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К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А  

 
ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:  

 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  „Извођење радова на санацији и реконструкцији моста 

преко реке Млаве код Опште болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. 
Млавске и моста преко Млаве)“ 

 
Ознака из Општег речника набавке: 
45221110 – радови на изградњи мостoва 

45233129 – радови на изградњи раскрсница 
   

 
 ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК 
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Општина Петровац на Млави, септембар, 2018 

На основу чл. 32, 61, 131б, 131в, и 131г, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр:   55/2018 
, (број одлуке): 404-139/2018-02-01  од  23.10.2018.   године и Решења о образовању Комисије 
за јавну набавку бр:   55/2018      , (број решења)   404-139/2018-02-01   oд   23.10.2018.     
године, припремљена је  

К О Н К У Р С Н А  Д О К У  М Е Н Т А Ц И Ј А 
 

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:  
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА    „Извођењу радова на санацији и реконструкцији моста преко 

реке Млаве код Опште болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. 
Млавске и моста преко Млаве)“                                                                     ,  

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 
Конкурсна документација садржи : 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  3 
II ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4 
 

III 
ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

4 

IV ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ  6 
 

V 
УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

43 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 54 
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 65 
VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 69 
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 70 
X МОДЕЛ УГОВОРА 71 
XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE 83 
XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. СТ. 1.  ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН 110 

 
XIII 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4)  ЗЈН 111 

 
XIV 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА 112 

 
XV 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 76.  ЗЈН 113 

XVI OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 114 

 
XVII 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ. 

115 

XVIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 116 
XIX ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 117 
XX 

 
ОБРАЗАЦ ПОТВРДE О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ 
УГОВОРА 118 

Конкурсна документација има укупно   118      странe/а 



 

_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (55/2018) | 3 од 118 

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.  Подаци о наручиоцу: 
Назив наручиоца:   Општина Петровац на Млави    . 
Адреса наручиоца:    Српских владара 165        . 
Матични број :  07198264     . 
ПИБ:   102538275     
Шифра делатности:   8411     
Интернет страница наручиоца:  www.petrovacnamlavi.rs . 
Врста наручиоца:    орган локалне самоуправе   . 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона 

о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење 
грађевинских радова. 
 

3.  Врста предмета јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.   55/2018    су радови. 
  
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Резервисана јавна набавка 
Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о 
јавним набавкама. 

 
6. Електронска лицитација 
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона. 
 
7.  Лице за контакт или служба 
Лице (или служба) за контакт:[ Марина Бачкић], 
е-mail адреса (или број факса): marina@petrovacnamlavi.rs]. 
 
8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  10   дана, с тим што тај рок не 
може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.  
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1) Предмет јавне набавке 
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:  55/2018     је извођење радова 

на „Извођењу радова на санацији и реконструкцији моста преко реке Млаве код Опште 
болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и моста преко 
Млаве)“  . 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 

45221110 – радови на изградњи мостoва 
45233129 – радови на изградњи раскрсница 
 

9. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован у партије. 

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

1) Врста радова 
Радови на „Извођењу радова на санацији и реконструкцији моста преко реке Млаве код 
Опште болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и 
моста преко Млаве)“ у складу са техничком документацијом, спецификацијама и 
техничким условима који су саставни део Конкурсне документације. 
 

2) Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XI.  

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи 
спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је 
потребно извршити.  
 

3) Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 
 За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 
пројектном документацијом. 
 Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 
акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 
 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
 Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом 
трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. 
Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује 
друго лице на терет Извођача радова. 
 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим 
се уређује планирање и изградња.  
 Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 
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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 обавести 
предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји 
радова. 
 Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се 
односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од 
општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско 
занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области. 
 Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за 
праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку 
предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних 
обавеза је Марина Бачкић, телефон: 064/8679652. 

 
4) Рок за извођење радова 

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи 
од  180  (стотинуосамдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. 
Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико 
другачије није договорено.  

Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му 
обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора, уколико 
другачије није договорено.  

 
Радови на објекту изводе се  без фаза извођења 

 
5) Место извођења радова  

Општина Петровац на Млави,  кат. Парцела, бр. 1082/2, 1082/1, 1096, 222, 219/1, 218, 
217/6, 217/5, 217/3 и 724 КО Петровац на Млави у Петровцу на Млави. Радови на „Извођењу 
радова на санацији и реконструкцији моста преко реке Млаве код Опште болнице и 
раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и моста преко Млаве)“  
 

6) Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију 
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 дан пре намераваног обиласка 
локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним 
за обилазак локације.  

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца 
marina@petrovacnamlavi.rs , које  морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре 
истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем 
понуда.   

Лице за контакт:  Марина Бачкић    телефон   064/8679652   . 
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак 

локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од 
стране Наручиоца. 
 О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну 
документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова 
и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације). 
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Техничку документацију чине: ПЗИ-0- Главна свеска, Мост преко реке Млаве код 

Опште болнице и раскрсница државног пута IIA-147; 2.1/1 Пројекат конструкције-Пројекат 
моста, 2.1/2 Пројекат конструкције-Пројекат потпорног зида; 2.2 Пројекат саобраћајнице, 
8.1 Пројекат саобраћајне сигнализације; 8.2 Пројекат саобраћајне сигнализације за време 
извиђења радова; Е-геотехнички елаборат-мост, саобраћајница. 

 
 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

уз Пројекат за извођење реконструкције друмског моста преко реке Млаве  
у улици 8. Октобра у Петровцу на Млави 

 
          ОПШТИ ПОДАЦИ  
 
 Предметни мост се налази у улици 8. октобра у Петровцу и премошћује реку Млаву. 
Градња моста је започета и завршена пре другог светског рата тако да је мост стар око 80 
година. 
За потребе израде техничке документације реконструкције моста извршен је визуелни преглед 
моста, пута и облоге обале реке Млаве. Постојећа техничка документација предметног моста 
није била доступна јер је проверена архивска грађа свих архива за које се веровало да 
евентуално поседују нешто од техничке документације која би олакшала израду пројекта 
реконструкције овог моста. Приликом прегледа моста измерене су димензије моста које су 
биле доступне. Прилаз испод моста био је могућ са обе стране, тако да су измерене висине 
подужних и попречних носача. По дужини моста, са обе стране, постављени су сливници у 
коловозној плочи те је било могуће измерити дебљину плоче кроз оне који су остали у 
функцији. Коришћена је и релевантна литература која се односи на објекте из овог периода где 
су утврђене димензије појединих елемената на основу препорука које су се користиле у 
времену око периода градње моста. Геодетски је снимљен цео мост свих видљивих елемената 
конструкције моста. Димензије темељних стопа обалних стубова нису могле бити измерене, 
док је речним био могућ приступ због ниског водостаја који је владао у току прегледа моста .
   

Мост је система континуалног носача од три распона са променљивом висином 
подужних главних носача. Распони моста су 20.75 м крајњи, и 27.50 м централни. Висина 
главних носача у средини распона износи д~ 173 цм, а на ослонцима д1~257 цм. Мост је у 
правцу на целој својој дужини. Корито реке и орјентација стубова у односу на осовину моста 
је таква да је угао укрштања моста и реке је 56º. Укупна дужина моста, мерено по осовини 
моста, износи 69 м.  

Ширина коловоза на мосту је уједначена и износи од 5.52 м. Пешачке стазе су ширине 
око 1.67 м. Завршни слој на пешачкој стази је асфалт дебљине д=3 цм, директно постављена на 
бетонску конзолу  дебљине д=20 цм на месту укљештења. На крају стазе је ивична греда 
димензија 23x23 цм на коју је постављена заштитна ограда за пешаке од челичних профила Φ 
63 мм. Ограда је висине 110 цм дуж целог моста. Састоји се од три хоризонталне пречке на 
међусобном размаку од 37 цм и стубова на међусобном растојању од 300 цм по средини и на 
крајевима по 180 цм. Пешачка стаза са ивичњацима је издигнута од коловоза око 10 до 12цм, а 
на местима сливника чак 20цм. Ивичњаци су челични а одбојна ограда је импровизована са 
гуменим ивичњацима.  

