметације и јављање без одлагања, именованом и одговорном 
лицу Наручиоца за безбедност и здравље на раду . 

 

Члан 19. 

Извођач радова је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, 
професионалних обољења и обољења у вези са радом. 

 

Члан 20. 

Извођач радова је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту 
уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало 
лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене 
превентивних мера за безбедност и здравље на раду, док се не отклоне његове примедбе у 
вези са повредом безбедности и здравља на раду. 

Извођач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања 
послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење 
послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са 
прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних мера за 
безбеданост и здравље на раду. 

Члан 21. 

Извођач радова је дужан да све послове у циљу реализације овог Уговора, обавља 
поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на 
раду у Републици Србији. Извођач радова је дужан да поштује и акте које доноси 
Наручилац, односно акте које Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља 
на раду. 

Извођач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду 
које је неопходно спровести, полазећи од специфичности Радова, технологије рада и 
стеченог искуства, како би се заштитили запослени код Извођача, трећа лица и имовина. 
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У случају било каквог кршења обавеза наведених у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац може 
раскинути овај Уговор. 

Члан 22. 

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедношћу и здрављем на раду дефинисане 
су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду број _____, који је саставни део овог Уговора. 
 

УГОВОРНА КАЗНА   

Члан 23. 

Уколико Извођач радова не изврши Радове у уговореном року из члана 5. Уговора, 
Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2% од укупно  уговорене цене без 
ПДВ-а за сваки дан закашњења, а највише у износу од 10% од укупно уговорене цене без 
ПДВ-а. 

У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну 
казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета Уговора саопшти 
Извођачу радова да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није 
дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе. 

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете. 

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док 
се банкарска гаранција за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 14. овог 
Уговора. 

 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 
Члан 24. 

Уговор се сматра закљученим, када га потпишу законски заступници Уговорних страна, а 
ступа на снагу када Извођач радова испуни одложни услов и достави, у уговореном року, 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Уговор се закључује до реализације предмета из члана 1. Уговора.   

 
ВИШКОВИ / МАЊКОВИ РАДОВА И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 25. 

Коначна цена радова може бити већа, односно мања од укупно уговорене цене радова у 
случају вишкова односно мањкова радова у односу на уговорене количине, али тако да 
вишкови, односно мањкови радова за сваку појединачну позицију не прелазе 10% 
уговорених количина. За вишкове односно мањкове радова важе уговорене јединичне цене, 
а све у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр.18/77).  

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем радова више 
од уговорених, који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова, Извођач радова је 
дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у 
писаној форми.  

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова, уз сагласност 
стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за 
спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава 
воде и сл.). Извођач радова и стручни надзор су дужни да одмах по наступању ванредних и 
неочекиваних догађаја о томе обавесте Наручиоца.  

Посебне узансе о грађењу („Сл. Лист  СФРЈ“, бр. 18/77) ће се примењивати за евентуалне 
вишкове радова до 10% уговорене вредности радова, а за остале вишкове радова ће се 
примењивати Закон о јавним набавкама. 
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У случају појаве непредвиђених радова Наручилац ће поступити у складу са чланом 36. став 
1. тачка 5. ЗЈН. 

 
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 26. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона. 

Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за 
максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска 
средства, у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није 
могло знати приликом планирања набавке. 

Наручилац може да, у складу са чланом 115. ЗЈН, дозволи промену цене или других битних 
елемената уговора и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих 
законских прописа, мере државних органа, измењене околности на тржишту настале услед 
више силе и промењене околности у смислу члана 133. Закона о облигационим односима и 
осталих објективних, непредвиђених околности приликом извођења радова на терену 
(ерозија земљишта, проблеми око подземних вода и остало...) 

У наведеним случаjевима наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи 
податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од 3 (три) дана од дана доношења исту 
објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и 
Државној ревизорској институцији.  

 

ВИША СИЛА 
Члан 27. 

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих 
или неких уговорних обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење 
уговорних обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе 
Уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење 
обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.  

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више 
силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48  часова, од часа 
наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку 
више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о 
постојању више силе. 

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, 
или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или 
у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга 
Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку. 

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, 
Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора 
– одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о 
раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од 
Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете. 
 

НАКНАДА ШТЕТЕ 
Члан 28. 

Извођач радова је у складу са важећим ЗОО („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – 
одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља) 
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одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или 
задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором. 

Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Извођача радова и уколико 
се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Извођач радова је 
сагласан да Наручиоцу исту накнади, тако што Наручилац има право на наплату накнаде 
штете без посебног обавештења Извођачу радова уз издавање рачуна са одговарајућим 
обрачуном и са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од дана пријема истог. 
 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 29. 

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља Уговорних 
страна. 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

1. уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 25 календарских дана, као 
и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом 
или из неоправданих разлога прекине реализацију овог Уговора, а без сагласности 
Наручиоца 

2. уколико извршени радови не одговарају прописима Републике Србије или стандардима 
за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова 
није поступио по примедбама Стручног надзора 

3. у случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и 
сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек 
изведених радова до дана раскида Уговора.  

