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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 

РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

обавештава сва заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне 

документације за јавну набавку радова, брoj 404-2/10Р-2019-28 - Извођење 

радова на комуналном опремању локације за социјално становање у насељу  

Бранко Бјеговић, обликованe у четири партије: 

I партија - Партерно уређење 

II партија - Саобраћајница 

III партија - Трафостаница и кабловски вод  

IV партија - Водоводна мрежа. 

 

1.   На страни 7/146 у Конкурсној документaцији  мења се и допуњује текст, у 

делу II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, 

начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок и место 

извођења радова, обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну 

документацију, 4. Рок извођења радова, За I партију: 

  

„4. Рок извођења радова  

За I партију - Партерно уређење не може бити дужи од 25 (двадесетпет) 

календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„4. Рок извођења радова  

За I партију - Партерно уређење не може бити дужи од 35 (тридесетпет) 

календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао.“ 

 

2. На страни 10/146 у Конкурсној документaцији  мења се и допуњује текст, у 

делу III Упутство понуђачима како да сачине понуду, Комплетном понудом 

сматраће се свака понуда која садржи, под тачком з): 

 

„з) Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске 

гаранције за добро извршење посла, за сваку партију посебно.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„з) Оригинал обавезујуће  писмо о намерама пословне банке, за издавање 

банкарске гаранције за добро извршење посла, за сваку партију посебно.  

 

3. На страни 10/146 у Конкурсној документaцији  мења се и допуњује текст, у 

делу III Упутство понуђачима како да сачине понуду, Комплетном понудом 

сматраће се свака понуда која садржи, под тачком и): 

 



„и) Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року, за сваку партију 

посебно.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„и) Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке, за издавање 

банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, за сваку 

партију посебно.“ 

 

4. На страни 15/146 у Конкурсној документaцији  мења се и допуњује текст, у 

делу III Упутство понуђачима како да сачине понуду, Комплетном понудом 

сматраће се свака понуда која садржи, 9. Захтеви у погледу траженог начина и 

рока плаћања, рока и места извођења радова, гарантног рока и рока важења 

понуде, 9.2. Рок извођења радова, За I партију:   

 

„За I партију - Партерно уређење не може бити дужи од 25 (двадесетпет) 

календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„За I партију - Партерно уређење не може бити дужи од 35 (тридесетпет) 

календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао.“ 

 

5. На страни 17/146 у Конкурсној документaцији  мења се и допуњује текст, у 

делу III Упутство понуђачима како да сачине понуду, Комплетном понудом 

сматраће се свака понуда која садржи, 11. Подаци о врсти, садржини, начину 

подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза 

понуђача, I Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

 

„* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске 

гаранције за добро извршење посла. У писму о намерама потребно је да 

издавалац - пословна банка наведе да ће понуђачу - Извођачу радова, уколико 

му буде додељен уговор, у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора 

издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на износ 

од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Такође, потребно је да се 

писмом предвиди да ће банкарска гаранција важити најмање 30 (тридесет) 

дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла предвиђеног 

моделом уговора, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на 

први позив, без додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и 

месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац, за 

сваку партију посебно.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке, за издавање 

банкарске гаранције за добро извршење посла. У писму о намерама 

потребно је да издавалац - пословна банка наведе да ће понуђачу - Извођачу 

радова, уколико му буде додељен уговор, у року од 7 (седам) дана од дана 



закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, која 

ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Такође, 

потребно је да се писмом предвиди да ће банкарска гаранција важити најмање 

30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла 

предвиђеног моделом уговора, као и да ће банкарска гаранција бити 

безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са 

роковима, износом, као и месном надлежношћу за решавање спорова које је 

одредио наручилац, за сваку партију посебно.“ 

 

6. На страни 17/146 у Конкурсној документaцији  мења се и допуњује текст, у 

делу III Упутство понуђачима како да сачине понуду, Комплетном понудом 

сматраће се свака понуда која садржи, 11. Подаци о врсти, садржини, начину 

подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза 

понуђача, I Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

 

„*Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року. У писму о намерама 

потребно је да издавалац - пословна банка наведе да ће понуђачу - Извођачу 

радова, уколико му буде додељен уговор, у тренутку примопредаје радова 

издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће 

гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Такође, 

потребно је да се писмом предвиди да ће банкарска гаранција важити најмање 

5 (пет) дана дуже од дана истека гарантног рока за квалитет изведених радова, 

као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу 

за решавање спорова које је одредио наручилац, за сваку партију посебно.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„з) Оригинал обавезујуће  писмо о намерама пословне банке, за издавање 

банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року. У писму о 

намерама потребно је да издавалац - пословна банка наведе да ће понуђачу - 

Извођачу радова, уколико му буде додељен уговор, у тренутку примопредаје 

радова издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 

која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 

Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће банкарска гаранција важити 

најмање 5 (пет) дана дуже од дана истека гарантног рока за квалитет 

изведених радова, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на 

први позив, без додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и 

месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац, за 

сваку партију посебно.“ 

 

7. На страни 29/146 у Конкурсној документaцији  мења се и допуњује текст, у 

делу V Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 26., члана 75. и 

члана 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, Додатни 

услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати, 4. Услов из чл. 

76. ст. 2. Закона - кадровски капацитет: 

 



„4. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке има, ангажовано по основу Уговора о раду (на 

одређено или неодређено време) или Уговора којим се регулише рад ван 

радног односа: 

* За I партију: најмање 15 грађевинских радника оспособљених за извођење 

грађевинских и  најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера, носиоца 

лиценце ИКС бр. 410 или 412 или 413 или 415 или 418, који ће бити одговорни 

извођач  грађевинских радовa; 

* За II партију: најмање 10 грађевинских радника оспособљених за извођење 

грађевинских и најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера, носиоца 

лиценце ИКС бр. 410 или 412 или 413 или 415 или 418, који ће бити одговорни 

извођач  грађевинских радовa; 

*  За III партију: најмање 5 радника оспособљених за извођење елктро 

радова и најмање 1 дипломираног електро инжењера, носиоца лиценце ИКС 

бр. 450, који ће бити одговорни извођач електро радовa; 

*  За IV партију: најмање 5 радника оспособљених за извођење грађевинских 

радова и  најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера, носиоца лиценце 

ИКС бр. 413 или 414, који ће бити одговорни извођач  грађевинских радовa. 

 

Доказ:   

1. Копија уговора о раду и копија М образаца осигурања којим доказује да 

је у радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време) или 

копија уговора којим се регулише рад ван радног односа: 

* За I партију: за најмање 15 грађевинских радника оспособљених за 

извођење грађевинских радова; 

* За II партију: за најмање 10 грађевинских радника оспособљених за 

извођење грађевинских радова; 

*  За III партију: за најмање 5 радника оспособљених за извођење електро 

радова; 

*  За IV партију: за најмање 5 радника оспособљених за извођење 

грађевинских радова.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„4. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке има, ангажовано по основу Уговора о раду (на 

одређено или неодређено време) или Уговора којим се регулише рад ван 

радног односа: 

* За I партију: најмање 15 радника оспособљених за извођење грађевинских 

радова, управљање транспортним возилима (камион) и руковање 

грађевинским машинама (механизација) и најмање 1 дипломираног 

грађевинског инжењера, носиоца лиценце ИКС бр. 410 или 412 или 413 или 

415 или 418, који ће бити одговорни извођач  грађевинских радовa; 

* За II партију: најмање 10 радника оспособљених за извођење грађевинских 

радова, управљање транспортним возилима (камион) и руковање 

грађевинским машинама (механизација) и најмање 1 дипломираног 

грађевинског инжењера, носиоца лиценце ИКС бр. 410 или 412 или 413 или 

415 или 418, који ће бити одговорни извођач  грађевинских радовa; 



*  За III партију: најмање 5 радника оспособљених за извођење елктро 

радова и најмање 1 дипломираног електро инжењера, носиоца лиценце ИКС 

бр. 450, који ће бити одговорни извођач електро радовa; 

*  За IV партију: најмање 5 радника оспособљених за извођење грађевинских 

радова, управљање транспортним возилима (камион) и руковање 

грађевинским машинама (механизација) и  најмање 1 дипломираног 

грађевинског инжењера, носиоца лиценце ИКС бр. 413 или 414, који ће бити 

одговорни извођач  грађевинских радовa. 