Осовина моста је у правцу и ветикалној кривини. Подужни пад у осовини моста је око 
2.0 % на обе стране идући од средине, а попречни пад је једнострани и износи ~ 1.0 %.  
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Конструкција моста се састоји од коловозне плоче са конзолним препустима, два 
подужна носача, попречним носачима, два обална и два речна стуба. Коловозна плоча је 
упуштена у односу на главни носач за 30цм и рачуната је да носи у два правца. Она се са две 
паралелне стране ослања на главне носаче, а са друге две на попречне носаче. Дебљина плоче 
је 25 цм у пољу, а на местима укљештења 35цм. 

Подужни носачи су променљиве висине, у средини распона висина износи д~ 173 цм, а 
на стубним местима д1~257 цм. Ширина подужних носача је константна и износи од 44 цм. 
Попречни носачи су ширине 27 цм и висине 109 цм заједно са коловозном плочом. Обални 
стубови су дужине око 1050 цм, просечне ширине око 120 цм. Димензије темељних стопа и 
дубина фундирања нису познате. 

Коловоз на мосту је асфалтни АБ непознатог квалитета, дебљине д=18 цм, што је 
утврђено мерењем кроз сливник. На пешачким стазама завршни слој је ливени асфалт дебљине 
д=2-3 цм. На мосту нема дилатационих направа. Коловозна конструкција изван моста није 
позната. 

На конзолном препусту, са узводне стране, на челичне носаче је обешена инсталациона 
цев топловода ~Ø200 која прелази са једне на другу страну моста, а  са низводне стране, такође 
испод конзоле пешачке стазе окачене су телекомуникационе инсталације . 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ВИЗУЕЛНОМ ПРЕГЛЕДУ 
 

 Овим описом ће се дати само важнија оштећења која су уочена визуелним прегледом.  
 Ради оријентације редослед распона посматрамо у односу на раст стационаже 
саобраћајнице која у овом случају расе у смеру од болнице према центру града. На тај начин 
лева страна је низводна страна моста, а десна страна је узводна страна моста.  
 
 
Визуелним прегледом установљено је следеће: 

 

1. ОШТЕЋЕЊА КОЛОВОЗНЕ ПЛОЧЕ, ПОДУЖНИХ И ПОПРЕЧНИХ НОСАЧА И СТУБОВА 
 
 Визуелним прегледом су се могла установити оштећења са доње стране плоче, на 
подужним и попречним носачима и конзолним препустима. Оштећења горње површине плоче 
(испод коловоза) нису доступна. 
 
Први распон :  
 
 Са обе стране, од краја подужног носача према средњем струбу виде се трагови 
калцификације од процуривања воде кроз коловозну конструкцију како на коловозној плочи 
тако и на доњој површини пешачких конзола. На неким местима је дошло до разарања 
заштитног слоја бетона и откривања арматуре. На обе бочне стране подужних носача виде се 
трагови сливања воде са конзолних носача. Крајеви, ивичне греде конзолних препуста су 
оштећени услед деловање соли и мраза. Фотографије неких оштећења су приказане на сликама 
које следе. 
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Други распон (над реком) :  
 
 И у овом распону виде се трагови калцификације од процуривања воде кроз коловозну 
конструкцију, а на средини низводног главног носача је дошло до разарања заштитног слоја 
бетона и откривања арматуре. На обе бочне стране подужних носача виде се трагови сливања 
воде са конзолних носача.. Крајеви конзолних препуста су на појединим местима оштећени 
услед деловање соли и мраза. Приказ средњег поља дат је на сликама које следе. 
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Трећи распон :  
   
 Како на претходна два и у трећем распону налазе се трагови калцификације од 
процуривања воде кроз коловозну конструкцију. У овом распону је на једном месту чак дошло 
до одвајања заштитног слоја са доње стране коловозне плоче па је на том месту видљива 
арматура. На обе бочне стране подужних носача виде се трагови сливања воде са конзолних 
носача. Крајеви конзолних препуста су оштећени услед деловање соли и мраза. Заштитни слој 
је на овом распону највише оштећен у односу на претходна два. Фотографије са оштећењима 
овог распона приказане су у наставку текста. 
 
Стубови 
 Обални стубови су са крилним зидовима, вероватно анђеоским крилима. На стубовима 
и крилима нема већих оштећења бетонских површина. Осим мањих трагова процуривања воде 
и калцификације, обални стубови делују очувано, поготово ако се узме у обзир њихова старост. 
Иза крајњих стубова вероватно не постоји хидроизолација као ни прелазне плоче.  
Речни стубови су такође у добром стању без значајнијих оштећења као  места ослањања 
главних носача на њих. 
 
2. ОШТЕЋЕЊА КОЛОВОЗА И ПЕШАЧКИХ СТАЗА  
 
 Коловоз на мосту је асфалтни, дебљине д=18 цм, по речима мештана наоношен више 
пута због постизања нивелете и попречних падова. Асфалтни коловоз је на већем делу моста у 
добром стању. Састав коловозне конструкције није познат. 
Ивичњаци на мосту су челични, изграђени од лимова. Пешачке стазе су ширине око 115 цм, 
денивелисане у односу на коловозну плочу тако да нема додатног бетона за формирање нагиба. 
Завршни слој је од асфалта д=2-3 цм. Асфалт је постављен од ивичњака па све до ивичне греде 
на којој се налази ограде за пешаке. Асфалт је у лошем стању на многим местима оштећен 
услед дејства мраза и соли. 
 
3. ОГРАДЕ 

 Ограда на мосту је од челичних профила φ60 и састоји се од три хоризонталне пречке и 
стубова који су на растојању од 300 цм, а на крајевима од 180цм. Ограда је у лошем стању, 
местимично се појавила корозија и на многим местима је деформисана. Упоређујући је са 
сликама са почетка овог извештаја види се да је и она аутентична и да се на мосту налази од 
самог почетка његовог коришћења. Слике садшњег стања ограде дате су у наствку. 
 
4. СЛИВНИЦИ  
На мосту постоје сливници од којих су само неки на узводној страни у функцији, а остали су 
прекривени слојевима асфалта. Сливници су у изузетно лошем стању, а њихово неадекватно 
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одржавање и вероварно недостатак хидроизолације проузроковао је задржавање воде на 
коловозу и њен продор кроз коловозну плочу.  
5. КЕГЛЕ, ПОДРУЧЈЕ ИСПОД МОСТА 
   

 Корито реке Млаве у широј зони моста је уређено јер је цео тај комплекс део 
градског парка са шеталиштем уз реку. 

 
 

ОПИС РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОСТА 
 

Пројектним задатком је било захтевано да се овај мост прошири за ново саобраћајно 
решење. Оно подразумева да се са постојеће ширине саобраћајнице од 5.52м и обостраних 
пешачких стаза од по 1.67м прошири на три саобраћајне траке од по 3.0м са по две пешачке 
стазе од  по 2.30м. Дакле, уместо постојеће ширине целог моста од 8.86м потребно је мост 
реконструисати тако да му ширина буде 13.6м. Обзиром на тренутно стање моста и његову 
старост, пре овог проширња потребно је на мост извести санационе радове оштећења која су 
констатована у предходном тексту.   

Циљ санације постојећег моста је да се он доведе у исправно стање у погледу 
носивости, функционалности и трајности према прописима из тог времена или непосредно 
после, тј. према Привременим техничким прописима за оптерећење мостова на путевима ПТП-
5. Сам мост, обзиром на старост и време експлоатације, је изузетно добро очуван али на 
појединим местима постоје оштећења која је потребно поправити. 

Основни разлози санације моста су: 
- оштећења бетона и арматуре коловозне плоче и главних носача са доње и бочних 
старна стране конструкције; 
- појава калцификације дуж целог моста а нарочито по конзолама пешачких стаза; 
- нерегуларни елементи саобраћајног профила на мосту: непрописна висина ивичњака     
и  неодговарајућа заштитна ограда; 
Основни разлози реконструкције моста су: 
- побољшање постојећег саобраћајног решења 
Саобраћајни профил на мосту, како је напоменуто у уводу, се мења. Поред промена на 

ширинама коловоза и пешачких стаза уводе се и промене на ивичњацима и одбојној огради.  
Попречни пад коловоза је једнострани и биће 2.5%. Нивелета на мосту се подиже за око 

54 цм (условљено новим пројектом реконсрукције) па је подужни пад коловоза и даље 
двострани од 2.19% , страна према болници, 2,14%, страна према центу града. Изван моста 
врши се уклапање на ниво постојеће нивелете.  

Постојећи коловозни застор на мосту, дебљине од 18 цм, се у потпуности уклања, као и 
челични ивичњаци. 