Трошкове једностраног раскида овог Уговора сноси Уговорна страна која је одговорна за 
раскид Уговора.  

Износ штете која настане раскидом Уговора утврђује Комисија састављена од представника 
Наручиоца и Извођача радова у свему у складу са одредбама ЗОО о раскиду уговора и 
правила о накнади штете. 
 

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 

Члан 30. 

Наручилац, у складу са својим интерним прописима именује ____________________  и/или 

_______________________(попуњава Наручилац) за лице задужено за праћење реализације 
Уговора. 

Именовани је дужан да врши следеће послове: 

1. праћење степена и динамике реализације Уговора; 

2. праћење датума истека Уговора; 

3. праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања. 

4. потписују Записнике о квантитативном и квалитативном пријему радова, као и 
привремене и оконачну ситуацију 

Извођач радова именује ________________________ и/или ___________________ 
(попуњава Извођач радова) 

(Наручилац ће, приликом закључења Уговора, уписати име и презиме и е-mail адресу именованих 
лица за праћење реализације Уговора) 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 31. 

Све евентуалне измене и допуне Уговора, морају бити сачињене у писаној форми и 
потписане од стране законских заступника Уговорних страна. 

Члан 32. 

Извођач радова је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од 
дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка 
јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на 
прописан начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које 
могу утицати на реализацију Уговора. 

Члан 33. 

Уколико у току трајања обавеза из Уговора дође до статусних промена код страна из 
Уговора, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника. 

Након закључења и ступања на правну снагу Уговора, Наручилац може да дозволи, а 
Извођач радова је обавезан да прихвати промену страна из Уговора због статусних промена 
код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени. 

 

Члан 34. 

Извођач радова је обавезан да чува поверљивост свих података и информација садржаних у 
документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, и да их користи 
искључиво у вези са реализацијом овог Уговора.  

Информације, подаци и документација које је Наручилац доставио Извођач радова у 
извршавању предмета овог Уговора, Извођач радова не може стављати на располагање 
трећим лицима, без претходне писане сагласности Наручиоца, осим у случајевима 
предвиђеним одговарајућим прописима.  

 

Члан 35. 

За све што није регулисано Уговором, примењиваће се одредбе ЗОО („Сл. лист СФРЈ“ бр. 
29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 
– Уставна повеља) и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива 
Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора. 

 

Члан 36. 

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора 
уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге Уговорене 
сране. 

 

Члан 37. 

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби 
Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора. 
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Члан 38. 

Евентуалне спорове, по овом Уговору, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а 
уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора 
буде коначно решен од стране стварног надлежног суда у Београду. 

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак 
се води на српском језику. 

 

Члан 39. 

Саставни део овог Уговора чине следећи Прилози:  

1. Конкурсна документација (објављена на Порталу јавних набавки под бројем 

_____________) 

2. Понуда Извођача радова, број ________ од __________. године  

3. Образац структуре цене 

4. Техничка спецификација 

5. Прилог о безбедности и здрављу на раду 

6. Споразум о заједничком наступању (у случају подношења заједничке понуде) број 
______ од ______________ године 

7. Средства финансијског обезбеђења 

 

Члан 40. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 3 (три) примерка припада 
Наручиоцу, а 3 (три) Извођачу радова.  

 
 

НАРУЧИЛАЦ  ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

Јавно предузеће 
Електропривреда Србије 

Београд  

 

 назив 

____________________ М.П.                   М.П. ____________________ 

               Милорад Грчић  име и презиме 

в.д. директора  функција 
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                                                                                                                                ПРИЛОГ 1. 
Прилог о безбедности и здрављу на раду 

Уз Уговор бр. ______________________ од __.__.____. год. (попуњава Наручилац након 
закључења Уговора) (даље: Прилог о БЗР) 

 

Наручилац 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд, 
матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 „Banca Intesа“ а.д. 
Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: 
Наручилац) 

 

Извођач радова: 

_________________________________________________ (назив) из ______________ 

(седиште), ул. ____________________________________ (назив улице), матични број: 
___________, ПИБ _______________, текући рачун: ___________________ (број текућег 
рачуна), Банка _________________________ (назив банке), кога заступа 
_______________________, (својство), ____________________________ (име и презиме), 
___________ (функција) (у даљем тексту: Извођач радова),  

За потребе овог Прилога о БЗР заједно названи: Стране. 

Уводне одредбе: 

Стране сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и 
здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора, као 
и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу радови који су предмет 
Уговора. 

Стране су сагласне: 
 
1. Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља 

на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, 
као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду 
и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на 
раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који регулишу ову материју. 

2. Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом извођења радова које су 
предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са 
спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других 
лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној 
околини,ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и 
доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских 
прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу 
отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду 
или професионалних болести. 

3. Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става. 
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Предмет 

 

Тачка 1. 

Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова, 
као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су 
предмет Уговора , а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту:БЗР). 

Тачка 2. 