 

Доказ:   

1. Копија уговора о раду и копија М образаца осигурања којим доказује да 

је у радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време) или 

копија уговора којим се регулише рад ван радног односа: 

* За I партију: за најмање 15 радника оспособљених за извођење 

грађевинских радова, управљање транспортним возилима (камион) и руковање 

грађевинским машинама (механизација); 

* За II партију: за најмање 10 радника оспособљених за извођење 

грађевинских радова, управљање транспортним возилима (камион) и руковање 

грађевинским машинама (механизација); 

*  За III партију: за најмање 5 радника оспособљених за извођење електро 

радова; 

*  За IV партију: за најмање 5 радника оспособљених за извођење 

грађевинских радова, управљање транспортним возилима (камион) и руковање 

грађевинским машинама (механизација).“ 

 

8. На страни 39/146 у Конкурсној документaцији  мења се и допуњује текст, у 

делу XII Образац понуде, за I партију - Партерно уређење, Рок извођења 

радова: 

  

 „Рок извођења радова: ___  календарских дана (не може бити дужи од 25 

календарских дана) рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„Рок извођења радова: ___  календарских дана (не може бити дужи од 35 

календарских дана) рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао.“ 

 

9.  На страни 44/146 у Конкурсној документaцији мења се и допуњује текст у 

делу XIII Техничка спецификација радова са обрасцем структуре цене  и 

упутством како да се попуни за партију I, В) Коловозна конструкција, 

позиција 7: 

 

 „Израда тротоара од бетонских "бехатон" плоча на слоју дробљеног песка. 

Позиција обухвата израду тротоара од бетонских "бехатон" плоча МБ40, на 

слоју претходно постављеног дробљеног песка 0-4mm, дебљине 4cm. Рад 

обухвата набавку материјала, транспорт и уграђивање по пројекту. 

* паркинг (d=8 cm) 

* пешачке стазе и простор за паркирање бицикала (d=6 cm)“ 

 



тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„Израда тротоара од бетонских "бехатон" плоча на слоју дробљеног песка. 

Позиција обухвата израду тротоара од бетонских "бехатон" плоча МБ40, сиве 

боје, на слоју претходно постављеног дробљеног песка 0-4mm, дебљине 4cm. 

Рад обухвата набавку материјала, транспорт и уграђивање по пројекту. 

*   паркинг (димензија 30х30х8cm) 

* пешачке стазе и простор за паркирање бицикала (димензија 30х30х6cm)“ 

 

10. На страни 44/146 и 45/146 у Конкурсној документaцији мења се и 

допуњује текст у делу XIII Техничка спецификација радова са обрасцем 

структуре цене  и упутством како да се попуни за партију I, В) коловозна 

конструкција, позиција 8: 

  

 „Постављање бетонских ивичњака. Позиција обухвата уградњу бетонских 

ивичњака, на подлози од бетона МБ20. Рад подразумева набавку, довоз и 

уградњу ивичњака.                                           

*Ивичњак 12/18 cm 

*Ивичњак 8/20 cm“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„Постављање бетонских ивичњака. Позиција обухвата уградњу бетонских 

ивичњака, сиве боје, на подлози од бетона МБ20. Рад подразумева набавку, 

довоз и уградњу ивичњака.                                           

*Ивичњак 12/18 cm 

*Ивичњак 8/20 cm“ 

 

11.  На страни 45/146 у Конкурсној документaцији мења се и допуњује текст у 

делу XIII Техничка спецификација радова са обрасцем структуре цене  и 

упутством како да се попуни за партију I, В) коловозна конструкција, позиција 

9: 

  

 „Постављање бетонских ивичних трака. Позиција обухвата набавку и уградњу 

бетонских ивичних трака за раздвајање паркинг места, на подлози од бетона 

МБ20.                                            

* димензија 10/10/60 cm за маркацију паркинга за путничка возила“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„Постављање бетонских ивичних трака. Позиција обухвата набавку и уградњу 

бетонских ивичних трака за раздвајање паркинг места, беле боје, на подлози 

од бетона МБ20.                                            

* димензија 10/10/60 cm за маркацију паркинга за путничка возила“ 

 

12. На страни 50/146 у Конкурсној документaцији мења се и допуњује текст у 

делу XIV Модел уговора, Рок почетка и завршетка радова, члан 5., став 2: 

 



„Извођач радова се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, у складу са 