Конзоле пешачких стаза се руше, а претходно се уклања пешачка ограда. 
Нова проширења моста су пројектована као проширења на бочним странама 

конструкције моста на месту уклоњених конзола, у ширини 3.6м са обе стране. 
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Обзиром на облик постојећег попречног пресека и потребе за висином додатих 

челичних решетки формирају се са обе стране проширења тако што се на претходно 
постављене решеткасте носаче монтирају монтажне плоче типа ОМНИА. Оне служе као 
оплата али и учествују у коначној фази у укупној висини као део коловозне плоче. Додати слој 
бетона је такав да коловозна плоча на крају има дебљину од 25цм. 

Изнад проширења конструкције бетонирају се пешачке стазе, димензија у складу са 
Приручником за пројектовање путева у републици Србији у оквиру којих се уграђују пвц цеви 
4xØ110мм за вођење евентуалних инсталација на мосту.  

Димензије, односно висина пешачких стаза, одређена је из услова да је ивичњак 
издигнут 7цм изнад асфалта, а дужина конзоле је одређена из минималних услова за смештај 
заштитне ограде. 

Додата коловозна плоча бетонира се бетоном МБ40, В6, М150 и армира рачунски 
потребном ребрастом арматуром Б500Б. Пешачке стазе као и испуна изнад постојећег дела 
моста бетонира се испуном од лаког бетона како би се утицај новог оптерећења смањио на 
најмању могућу меру, а тиме и утицаји који треба да се пренесу на стубове и темеље. 

Челични просторни решеткасти носачи, као главни носачи за ношење нових 
проширења моста, усвојени су из разлога смањења тежине и бољег уклапања у односу на 
постојећи мост, у естетском смислу. Обзиром да је реч о градском мосту, који и за данашње 
услове пројектовања има добар однос маса и добро је уклопљен са окружењем, циљ је био 
дати решење које би се добро уклопило са постојећим елементим конструкције. Просторни 
решеткасти носач са дијагоналном испуном то свакако јесте. Ове челичне решетке се на 
средњим стубовима ослањају на новоуведеној лежишној греди, а на крајњим стубовима на 
новододатим проширењима. Доњи појас решеткастих носача гради се од цеви Ø355.6/12 , 
горњи појас од цеви Ø244.5/10, ослоначке дијагонале Ø141.3/6 а дијагонале у пољу 
Ø114.3/5(6). Челична конструкција се израђује од челика S235JRG2. Пре израде челичне 
конструкције потребно је преконтролисати све мере на главним бетонским носачима и 
упоредити са димензијама датим у пројекту. Обзиром да горњи и доњи појас челичне 
решетке треба да одговара интрадосу и екстрадосу ових бетонских носача, у случају 
одступања од ових контура потребно је обавестити одговорног пројектанта како би се 
извршила корекција геометрије решетки. 

На крајевима моста пројектоване су дилатације типа Трансфлекс армирани еластомерни 
модул типа Т (дилатирање ±19-40мм), произвођача "Продукт БГ инжењеринг" или еквивалент. 
Нова челична решетка се ослања преко еластомерних лежишта и то на средњим стубовима  
НАЛ 300/400/85, а на крајњим стубовима НАЛ 250/400/85.  
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На насипу иза моста, пошто је претпостављено да прелазне плоче не постоје, 
пројектоване су “пливајуће” армирано-бетонске плоче дебљине 25цм ради ублажавања прелаза 
са мост на насип и ослањања асфалтне дилатације. 
 Хидроизолација моста је од  СБС-еластомер битуменских трака у једном слоју и 
простире се целом ширином проширене коловозне плоче до краја моста.  
 Коловозни застор на конструкцији моста и изнад пливајућих плоча је од асфалт бетона 
АБ 11С  дебљине 2x4=8цм. 
 Ивичњаци су префабриковани бетонски дим. 20/13цм на слоју цементног малтера 1:3, 
марке бетона МБ40 и отпорности на мраз мин М-150. У цену улази и заливање фуга 
цементним малтером.   
 Одводњавање моста је решено затвореним системом сливника и цеви, тако да се вода не 
задржава на мосту, већ се евакуише у кишну канализацију.  

Коте нивелете на мосту одређене су на основу геодетског снимка постојећег стања 
конструкције моста и корита реке и дате су у апсолутним котама повезаним у државни 
координатни систем. 
 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
 Радови на реконструкцији моста изводе се фазно уз одговарајућу регулацију одвијања 
саобраћаја преко моста. Прво ће се изводити радови на проширењима крајњих стубова и 
извођења лежишних греда над средњим стубовима. Истовремено би се и обновиле оштећене 
површине на постојећем делу моста. За време обављања тих радова могуће је користити 
постојећи мост у пуном профилу као и до сада. Након тога би се уклонила једна конзола 
пешачке стазе као и асфалт на ширини од око 1,30м са постојећег дела моста. У том интервалу 
друмски и пешачки саобраћај се одвија на преосталом делу коловозне плоче. Завршетком тих 
радова могуће је саобраћај пребацити на изведени део, па исти поступак извеси на преосталом 
делу новог саобраћајног профила. Регулација саобраћаја биће обрађена у посебном делу 
пројекта. Наравно, уколико буде могуће, највише би одговарала потпуна обустава саобраћаја 
обзиром да је реч о градском мосту и да постоји више алтернативних праваца који би се могли 
користити у току извођења радова. 
 Поступак и редослед горе поменутих операција на извођењу детаљно ће бити дат у делу 
технологије градње ПГД-а. 
 

Ископ за истражну јаму 
 

Пре отпочињања свих радова на конструкцији моста и коловоза, потребно је урадити 
преглед и утврђивање стања и евентуалних оштећења на темељима стубова. Радове на ископу 
радити заједно са земљаним радовима на проширењу крајњих стубова. 

Истражна јама ће се ископати уз подужну ивицу темеља стубова у дужини темељне стопе 
и у потребној ширини и дубини што ће се одредити на лицу места. Приликом ископа обавезно 
је присуство надзорног органа, пројектанта конструктивца и геолога који ће урадити извештај 
о извршеном прегледу стања темеља стуба и тла испод темеља. У цену позиције за ископ 
истражне јаме је урачунат машински и ручни ископ, излазак пројектанта конструктивца и 
геолога на терен и израда извештаја о прегледу, којим ће се одредити даљи поступак о 
потребној интервенцији. Ископани материјал ће се употребити за насипање темеља, а вишак 
ће се утоварити и одвести на депонију. 
 

Коловозна плоча 
 
 Обзиром да је на постојећем мосту коловозна плоча упуштена у односу на попречне 
носаче морала је да се коригује и постојећа нивелета према новом саобраћајном профилу. На 
горњој ивици главних носача ослањају се монтажне плоче дебљине 8 цм. Оне се ослањају и на 
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горњи појас решетки на местима чворова. Преко ових плоча се изводи слој бетона дебљине 17 
цм што чини укупну висину конзола од 25 цм. На тај начин се формирају конзоле бетонског 
дела пресека. Средишњи део, на ком постоји разлика настала услед подизања нивелете испуња 
се лаким беоном. Тежина лаког бетона одговара тежини постојећих слојева асфалта па се на 
тај начин новопројектовано додатно стално оптерећење неће повећати у односу на постојеће.   
 Како је пре напоменуто нови слој бетона је дебљине од 25 цм састоји се од монтажних 
плоча дебљине 8цм и додатог бетона од 17цм па је укупна висина плоче 25цм. Бетон је 
квалитета МБ40, В6, М150, армира се ребрастом арматуром Б500Б. 

За постизање пројектоване нивелете потребно је да се испуна по горњој површини  на 
делу постојећег моста изведе од лаког бетона ПОЛИТЕРМ БЛУ 350 како би се олакшали 
неконструктивни елементи. Лаки бетон се примењује и на пешачким стазама. 

Преко нове бетонске плоче и испуне од лаког бетона изводи се пројектована 
хидрозолацја са припремним премазом. Пошто се изолација, као и остали радови, изводи у две 
фазе треба је препустити према средини од 5-10цм ради извођења прописаног преклопа са 
изолацијом друге фазе. 

Након постављања изолације постављају се ивичњаци дим. 20/13цм на слоју цем. 
малтера на мосту и до краја крилних зидова. На местима дилатација ивичњаци се прекидају  у 
ширини асфалтне дилатације.  
 Са обе стране ивичњака постављају се ТЕБМ заптивне траке. Дилатациони отвори на 
крајевима моста покривају се заштитном даском и изводи се асфалтирање.      
 На крају се поставља заштитна ограда и изводе асфалтне дилатације, у свему према 
упутству произвођача. 
 