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току 
припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом 
отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о 
безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из 
области БЗР И интерним актима Наручиоца.  

Тачка 3. 

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере 
за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина , средства 
за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако 
да не угрожавају безбедност и здравње запослених и свих других лица која ангажује за 
извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у 
саобраћају. 

Тачка 4. 

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом 
извођења радова које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога. 

Тачка 5. 

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току 
припрема за извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом 
отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, 
процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да 
се придржавају следећих правила: 

1. забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР; 

2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на 
раду; 

3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад 
увек морају да буду испоштоване, 

4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају 
да буду испоштоване; 

5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама 
Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци; 

6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено 
фотографисање; 

7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају. 

Тачка 6. 

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих 
других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора. 

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити 
исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно 
оштећења средстава за рад. 
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Тачка 7. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има 
доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са 
важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена 
одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су 
предмет Уговора, а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним 
документима Наручиоца. 

Тачка 8. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, 
односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити 
коришћена за извођење радова који су предмет Уговора, у складу са законским прописима 
из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији 
односно интерним актима Наручиоца. 

Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или 
извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење 
истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено. 

Тачка 9. 

Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова 
достави: 

9.1 списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да их 
је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога 

9.2 списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и 

9.3 податке о лицу за безбедност и здравље на раду 

Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави доказе о: 

9.1.1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад, 

9.1.2. извршеним лекарским прегледима запослених, 

9.1.3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и 

9.1.4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду. 

Тачка 10. 

Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав 
рад приликом извођења радова које су предмет Уговора . 

Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Наручиоца 
омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад. 

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље 
запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи 
заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах 
обавести Извођача радова и надлежну инспекцијску службу. 

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове тачке. 

Тачка 11. 

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора деле радни простор, 
сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених. 

Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу 
послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање 
ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају 
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један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за 
њихово отклањање. 

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом. 

Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за 
координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље 
свих запослених. 

Тачка 12. 

Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из 
области БЗР који су настали приликом извођења радова који су предмет Уговора, а 
нарочито о свим инцидентима и акцидентима. 

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је 
издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су 
предмет Уговора и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду. 

Тачка 13. 

Овај Прилог је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка 
припада Наручиоцу, а 3 (три) Извођачу радова. 
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ПРИЛОГ 2 
 
 

СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) 
саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :  

 

                                      
м.п. 

 
 
 

м.п. 
     
 
 
    Датум:                                                                                                       
___________                                                        
  

Податак о   НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

1. Члану групе који ће бити 
носилац посла, односно који 
ће поднети понуду и који ће 
заступати учеснике у 
заједничкој понуди пред 
наручиоцем 

 

2. Oпис послова сваког понуђача из 
групе понуђача у извршењу уговора 

 

3.Остало  

Потпис одговорног лица члана групе понуђача 
 
______________________ 

Потпис одговорног лица члана групе понуђача 
 
______________________ 
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ПРИЛОГ 3 

 
Напомена: овај образац се не доставља у понуди                                                  

                                                                                                              

ЗАПИСНИК О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

Датум ___________  

 

 

     ИЗВОЂАЧ РАДОВА:                             НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 

_________________________          ___________________________ 

 

    (Назив правног  лица)           (Назив организационог дела ЈП ЕПС) 

 

 

__________________________                      ______________________________ 

(Адреса правног  лица)      (Адреса организационог дела ЈП ЕПС) 

 

 

Број Уговора/Датум:      __________________________________________ 

Број налога за набавку (НЗН):  ________________________ 

Место изведених радова:  __________________________ 

Објекат: ______________________________________________________ 

 

 

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА:  

 

Укупна вредност изведених радова по спецификацији (без ПДВ)  

 

ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ, 
укупну цену без ПДВ, укупан износ без ПДВ) / Извештај о изведеним радовима  

Предмет уговора (радова) одговара траженим техничким карактеристикама.  

 

 

□ ДА 

□ НЕ 

Предмет уговора нема видљивих оштећења  □ ДА 

□ НЕ 
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Укупан број позиција из спецификације:                            Број улаза: 

___________________________________________________________________ 

 

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају 
рекламације): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

 

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у 
складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), 
декларација, атест / извештај о испитивању,  лабораторијски налаз или упутство за 
употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин 
транспорта и друго):   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

 

Б) Да су радови извршени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују: 

 

    ИЗВОЂАЧ:                 НАРУЧИЛАЦ:                    ОВЕРА НАДЗОРНОГ ОРГАНА  

 

_______________ ____________________         __________________________ 

 (Име и презиме)         Руководилац пројекта/        Одговорно лице по Решењу 
                                                                                               (Име и презиме) 
 

____________________ _____________________        _________________________ 

        (Потпис)            (Потпис)                             (Потпис и лиценцни печат) 

 

 

1)  у случају да се радови односе на већи број МТ, уз Записник приложити посебну 
спецификацију по МТ 

2)   потписује и печатира Надзорни орган за радове инвестиционих пројеката 

 