Техничком спецификацијом радова са обрасцем структуре понуђене цене и 

упутством како да се попуни, изведе у потпуности и преда Наручиоцу на 

употребу у року од _____ календарских дана (не може бити дужи од 25 

календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао, према приложеној 

динамици извођења радова коју Извођач радова доставља Наручиоцу у 

тренутку увођења у посао.“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„Извођач радова се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, у складу са 

Техничком спецификацијом радова са обрасцем структуре понуђене цене и 

упутством како да се попуни, изведе у потпуности и преда Наручиоцу на 

употребу у року од _____ календарских дана (не може бити дужи од 35 

календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао, према приложеној 

динамици извођења радова коју Извођач радова доставља Наручиоцу у 

тренутку увођења у посао.“ 

 

 

Измењене и допуњене стране 7/146, 10/146, 15/146, 17/146, 29/146,  

39/146, 44/146, 45/146 и 50/146 чини саставни део Конкурсне 

документације.  

 Понуђачи су дужни да своје понуде сачине и поднесу у складу са 

извршеном Изменом и допуном конкурсне документације број 2. 

 

У Нишу, дана 05.04.2019. године 
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Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног 

надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да 

ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном 

спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење 

радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу 

стручног надзора и према законским прописима. 

Након окончања свих предвиђених радова, Извођач радова је у обавези да о 

томе обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се приступило 

примопредаји радова и потписивању Записника о примопредаји радова. 

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а 

који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и 

друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења 

радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области. 

 

4. Рок извођења радова  

 За I партију - Партерно уређење не може бити дужи од 35 (тридесетпет) 

календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. 

 За II партију - Саобраћајница не може бити дужи од 40 (четрдесет) 

календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. 

 За III партију - Трафостаница и кабловски вод не може бити дужи од 20 

(двадесет) календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. 

 За IV партију - Водоводна мрежа не може бити дужи од 15 (петнаест) 

календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. 

 

5. Место извођења радова, за све партије 

Место извођења радова (локација): насеље Бранко Бјеговић. 

 

6. Гарантни рок, за све партије 

Гарантни рок за квалитет изведених радова не може бити краћи од 24 месеца од 

дана примопредаје радова. 

За квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач радова, у погледу 

садржине и рока, важи гаранција произвођача опреме, односно материјала, с тим 

што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача 

опреме, односно материјала, заједно са упутствима за употребу преда Наручиоцу 

најкасније на дан извршене примопредаје објекта. 

 

       7.  Обилазак  локације  за  извођење радова и увид у пројектну 

документацију, за све партије 

 Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће 

омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију 

за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси 

најкасније један дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму 

заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак 

локације.  
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пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са 

званичне интернет сранице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и 

потписано менично овлашћење и копија картона депонованих потписа, за сваку 

партију посебно; 

 

Напомена:  Меница мора бити печатом оверена и потписана и иста не сме бити 

перфорирана. 

 

з) Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке, за издавање 

банкарске гаранције за добро извршење посла, за сваку партију посебно.  

 

и) Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке, за издавање 

банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, за сваку партију 

посебно.  

 

ј)  у случају подношења заједничке понуде, доставити Споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне 

јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 8. овог 

Упутства, за сваку партију посебно; 

 

к) понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме 

понуде - попуњен, печатом оверен и потписан, за сваку партију посебно. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

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

трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди; 

Напомена: Достављање обрасца трошкова припреме понуде није обавезно. 

 

л)  Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач 

је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери 

печатом, потпише и достави у склопу понуде, за сваку партију посебно.  

    

1. Подаци о језику на коме понуда мора да буде састављена 

Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском 

језику на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води 

поступак јавне набавке.  

 

2. Начин подношења понуде 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Градска управа 

Града Ниша - Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, 18000 Ниш, канцеларија број 

13 (на првом спрату), најкасније до 15.04.2019. године, до 10:00 часова, непосредно 

или путем поште. 
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9. Захтеви у погледу траженог начина и рока плаћања, рока и места 

извођења радова, гарантног рока и рока важења понуде  
 

9.1. Начин и рок плаћања, за све партије 

Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног  понуђача - 

Извођача радова у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана 

испостављања привремених и окончане ситуације, оверених од стране 

надзорног органа, а у складу са роковима прописаним Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 

гласник РС" број 119/12, 68/15 и 113/2017) и Правилником о начину и 

поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и 

начину вођења и садржају Централног регистра фактура“  (Сл. гласник РС 

број 7/2018, 59/2018 и 8/2019). 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

9.2. Рок извођења радова  

За I партију - Партерно уређење не може бити дужи од 35 (тридесетпет) 

календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. 