Радови на поправци бетонских површина 
Малтер се уклања са свих доступних површина, приручним механичким средствима 

тамо где је одвојен од подлоге, или пескарењем тамо где је прионљивост за подлогу очувана. 
На исти начин се уклања и деградиран бетон у свему према техничким условима.  
Радови на ињектирању пукотина и поправци бетонских површина санационим бетоном 

и малтером детаљно су описани у техничким условима и односе се на све видљиве бетонске 
површине са доње и бочнх страна коловозне плоче на стубовима и крилним зидовима.  

За све ове радове предвиђено је постављање одговарајуће монтажно-демонтажне цевне 
скеле са дрвеним патосом на делу изнад реке.  

Поправка бетонских површина изводи се тамо где је уклоњен деградиран бетон, отпао 
заштитни слој бетона и где је кородирала арматура. Јако оштећена и прекинута арматура 
замењује се и наставља челичним подвезицама.  

Технологија извођења радова 
 
Сви радови на мосту на једној половини врше се уз одвијање ограниченог једносмерног 

наизменичног саобраћаја на другој половини моста са регулисањем саобраћаја према делу у 
пројекту који се односи на технологију грађења. 

  Нивелета пута на мосту 
 
Попречни пад коловоза је једнострани и биће 2.5%. Нивелета на мосту се подиже за око 

54 цм па је подужни пад коловоза и даље двострани од 2.19% , страна према болници, 2,14%, 
страна према центу града.  

Уклапање пројектоване нивелете на мосту у постојећу нивелету пута ван моста је 
предмет посебног дела пројекта. 

После завршених радова на асфалтирању потребно је обновити хоризонталну 
сигнализацију на мосту, што је такође предмет посебног дела пројекта. 
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Тачност извођења 
 
Техничка документација за рехабилитацију урађена је на основу мера са цртежа и 

димензија које су се могле измерити на лицу места. 
Димензије свих елемената треба увек проверавати на лицу места и упоредити их са 

димензијама приказаним у техничкој документацији. 
 
Због непостојања основне техничке документације у приложеним цртежима нису 

приказани сви детаљи и неки детаљи се морају решавати  на лицу места током извођења.  
 
Сви радови се морају изводити према важећим законима, правилницима, стандардима и 

правилима струке. 
 
На мосту је потребно смањити брзину на 40 км/h све време до тренутка 

отпочињања радова на рехабилитацији.  
 

Одговорни пројектант 
Радоман Чворовић, дипл.грађ.инж. 

 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 

Објекат: Раскрсница државног пута IIA-147 ул. 8. октобра, ул. Млавске и моста у 
ул. Бате Булића преко Млаве  
 

I. Уводни део 

Због оштећења насталих услед поплаве потребна је реконструкције моста и предметне 
трокраке раскрсница на стационажи км 123+353,00 државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. 
Млавске и предметног моста у ул. Бате Булића преко Млаве) у Петровцу на Млави. 
Након поплаве, у јуну 2018. године, оштећења на мосту преко реке Млаве у ул. Бате Булића су 
значајна и захтевају што хитнију реконструкцију. Дошло је до слегања у залеђу потпорних 
зидова, појаве нових и проширења старих пукотина на коловозу, потпорним зидовима и на 
конструкцији моста. Оштећена је стабилност и конструкција моста. 
Поред новонасталих оштећења, постоје и други проблеми који изискују хитну реконструкцију 
моста и раскрснице, пре свега угрожена безбедност одвијања саобраћаха у зони моста и 
раскрснице које треба решити у оквиру реконструкицје. 
Мост је изграђен 1939. године и од тада није реконструисан (постоје видна оштећења која 
треба поправити и такође неопходно га је ускладити са потребама развоја моторног и 
пешачког саобраћаја). 

II. Постојеће ситуационо стање 

  
Предметна трокрака раскрсница налази се на стационажи км 123+353,00 државног пута IIA-
147 и моста преко реке Млаве, односно раскрсница ул. 8. октобра – Млавска улица и мост 
преко реке Млаве у ул. Бате Булића, од које прва два крака припадају државном путу IIA-147, 
а мост (трећи крак) припада општинској путној мрежи, као и део ул. Бате Булића од моста 
према центру Петровца на Млави. 
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Радијуси за десно скретање на правцу државног пута IIA-147 из улице 8. октобра ка ул. 
Млавској су недовољни за пролазак меродавног возила (ТТВ+ППР). 
На мосту из правца центра на укључењу на државни пут IIA-147 у шпицевима постоји застој и 
задржавање моторних возила на мосту због недовољног броја саобраћајних трака (лево 
скретање) према улици Млавској и ширине истих, а ради проласка меродавног возила (ТТВ3). 
Пешачки токови су неуређени. 

1. Тротоари на мосту су недовољне ширине. 
2. Не постоје адекватне ограде које би заштитиле пешаке према реци и коловозу 

(према возилима). 
3. Не постоје адекватне рампе за лица са посебним потребама на пешачким 

прелазима испред и иза моста – према болници. 
4. Не постоји адекватан прилаз за лица са посебним потребама са моста према 

пешачкој стази у парку поред реке Млаве. 
 

III. Новопројектовано стање 
 

Реконструкцијом и проширењем моста на три саобраћајне траке обезбеђују се трака за лево 
скретење са моста у улицу Млавску и тротоари за пешаке. 
То подразумева побољшање функционисања саобраћаја и смањење негативних утицаја пута на 
проточност возила кроз раскрсницу, застој и задржавање моторних возила, унапређење 
безбедности саобраћаја и смањење саобраћајних незгода, као и смањење негативних ефеката 
уз минимално улагање финансијских средстава за измену елемената пута.  
Техничко решење проширења моста захтева издизање нивелете дуж целог моста у осовини за 
54 cm, а самим тим и издизање и укпалање нивелете пре и после моста, односно на самој 
раскрсници и на делу саобраћајнице 8. октобра од моста у ул. Бате Булића. 
Реконструкцијом моста и саме раскрснице за меродавна возила као и регулисањем токова 
пешачког кретања омогући ће се брже одвијање саобраћаја. 
Повећањем радијуса десних скретања ка и из улице Млавске биће проширена предметна 
раскрсница и то: 

1.  На државном путу IIA-147 (из ул 8. октобра ка улици Млавској) за ТТВ2+ ППР3, 
применом троцентричних кривина Р1=28.75 m, Р2=11.50 m и Р3=63.25 m. Проширењем 
се прелази преко постојећег зида и улази на површину између зида и болнице. 

2. На државном путу IIA-147 (ул. Млавска) скретање на мост као и за лево скретање са 
моста у ул. Млавску за меродавнo возило ТТВ3 усвојени радијуси троцентрчних 
кривина Р1=22.50 m, Р2=9.00 m и Р3=49.50 m. 

 
IV. Потпорни зид 

 
Проширење раскрснице и измене вођења токова пешачког саобраћаја условили су да мора да 
се уместо постојећег бетонског зида уради нова потпорна конструкција која треба да 
обезебеди денивелацију између улице и дворишта болнице. Такође је потребно и измештање 
дела бетонског канала за спровођење воде и пешачке стазе. 
На постојећем гравитационом потпорном зиду дужине 47 m нису уочени недостаци који би 
указали на његову нарушену стабилност и носивост. 
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Да се постојећи потпорни зид не би рушио, а да за време извођења радова градилишни 
саобраћај може да функционише, чиме се омогућује брже извођење, и да је период извођења 
много бржи од класичног зида предвиђено је да се ради потпорна конструкција дужине 35 m 
од шипова пречника Ø400 дужине 11 m и зид дебљине 20 cm испред шипова. 
 

V. Режим пешачких токова у зони раскрснице и саобраћајна сигнализација и опрема
  

Пешачки токови онемогућени су преко предметне раскрснице постављањем заштитних ограда. 
Постављањем ограде укида се десни тротоар у делу ул. 8. октобра према улици Млавској, а 
пешаци и лица са посебним потребама који излазе из болнице, а који иду према мосту односну 
центру града, упућени су: 
1)на пешачки прелаз на излазу из болнице на леви тротоар ул. 8. октобра и даље ка мосту. 
2)на прелаз поред ограде болнице до пешачког прелаза у ул. Млавској и даље тротоаром ка 
мосту.  
Између коловоза и тротоара предвиђене су одговарајуће одбојне и пешачке ограде. 

Због укидања пешачких токова на раскрсници са моста према болници (на почетку дела 
Млавске улице) предвиђена је изградња тротоара дуж улице Млавске до пешачког прелаза, 
односно директна веза за лица са посебним потребама са моста поред парка – обале реке 
Млаве до пешачког прелаза у улици Млавској и даље према улазу у болницу. 

 
VI. Ситуационо решење 

 

Реконструкција моста преко реке Млаве и трокраке раскрснице ул. 8. октобра, ул. Млавске и 
моста преко реке Млаве у ул. Бате Булића има за циљ санацију моста оштећеног у поплавама, 
унапређење безбедности учесника у саобраћају и повећање проточности на самој раскрсници. 
Обзиром да државни пут IIA–147 пролази кроз урбанизовани део насеља Петровац на Млави и 
представља део ул. 8. октобра (која пролази поред болнице) морало се водити рачуна да се 
задовоље сви параметри. 
Улица 8. окробра реконструише се од км 123+241,62 до км 123+350,00. Постојећи коловоз за 
двосмерни саобраћај ширине 8,4 m се проширује како би се између коловозних трака урадило 
острво и повећала безбедност на пешачком прелазу који усмерава пешаке према болници. 
Ширине коловозних трака су по 4 m, а само острво је променљиве ширине. 
На пешачком прелазу ширина острва је 2,4 m. Коловоз је оивичен усправним ивичњацима 
18/24, а на пешачким прелазима и прилазима објектима предвиђени су упуштени ивичњаци 
18/24. 
Пешачки тротоар у ул. 8. октобра (поред коловоза) се укида постављањем ограде због 
безбедности пешака и преусмеравања на пешачке токове. 
Због повећања радијуса на раскрсници државног пута IIA–147 из ул. 8. октобра ка ул. 
Млавској као и скретања са моста у ул. Млавску за пролазак меродавних возила (ТТБ+ППР) 
неопходно је било повећање радијуса проширењем потпорне конструкције. 
На државном путу IIA-147 (из ул 8. октобра ка улици Млавској) за ТТВ2+ППР3, применом 
троцентричних кривина Р1=28.75 m, Р2=11.50 m и Р3=63.25 m и на државном путу IIA-147 (ул. 
Млавска) скретање на мост као и за лево скретање са моста у ул. Млавску за меродавнo возило 
ТТВ3 усвојени радијуси троцентрчних кривина Р1=22.50 m, Р2=9.00 m и Р3=49.50 m. 
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На делу ул. Млавске задржава се постојећа ширина коловоза од 6,2 m и врши надградња 
коловоза због издизања моста. 
Оивичавање коловоза врши се ивичњацима 18/24. 
На делу ул. Бате Булића од моста према центру врши се само уклапање у проширени део моста 
како ситуационо тако и нивелационо. 

VII. Нивелационо решење 
 

Издизања нивелете моста условљава и издизање нивелете на самој раскрсници, односно део 
улице 8. oктобра и улице Млавске, а такође и дела улице Бате Булића од моста према центру. 
Издизање и уклапање нивелете почиње у ул. 8. октобра и предвиђено је од ~ км 123+330,00 
(попречни профил број 8) и даље наставља у Млавску улицу до км 123+407,01(попречни 
профил број 16) где се уклапа у постојеће стање. Такође и од стационаже 123+338,32 државног 
пута, односно од км 0+000,00 улице Бате Булића до км ~ 0+110,00 где се нивелацијски уклапа 
у постојеће стање. 
Ово издизање коловоза прати и издизање тротоара на одговарајућој дужини ради 
функционисања како проширеног саобраћаја тако и за лица са посебним потребама. 
 

VIII. Земљани радови 
 

Земљани радови су минимални обзиром да се врши само скидање хумуса и ископ на 
проширењу раскрснице. 
Део између постојећег зида (који се не руши) и новопројектоване конструкције попуњава се 
песковито шљунковитим материјалом у слојевима. 
 
IX. Коловозна конструкција 

 

Обзиром да је државни пут предвиђен да прими тежак саобраћај, а да се због издизања 
нивелете врши се само надоградња постојећег коловоза није потребно радити пројекат 
коловозне конструкције. 

На постојећем коловозу од км 123+241,62 ул. 8. октобра до км 123+407,39 ул. Млавска. Такође 
и иза моста у ул. Бате Булића од км 0+086,91 до км 0+121,27 врши се комплетно стругање 
асфалтних слојева у дебљини од 17 cm и врши се надоградња коловоза дробљеним каменим 
агрегатом 0/31,5 односно 0/63 и поновно преслвачење са БНС 22сА d=2x6 cm и АБ 11с d=5 cm. 

 
Коловозна конструкција на делу проширења између постојећег и новог зида је: 
 
-Хабајући слој     АБ 11с д=5 cm 
-Битуменизирани носећи слој   БНС 22сА д=2x6 cm 
-Дробљени камени агрегат   0/31.5  д=15 cm 
-Дробљени камени агрегат   0/63  д=30 cm 

Укупно д=62 cm 
 
Конструкција тротоара: 
 
- Бехатон плоче       д=6 cm 
- Равнајући слој песка      д=5 cm 
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- Дробљени камени агрегат   0/31.5  д=10 cm 
Укупно д=21 cm 

X. Одводњавање 

Реконструкцијом раскрснице површина под асфалтом као и сливна површина се незнатно 
повећавају.  
Вода са саобраћајних површина се попречним и подужним падом одводи до издигнутих 
ивичњака 18/24 и даље до постојећих сливника. 
Због подизања нивелете моста два поклопца шахтова канализације морају да се издигну на 
нову коту нивелете и замене да могу да прихвате тежак саобраћај. 
 

XI. Саобраћајна сигнализација 
 

Обележавање саобраћајних и пешачких токова извршено је одговарајућом вертикалном и 
хоризонталном сигнализацијом одбојном и пешачком опремом (огледалом да омогући 
возилима из тока моста да боље сагледају возила из правца улице Млавске).   
Између коловоза и тротоара предвиђене су одговарајуће одбојне и пешачке oграде. 
 

XII. Електроенергетске инсталације  
 

У сагласност ЕПС дистрибуција бр. 8.В.О.О.О.Д.11.02. 328353/2 од 23.12.2016. године, 
наведено је на предметној локацији на дубини од 0,8 до 1,2 m постоје подземне 10 kv и 1 kv 
инсталације као и подземни кућни прикључак и да радови угрожавају стубна места надземне 
мреже Инвеститор је дужан да тражи нову сагласност. 
Обзиром да се при реконструкцији раскрснице врши издизање нивелете енергетски каблови 
неће бити угрожени.  
Према изјави Инвеститора постојећа инсталација на стубу поред моста је већ уклоњена. 
 

XIII. Телекомуникационе инсталације 

Катастром подземних инсталација уцртани су ТТ каблови у левом тротоару испред, на мосту и 
иза моста.  
Обзиром да се врши надоградња постојећег коловоза инсталације ТТ неће бити угрожене.  

XIV. Топловод 
 
Инсталације топловода на делу моста и делу Млавске улице морају да се изместе због 
реконструкције моста и проширења дела раскрснице. 
 
Пројекат измештања топловода није предмет ове техничке документације. 
 
Напомена:  
Постојеће поклопце шахтова топловода и телекома треба нивелисати, обзиром да саобраћај 
прелази преко њих. При реконструкцији улице извођач мора да води рачуна да их не оштети 
како би их поново уградио. 

 
XV. Синхрон план 
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Урађен је на основу добијених података из катастра подземних инсталација. 
 
  
 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 
  
 Милан Николић, дипл. грађ. инж.  

 

Т Е Х Н И Ч К И  И З В Е Ш Т А Ј  
Саобраћајна сигнализација 

УВОД 

Предмет пројектне документације је саобраћајна сигнализација и опрема на делу 
државног пута IIА реда број 147 и деоници локалног пута у Петровцу на Млави. 

Регулисање обухвата државни пут од стационаже 123+241.16 (улица 8.октобра) до стационаже 
123+407.39 (улица Млавска), као и део локалне мреже, тачније мост преко реке Млаве (улица 
Бате Булића). У склопу овога се налази раскрсница улица 8.октобра и Млавске, трокраког 
типа, прилаз Болници и мост преко реке Млаве.  