За II партију - Саобраћајница не може бити дужи од 40 (четрдесет) 

календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. 

За III партију - Трафостаница и кабловски вод не може бити дужи од 

20 (двадесет) календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова 

у посао. 

За IV партију - Водоводна мрежа не може бити дужи од 15 (петнаест) 

календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. 
 

9.3. Место извођења радова, за све партије 

Место извођења радова (локација): насеље Бранко Бјеговић. 
 

9.4.  Гарантни рок, за све партије 

Гарантни рок за квалитет изведених радова не може бити краћи од 24 

месеца од дана примопредаје радова. 

За квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач радова, у погледу 

садржине и рока, важи гаранција произвођача опреме, односно материјала, с 

тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама 

произвођача опреме, односно материјала, заједно са упутствима за употребу 

преда Наручиоцу најкасније на дан извршене примопредаје објекта. 
 

9.5. Рок важења понуде, за све партије 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана 

отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да 

у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 

мењати понуду. 
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Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

  

* Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке, за издавање 

банкарске гаранције за добро извршење посла. У писму о намерама потребно је 

да издавалац - пословна банка наведе да ће понуђачу - Извођачу радова, уколико му 

буде додељен уговор, у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора издати 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на износ од 10% од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а. Такође, потребно је да се писмом предвиди да 

ће банкарска гаранција важити најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока 

за коначно извршење посла предвиђеног моделом уговора, као и да ће банкарска 

гаранција бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, 

са роковима, износом, као и месном надлежношћу за решавање спорова које је 

одредио наручилац, за сваку партију посебно. 

 

 * Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке, за издавање 

банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року. У писму о 

намерама потребно је да издавалац - пословна банка наведе да ће понуђачу - 

Извођачу радова, уколико му буде додељен уговор, у тренутку примопредаје радова 

издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће гласити 

на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Такође, потребно је да се 

писмом предвиди да ће банкарска гаранција важити најмање 5 (пет) дана дуже од 

дана истека гарантног рока за квалитет изведених радова, као и да ће банкарска 

гаранција бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, 

са роковима, износом, као и месном надлежношћу за решавање спорова које је 

одредио наручилац, за сваку партију посебно. 

 

 II * Банкарска гаранција за добро извршење посла - Извођач радова је 

дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора достави наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на износ од 10% од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

 Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за 

решавање спорова које је одредио наручилац.  

 Банкарска гаранција мора важити најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи. 

  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у 

случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на 

начин и под условима предвиђеним уговором. 

 

* Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року -     

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје радова достави наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће гласити на 

износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  
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4. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке има, ангажовано по основу Уговора о раду (на одређено 

или неодређено време) или Уговора којим се регулише рад ван радног односа: 

* За I партију: најмање 15 радника оспособљених за извођење грађевинских 

радова, управљање транспортним возилима (камион) и руковање грађевинским 

машинама (механизација) и најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера, 

носиоца лиценце ИКС бр. 410 или 412 или 413 или 415 или 418, који ће бити 

одговорни извођач  грађевинских радовa; 

* За II партију: најмање 10 радника оспособљених за извођење грађевинских 

радова, управљање транспортним возилима (камион) и руковање грађевинским 

машинама (механизација) и најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера, 

носиоца лиценце ИКС бр. 410 или 412 или 413 или 415 или 418, који ће бити 

одговорни извођач  грађевинских радовa; 

*  За III партију: најмање 5 радника оспособљених за извођење елктро 

радова и најмање 1 дипломираног електро инжењера, носиоца лиценце ИКС бр. 450, 

који ће бити одговорни извођач електро радовa; 

*  За IV партију: најмање 5 радника оспособљених за извођење грађевинских 

радова, управљање транспортним возилима (камион) и руковање грађевинским 

машинама (механизација) и  најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера, 

носиоца лиценце ИКС бр. 413 или 414, који ће бити одговорни извођач  

грађевинских радовa. 

 
Доказ:   

1. Копија уговора о раду и копија М образаца осигурања којим доказује да 

је у радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време) или копија 

уговора којим се регулише рад ван радног односа: 

*  За I партију: за најмање 15 радника оспособљених за извођење грађевинских 

радова, управљање транспортним возилима (камион) и руковање грађевинским 

машинама (механизација); 

*  За II партију: за најмање 10 радника оспособљених за извођење 

грађевинских радова, управљање транспортним возилима (камион) и руковање 

грађевинским машинама (механизација); 

*  За III партију: за најмање 5 радника оспособљених за извођење електро 

радова; 

* За IV партију: за најмање 5 радника оспособљених за извођење грађевинских 

радова, управљање транспортним возилима (камион) и руковање грађевинским 

машинама (механизација). 

 

2. * За I партију: за најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера, носиоца 

лиценце ИКС бр. 410 или 412 или 413 или 415 или 418, који ће бити одговорни 

извођач  грађевинских радовa; 

*  За II партију: за најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера, носиоца 

лиценце ИКС бр. 410 или 412 или 413 или 415 или 418, који ће бити одговорни 

извођач  грађевинских радовa; 

*  За III партију: за најмање 1 дипломираног електро инжењера, носиоца 

лиценце ИКС бр. 450, који ће бити одговорни извођач електро радовa; 

*  За IV партију: за најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера, носиоца 

лиценце ИКС бр. 413 или 414, који ће бити одговорни извођач  грађевинских 

радовa. 
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Рок важења понуде: ___ дана (не може бити краћи од 90 дана) од дана 

отварања понуда. 

 

Рок извођења радова: ___  календарских дана (не може бити дужи од 35 

календарских дана) рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. 

 

Гарантни рок за квалитет изведених радова: ____ месецa/и (не може бити 

краћи од 24 месеца) од дана извршене примопредаје радова. 

  

Дана ___.___.2019. године   

                                                                    П О Н У Ђ А Ч  

                                                                      М.П. ____________________ 
                  (потпис овлаћеног лица) 
                    

 

НАПОМЕНА: Понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише 

Образац понуде чиме потврђује тачност података који су наведени у обрасцу. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да Образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити исти. 

                                   Укупна цена  радова за I партију - Партерно уређење 

                                    без ПДВ,  износи: 
 
 

 

_____                             __________________ динара 

 

 

ПДВ 
 
 

 

___________ % 

 

_______________ динара 

 

 

                               Укупна цена   радова за I партију - Партерно уређење 

                                           са ПДВ, износи: 

 

 

 

_____                               ___________________ динара 

 



Измена и допуна конкурсне документације број 2 - Измењена страна 44/146 

 
 

 

 

(коловоз), мин.Ms=60MPa (пешачке стазе). 

Цена подразумева контролна мерења 

збијености са доставом одговарајућег налаза 

издатог од стране акредитоване лабораторије. m
3
 256,73   

 

 

 

 

5. 

Израда горњег битуменизираног носивог 

слоја БНС 22sA. Израда горњег 

битуменизираног носивог слоја у слоју 

пројектоване дебљине, од мешавине каменог 

брашна, каменог агрегарта и битумена као 

везива. Рад обухвата набавку потребних 

материјала транспорт, справљање и уграђивање 

у слојевима према пројекту.                           

* BNS 22sA (d= 6 cm) m
2
 961,00   

 

 

 

6. 

Израда хабајућег слоја од асфалт бетона.                                             

Позиција обухвата израду хабајућег слоја у 

пројектованој дебљини, од асфалтбетона, 

мешавине камених материјала и битумена. Рад 

обухвата набавку материјала, транспорт, 

справљање и уграђивање у слојевима по 

пројекту. 

* АB 11 (d= 4 cm) m
2
 961,00   

 

 

 

7. 

Израда тротоара од бетонских "бехатон" 

плоча на слоју дробљеног песка.                                         

Позиција обухвата израду тротоара од 

бетонских "бехатон" плоча МБ40, сиве боје, на 

слоју претходно постављеног дробљеног песка 

0-4mm, дебљине 4cm. Рад обухвата набавку 

материјала, транспорт и уграђивање по 

пројекту.     

 * паркинг (димензија 30х30х8cm) m
2 681,00   

 * пешачке стазе и простор за паркирање 

бицикала (димензија 30х30х6cm) 

 

m
2 820,00   

 

8. 