 

На предметној локацији Инвеститор је идентификовао и кроз пројектни задатак, дефинисао 
мере за подизање нивоа безбедности саобраћаја. 
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Основне мере унапређења нивоа безбедности у предметној зони су: 

- физичко онемогућавање токова пешака преко предметне раскрснице, применом 
заштитне ограде, 

- пешачки токови који иду левом страном моста, гледано у смеру ка болници и имају 
намеру да се крећу даље у смеру ул. 8.октобра, водити према парку и даље до 
одговарајућег пешачког прелаза преко ул. Млавске, пешачком стазом улицом Млавском 
поред Болнице ка улици 8.октобра, 

- пешачке стазе реконструисати односно померати у складу са наведеним проширењима 
радијуса десних скретања. 

              ЦИЉ 

Циљ је израда Пројекта за извођење у складу са захтевима инвеститора, a који ће бити 
усаглашен са техничком документацијом моста (реконструкција моста није предмет ове 
техничке документације) као новопредвиђеним садржајем, а узимајући у обзир ограничења 
која произилазе из врсте дозвољених грађевинских и саобраћајних интервенција.  

ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
Подлога за израду техничке документације 

− Пројектни задатак добијен од стране Инвеститора за израду Пројекта за извођење – 
реконструкције површинске раскрснице на државном путу IIA-147 улица 8.октобра, и 
ул. Млавске у Петровцу на Млави; 

− Топографско катастарске подлоге  
Законска регулатива 

Основа за израду пројекта саобраћајне сигнализације и опреме су:  
› Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС", бр.41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон 9/2016 – одлука УС и 24/2018)  
› Закон о јавним путевима ("Сл.гл. РС", бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13)  
› Правилник о саобраћајној сигнализацији  ("Сл.гл. РС", бр.85/2017) 
› Техничко упутство – примена система за задржавање возила на државним путевима 

Републике Србије (ЈП „Путеви Србије“, 2010.) 
› Важећи стандарди Републике Србије (СРПС-ови). 
СПИСАК ПРИМЕЊЕНИХ СТАНДАРДА (СРПС-ова) 
› СРПС У.С4.203 1989 Ћирилично писмо нормалне ширине за саобраћајне знакове. Облик и 

величине. 
› СРПС У.С4.221 2012 Ознаке на коловозу - Уздужне ознаке - Дефиниције и подела 
› СРПС У.С4.222 2014 Ознаке на коловозу - Уздужне ознаке - Неиспрекидане линије 
› СРПС У.С4.223 2012 Ознаке на коловозу - Уздужне ознаке - Испрекидане линије 
› СРПС У.С4.225 2011 Ознаке на коловозу - Попречне ознаке - Линије заустављања 
› СРПС У.С4.227 2011 Ознаке на коловозу - Попречне ознаке – Пешачки прелази  
› СРПС У.С4.230 1980 Ознаке на коловозу – Остале ознаке – Поља за усмеравање 

саобраћаја 
› СРПС З.С2.300 2011 Саобраћајни знакови на путевима - Технички услови 
› СРПС З.С2.301 2011 Саобраћајни знакови на путевима - Знакови опасности - Графичко 

представљање 
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› СРПС З.С2.302 2011 Саобраћајни знакови на путевима - Знакови за регулисање првенства 
пролаза - Графичко представљање 

› СРПС З.С2.304 2011 Саобраћајни знакови на путевима - Знакови забране, односно 
ограничења - Графичко представљање 

› СРПС З.С2.305 2011 Саобраћајни знакови на путевима - Знакови обавезе - Графичко 
представљање 

› СРПС З.С2.306 2011 Саобраћајни знакови на путевима - Знакови обавештења - Графичко 
представљање 

› СРПС З.С2.308 2011 Саобраћајни знакови на путевима – Допунске табле - Графичко 
представљање 

› СРПС З.С2.309 2011 Саобраћајни знакови на путевима – Симболи за допунске табле - 
Графичко представљање 

› СРПС З.С2.321 2012  Саобраћајни знакови на путевима – Знакови обавештења – Назив 
насељеног места, завршетак насељеног места, путни објекат, река - Графичко 
представљање 

› СРПС У.С4.100 1997 Заштитне ограде, челичне. Технички услови за израду и испоруку. 
› СРПС У.С4.104 1995 Заштитне ограде. Термини и дефиниције. Класификација. 
› СРПС У.С4.108  1997 Заштитне ограде, челичне. Облик и мере. 
› СРПС У.С4.110 1984 Заштитне ограде, челичне. Технички услови за постављање. 

ОПИС ПРОЈЕКТНОГ РЕШЕЊА 

Постојеће стање 

Постојеће стање саобраћаја карактеришу ограничени услови за скретање теретних возила која 
се крећу правцем државног пута IIА реда 147. 

Површине намењене кретању пешака су недовољног капацитета и недовољно обезбеђене. 
Такође дуж трасе кретања пешака не постоје одговарајуће рампе којима би било омогућено 
савладавање денивелација на траси кретања и уопште кретање лицима са посебним потребама. 

Кретање возила кроз раскрсницу дефинисано је саобраћајном сигнализацијом (саобраћајним 
знаковима и ознакама на путу). Саобраћајна сигнализација је дотрајала и није усаглашена са 
важећим прописима. 

Режимом саобраћаја забрањено је кретање готово свим категоријама возила, осим путничких 
возила у смеру ка центру града. Радијуси за десно скретање на правцу пружања државног пута 
II А реда број 147 и са државног пута II А реда број 147 (Млавска улица) ка мосту су 
недовољни за пролазак меродавног теретног возила. 

Такође, недостају знакови за обележени прешачки прелаз. 

Новопројектовано стање 

Реконструкцијом раскрснице, као и самог моста, у смислу проширења саобраћајних површина 
омогућили би се најпре да радијуси скретања раскрснице омогућују скретање теретних возила 
на правцу државног пута, али и обележавање две саобраћајне траке испред раскрснице на 
деоници улице Бате Булића посматрано у смеру кретања из центра ка раскрсници. Предвиђено 
је обележавање једне траке за смер право и једне за лево скретање у Млавску улицу, а ново 
решење саобраћајно је подржано постављањем саобраћајног знака III-203 („престројавање 
возила) и обележавањем ознака на коловозу. Такође, на самој раскрсници предвиђено је 
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постављање саобраћајног огледала (IX-6) које би омогућило бољу уочљивост возила у самој 
раскрсници. Предвиђеном реконструкцијом постигло би се брже и безбедније одвијање 
саобраћаја. 

Предложено саобраћајно решење дефинисано је на основу сагледавања постојећег стања, а 
коначан режим саобраћаја дефинисао би се у складу са одговарајућим актом органа локалне 
самоуправе надлежног за послове саобраћаја за деоницу улице 8. октобра, односно у складу са 
одговарајућим актом који издаје министарство надлежно за послове саобраћаја за деонице које 
припадају путној мрежи државних путева. Овим документима би се одредили и остали 
елементи режима саобраћаја, а која се односе на саобраћајне знакове обавештења за вођење 
саобраћаја и пре свега на категорији возила којима ће након реконструкције бити дозвољено 
кретање преко моста у смеру ка центру града. 

Приликом конципирања решења меродавно возило за дефинисање десног скретања из улице 
Млавске у улицу Бате Булића и лево скретање из улице Бате Булића у Млавску је 
противпожарно возило са три осовине, максималне дужине од 11,5 метара. Новим режимом 
саобраћаја би се ограничило кретање возила у смеру ка центру града, на возила која не 
прекорачују укупну дужину од 11,5 метара, а ово решење је подржано постављањем 
саобраћајног знака II-43.1 односно II-43.2 („обавезан смер“) и допунске табле IV-5 са исписом 
„За возила дужине веће од 11.5 m“. 

Приликом обиласка и снимања терена, регистрован је значајан обим паркирања на правцу 
државног пута, у зони улаза у болницу са стране уз Болницу. Паркирање се притом обавља у 
самој саобраћајној траци, што сужава саобраћајни профил и условљава да возила која се крећу 
овом траком, користе део траке за супротан смер у циљу обиласка паркираних возила. С тим у 
вези, предвиђено је постављање саобраћајног знака II-34 (забрана заустављања и паркирања“) 
на почетку зоне обухвата. 