Постављање бетонских ивичњака. Позиција 

обухвата уградњу бетонских ивичњака, сиве 

боје, на подлози од бетона МБ20. Рад 

подразумева набавку, довоз и уградњу 

ивичњака.                                               

 *Ивичњак 12/18 cm m 475,00   



Измена и допуна конкурсне документације број 2 - Измењена страна 45/146 

 
 *Ивичњак 8/20 cm m 380,00   

 

 

 

9. 

Постављање бетонских ивичних трака. 
Позиција обухвата набавку и уградњу 

бетонских ивичних трака за раздвајање паркинг 

места, беле боје, на подлози од бетона МБ20. 

* димензија 10/10/60 cm за маркацију паркинга 

за путничка возила 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

260,00   

 УКУПНО B:  

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА     

Г) ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ     

 

 

 

 

 

1. 

Хумузирање површина. Позиција обухвата 

набавку, утовар, довоз, истовар и завршну 

обраду свих претходно испланираних 

површина које су предвиђене за озелењавање. 

Све површине намењене озелењавању насути у 

слоју до 20cm. Користити баштенску земљу II 

категорије, чисту, обогаћену песком и 

компостом у односу 2:1:1. Материјал за 

завршну обраду слободних површина мора 

имати у себи удео активног хумуса. m
3
 135,00   

 

 

 

 

 

2. 

Садња садница. Позиција обухвата набавку, 

транспорт и садњу садница, старости 4-5 

година. Садне јаме морају имати цилиндричан 

облик, димензија 0,5х0,5m. Садњу садница 

обавити мешавином хумуса, тресетног ђубрива 

и песка у приближном односу 6:3:1 до висине 

2/3 запремине јаме. Горњу трећину јаме 

обогатити тресетним ђубривом у количини од 

3кг по садници. Садржај песка у мешавини 

зависи од структуре земљишног супстрата. По 

извршеној садњи земљу око садница чанковати 

и биљку обилно залити. Садњу обавити у свему 

према важећим нормативима за ту врсту посла. kom 46,00   

 

 

Израда травњака. Позиција обухвата израду 

травњака сетвом семена. На претходно 

припремљеном земљишту хумусним слојем 

извршити сетву смеше трава. Када се ова  m
2
 675,00   
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113/2017) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно 

других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра 

фактура“  (Сл. гласник РС број 7/2018, 59/2018 и 8/2019). 

Ситуације, оверене од стране надзорног органа, испостављају се у 5 (пет) 

примерака најкасније до 5-ог у месецу, за радове изведене у претходном месецу и 

исте се достављају на писарници наручиоца.  

Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. 

У случају да радови или било који њихов део нису изведени на 

задовољавајући начин и у складу са позитивним прописима, стандардима и 

условима из конкурсне документације, Наручилац задржава право да у потпуности 

или делимично оспори испостављену ситуацију и у том случају је дужан исплатити 

неспорни део ситуације. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу 

документацију Извођач радова је обавезан доставити стручном надзору. 

 Стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна 

радова. У супротном, уколико Извођач радова не поступи у складу са напред 

наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова 

признаје без права приговора.   

Извођач радова је сагласан да окончану ситуацију може испоставити 

Наручиоцу тек по извршеном прегледу и добијању записника о примопредаји 

изведених радова, потписаног и овереног од стране комисије за примопредају 

радова. 

 

РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

Члан 5. 

Извођач радова се обавезује да са извођењем радова из предмета овог Уговора 

отпочне одмах по увођењу у посао.  

Извођач радова се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, у складу са 

Техничком спецификацијом радова са обрасцем структуре понуђене цене и 

упутством како да се попуни, изведе у потпуности и преда Наручиоцу на употребу 

у року од _____ календарских дана (не може бити дужи од 35 календарских дана), 

рачунајући од дана увођења у посао, према приложеној динамици извођења радова 

коју Извођач радова доставља Наручиоцу у тренутку увођења у посао. 

Динамика извођења радова ће се усаглашавати са Наручиоцем и стручним 

надзором тако да се радови изведу у уговореном року.  

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а 

сматраће се да је увођење у посао извршено кумулативним испуњењем свих 

наведених услова: 

- да је Наручилац предао Извођачу радова грађевинску дозволу и пријаву 

радова у свему у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/09; 81/09; 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018), 

- да је Наручилац обезбедио несметан прилаз градилишту, 

- да је Наручилац решењем одредио стручни надзор у току грађења 

објекта сходно чл. 153 Закона о планирању и изградњи. 