Саобраћајним решењем предвиђени су пешачки прелази на четири локације, три на прилазима 
раскрсници, са извесним удаљењем од саме раскрснице, као последица је захтева пројектног 
задатка а које произилази из скупа просторних ограничења и неопходности унапређења 
безбедности пешака. Један је пројектован испред моста, односно испред пројектованог 
проширења коловоза, један у Млавској улици у зони Болнице и трећи на траси државног пута 
(ул. 8 октобра) након проласка предметне раскрснице и прилаза Болници. Четврти је 
предвиђен на самом излазу из Болнице, чиме се заокружује континуитет пешачких кретања.  

На мосту и потпорним зидовима предвиђена је еластична одбојна ограда типа H1-W2, које се 
на одређеним деоницама побија, а на одређеним анкерише у конструкцију. Ограда се завршава 
лучним (кружним) завршецима. Предвиђена је ограда без дистанцијала, како се расположиви 
профил за пешаке (2.3м), не би додатно сужавао. Заштитна ограда за пешаке са рукохватом као 
и на делу степеништа, приказана ситуационим планом, предмет је друге Пројектне 
документације и стога није детаљније обрађена овим Пројектом.  

Пројектованим решењем предвиђено је постављање одговарајуће саобраћајне сигнализације и 
опреме у складу са важећим прописима и стандардима према ситуационом плану 
новопројектованог стања. Положај сваког знака или карактеристичне тачке саобраћајне 
опреме одређени су стационажама државног пута или релативним стационажама локалног 
пута у зависности од позиције пројектованих елемената, док су потребни детаљи за 
постављање и извођење сигнализације дати на посебним цртежима. За елементе сигнализације 
чији су изглед и мере дефинисани стандардима или Правилником о саобраћајној 
сигнализацији, овим пројектом није предвиђен детаљан цртеж, јер они у спецификацијама 
носе ознаке из Правилника. Ситуационим планом дат је и обухват овог пројекта, док су 
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саобраћајни знакови и ознаке на путу обухваћене на комплетном потезу у циљу уклапања и 
обједињавања саобраћајне сигнализације и опреме у целој зони.  

Спецификацијом су обухваћени сви пројектовани елементи саобраћајне сигнализације по 
врстама. Стандардни знакови подлежу Правилнику о саобраћајној сигнализацији, а израђују се 
према цртежима из важећих стандарда. Спецификација хоризонталне сигнализације је дата у 
квадратним метрима за бојене површине. 

За одређивање локације постављања саобраћајних знакова руковођено је основним принципом 
да буду уочљиви, а да при томе не заклањају остале знакове саобраћајне сигнализације. Сва 
новопројектована саобраћајна сигнализација и остала опрема поставља се на основу датих 
ситуационих планова и детаља, а у складу са важећим Правилником о саобраћајној 
сигнализацији и важећим српским стандардима из ове области. Уколико се током извођења 
радова на некој микролокацији установи потреба за променом положаја саобраћајне 
сигнализације и опреме, иста мора бити у оквирима који обезбеђују пуну пројектовану 
функционалност саобраћајне сигнализације, и сваку промену је неопходно посебно 
евидентирати у пројектној документацији (пројекат изведеног стања). Такође, приликом 
извођења радова на постављању саобраћајне сигнализације, потребно је придржавати се 
техничких услова који су дати у пројектно техничкој документацији. 

Одговорни пројектант 
Игор Црњански, дипл.инж.саоб. 

 

 
Технички извештај уз Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације за 

време извођења радова побољшања јавног пута, зоне раскрснице 
 
 Предмет пројекта 
 

Овај документ представља Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације за време 
извођења радова побољшања јавног пута, зоне раскрснице државног пута IIA-147 у 
улици 8.октобра, ул. Млавске и моста преко Млаве.   
Предмет пројекта је план регулисања саобраћаја за време извођења радова. Регулисање 
саобраћаја дефинисано је саобраћајном сигнализацијом и опремом. Пројектовани режим 
саобраћаја је привременог карактера, односно док трају радови. 
Саобраћајне површине за које је потребно израдити пројекат представља зону предметне 
раскрснице (око објекта Болнице), те зону моста преко реке Млаве. Предвиђа се потпуна 
обустава саобраћаја, као и обустава тешког теретног саобраћаја кроз насеље. 
Радови се према класификацији из Правилника о саобраћајној сигнализацији према дужини 
трајања радова дефинишу као дуготрајни. 
Пројекат садржи саобраћајно решење којим је омогућено безбедно извођење радова, одвијање 
саобраћаја и које гарантује безбедност радника на извођењу радова. 
У пројекту је приказана саобраћајна сигнализација и опрема која је у складу са Правилником о 
саобраћајној сигнализацији, Правилником о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони 
радова и Српским стандардима. 
Пројекат садржи општи део, текстуални део и графички део са ситуационим решењима за 
постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме према месту извођења радова и 
дужини градилишта са свим потребним детаљима. 
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 Подлога за пројектовање 
Као подлога за израду пројекта коришћен је геодетски снимак терена план са унетим 
елементима саобраћајница и катастром саобраћајне сигнализације на уличној мрежи 
насељеног места Петровац на Млави. 
За израду прегледне карте коришћена је план насељеног места Петровац на Млави. 
 
 Постојеће стање 
Предметна саобраћајница обухвата део државног пута IIA-147, (улица 8.октобра до раскрснице 
са Млавском и Млавска улица од раскрснице са 8.октобра), те мост преко Млаве. Предметне 
деонице саобраћајнице налазе се унутар насељеног места Петровац на Млави. 
Пут садржи коловоз са две саобраћајне траке, по једна саобраћајна трака по смеру. Ширина 
коловоза износи приближно 7.0 метара на прилазу улице 8.октобра, 6.0 метара на прилазу из 
правца моста, те 5.50 метара на прилазу раскрсници из Млавске улице. Уз ивицу коловоза 
постоје банкина / берма. 
Кретање возила дуж саобраћајница регулисано је саобраћајном сигнализацијом.  

 Образложење пројектног решења 
 

 
Слика 1.: Положај зоне радова и руте за обилазак 

За сва решења у пројекту приказане су посебне ситуације са пројектованом посебном 
саобраћајном сигнализацијом и опремом која одговара конкретним саобраћајним условима на 
путу. С тим у вези, Пројектом се даје и решење вођења саобраћаја за време извођења радова.  
Решењем је дефинисан фронт градилишта који је одвојен и обезбеђен од саобраћаја 
хоризонталним запрекама и саобраћајном сигнализацијом. Хоризонталне запреке се 
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постављају на сва три прилазна крака раскрсници и мосту, и то на растојању одређеном према 
релативној стационажној тачки која се налази у пресеку осовина саобраћајница („Р1“),. 
Приликом извођења радова на реконструкцији предвиђена је потпуна обустава саобраћаја на 
делу предметног Државном путу и делу општинског пута (зона моста). Због затварања 
предметне деонице, предвиђено је и одговарајуће преусмеравање моторног саобраћаја на 
одговарајуће саобраћајнице дефинисане пројектом. У пројекту је приказана прегледна карта са 
10 локација на којима је неопходно поставити привремену саобраћајну сигнализацију. У 
постојећем стању на снази је режим забране теретног саобраћаја у ужем центру насеља (улица 
Српских владара од раскрснице са улицом Петра Добрњца до раскрснице са улицом Јована 
Шербановића укључујући и улице које се на наведеном потезу укрштају са улицом Српских 
владара). На тај начин је дефинисан обилазак тешког саобраћаја северном страном насеља 
(Улица П.Добрњца) и јужном страном (Улице Ј.Шербановића и Млавска). Приликом извођења 
радова и затварања дела Млавске улице јавља се немогућност проласка тешког саобраћаја 
јужном страном па је неопходно дефинисати део за трасу обиласка тешког саобраћаја ван 
насеља. 
Све локације на којима је потребно извршити постављање саобраћајне сигнализације и опреме 
издвојене су као посебне. Фиксне тачке (стационажне тачке) од којих је вршено стационирање 
саобраћајних знакова на свим локацијама приказане су на ситуационим плановима (нпр. на 
раскрсницама референтна тачка за стационирање дефинисана је у пресеку оса прилазних 
саобраћајница). За израду ситуационих планова саобраћајне сигнализације и опреме, у 
највећем делу коришћене су добијене геодетске подлоге са катастром саобраћајне 
сигнализације и опреме, док су за одређене локације коришћене јавно доступне доступне 
подлоге. На подлогама нису уцртани колски прилази,  па уколико се на терену позиција 
пројектованог знака поклопи са постојећим колским прилазима, пројектовани знак изместити 
неколико метара како не би ометао саобраћај. 
 
Зона радова – раскрсница улица 8.октобра и Млавске и мост преко Млаве (Локација Р1) 
Како је поменуто на предметној локацији предвиђа се потпуна обустава саобраћаја, односно 
затвара се зона предметне раскрснице и прелаз преко моста ради извођења радова. Планира се 
постављање хоризонталних запрека (VII-2) са знаковима I-19 и II-3 са трептачима ТС-1. Иза 
хоризонталних запрека на почетку зоне радова планира се постављање заштитне баријере типа 
„NEW JERSEY“. Осим наведеног, на сваком прилазу зони радова постављају се знакови I-19 
са допунском таблом IV-1 на којој је исписано растојање од зоне радова и са трептачем ТС-4. 
Поред тога пројектован је знак I-30 (30 km/h) испред зоне радова. На свим почецима праваца 
који воде ка третираној зони радова поставља се знак I-19 и знак III-9 слепи пут, где је 
симболом назначен смер у којем се налази слепи завршетак као и трептач ТС-4, како би возаче 
који се намеравају кретати према предметној зони радова благовремено обавестили о 
радовима.  

 
Локација Р2 – Укрштај државног пута IIA-147 и улице 8.марта 
На почетку правца који води ка третираној зони радова поставља се знак I-19 и знак III-9 слепи 
пут, где је симболом назначен смер у којем се налази слепи завршетак као и трептач ТС-4, 
како би возаче који се намеравају кретати према предметној зони радова благовремено 
обавестили о радовима. Исто то је предвиђено и на правцима који излазе на правац државног 
пута у сврху обавештавања о слепом завршетку улице, док је стреластим путоказом III-302.1 
назначен смер обиласка зоне радова. 
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Локација Р3 – Укрштај улице 8.марта и Слободана Брауновића и улица Слободана 
Брауновића 
На краку улице 8.марта у смеру од Државног пута предвиђено је постављање левог стреластог 
путоказа са исписом "ОБИЛАЗАК". Док је на краку улице Слободана Брауновића пројектован 
је десни стреласти путоказ са истим исписом. Сама улица Слободана Брауновића је у 
постојећем стању једносмерна у смеру према улици 8.марта. Како би се уредио обилазак зоне 
радова за моторна возила, неопходно је привремено изменити режим саобраћаја у овој улици, 
односно увести двосмерни режим саобраћаја. У циљу тога неопходно је укинути улично 
паркирање како би се добила ширина профила за двосмерни саобраћај, демаркирањем ознака 
на путу и прекривањем непровидним фолијама саобраћајног знака III-30 и допунске табле IV-
17. Успостављање двосмерног режима саобраћај прати обележавање ознака на коловозу жуте 
боје и прекривање непровидним фолијама саобраћајних знакова који сугеришу улазак у 
једносмерну саобраћајницу (III-2.1, II-4, II-26, II-26.1).    

Локација Р4 – Укрштај улица Слободана Брауновића и Млавске (државног пута IIA-147) 
На почетку правца који води ка третираној зони радова поставља се знак I-19 и знак III-9 слепи 
пут, где је симболом назначен смер у којем се налази слепи завршетак као и трептач ТС-4, 
како би возаче који се намеравају кретати према предметној зони радова благовремено 
обавестили о радовима, док је стреластим путоказом III-302.1 назначен смер обиласка зоне 
радова. На прилазу раскрсници из улице Слободана Брауновића предвиђена је иста 
комбинација знакова у зони раскрснице у сврху обавештавања о слепом завршетку улице.  

 
Локација Р5 – Укрштај улица Млавске и улице Јована Шербановића (државног пута 
IIA-147) 
На прилазу Млавске улице предвиђено је постављање левог стреластог путоказа III-302.1 
којим се назначава смер обиласка зоне радова према улици Јована Шербановића и улици 
Српских владара. 
 

Локација Р6 – Укрштај улица Јована Шербановића и Српских владара 
На прилазу улице Српских владара за смер према центру насеља пројектована је табла III-301, 
која обавештава да је услед радова на путу на локацији забрањен саобраћај теретних возила, а 
истом таблом је сугерисан смер обиласка теретних возила који је потврђен предвиђеним 
саобраћајним знаком II-43.1 и IV-6 са симболом теретног возила. У постојећем стању на 
почетку наредног потеза улице Српских владара саобраћајним знаком III-7 је дефинисан 
режим кретања за ова возила, тако да се сигнализација за привремени режим надовезује на 
постојећи. На оба прилаза улице Јована Шербановића предвиђено је постављање стреластих 
путоказа III-302.1 којим се назначава смер обиласка. 

Локација Р7 – Укрштај улица Јована Шербановића и Петра Добрњца 
На краку улице Јована Шербановића предвиђено је постављање левог стреластог путоказа са 
исписом "ОБИЛАЗАК", док је на краку улице Слободана Брауновића пројектован је десни 
стреласти путоказ са истим исписом, са циљем обавештавања возача теретних возила о 
назначеном смеру обиласка. 

 
Локација Р8 – Укрштај улица Српских Владара и 8.октобра 
На почетку правца који води ка третираној зони радова поставља се знак I-19, допунска табла 
IV-1 са исписом растојања до зоне радова и знак III-9 слепи пут, где је симболом назначен 
смер у којем се налази слепи завршетак као и трептач ТС-4, како би возаче који се намеравају 
кретати према предметној зони радова благовремено обавестили о радовима. На прилазу 
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раскрсници из улице Српских Владара предвиђена је иста комбинација знакова (само без 
допунске табле) у зони раскрснице у сврху обавештавања о слепом завршетку улице. 

 
Локација Р9 – Укрштај државног пута IIA-147 и Општинског пута Забрђе-Каменово 
Поред одређивања трасе обиласка за динамички саобраћај унутар насеља Петровац на Млави, 
услед немогућности проласка теретних возила пројектованом трасом обиласка, одређена је 
траса обиласка ван насеља. Тешки саобраћај се са Државног пута 147 испред насеља 
преусмерава на реконструисани општински пут Забрђе-Каменово. Ово преусмерење је прађено 
пројектованом саобраћајном сигнализацијом. Поставља се табла III-301 на Државном путу на 
растојању 100 метара од укрштаја са општински путем  која обавештава да је услед радова на 
путу на локацији забрањен саобраћај теретних возила, а истом таблом је сугерисан смер 
обиласка теретних возила. У зони само скретања постављени су стреласти путокази III-302.1. 

 
Локација Р10 – Укрштај државног пута IIA-161 и Општинског пута Забрђе-Каменово 
У сврху заокруживања континуалног обавештавања возача теретних возила, на овој 
раскрсници је предвиђено постављање левог и десног стреластог путоказа са исписом 
"ОБИЛАЗАК", којим се возачи упућују према пројектованој траси обиласка. 
Саобраћајна сигнализација и опрема која је дата у прилогу мора бити израђена од 
рефлектујућих материјала сходно стандардима и правилницима Републике Србије. У оквиру 
пројекта дати су графички прилози на коме се налази приказ привремене саобраћајне 
сигнализације коју треба поставити као и њихову позицију на терену. Спецификацији 
привремене саобраћајне сигнализације дата је количина за сваки знак и за сваки елемент 
опреме коју је потребно набавити.  
Пре отпочињања радова потребно је обавестити надлежне институције и локалну јавност о 
врсти и периоду извођења радова.  
Пре извођења радова потребно је поставити одговарајућу саобраћајну сигнализацију, а по 
завршетку радова исту је потребно уклонити. Саобраћајна сигнализација се изводи на начин 
тако да се прво поставља знак I-19 „Радови на путу” којим се дефинише почетак зоне радова, а 
затим редом у смеру одвијања саобраћаја до последњег знака на крају зоне радова. 
Саобраћајна опрема се изводи након што се изведе остала саобраћајна сигнализација. 
У зони извођења радова за постављену привремену и сталну сигнализацију одговоран је 
Извођач радова. 
Уколико је приликом извођења радова потребно да градилишна возила врше маневрисање 
изван зоне радова, неопходно је ручно регулисање саобраћаја које врши радник извођача 
радова. 

Обавеза извођача је да за време обављања радова огради градилиште и предузме 
потребне мере за безбедно кретање пешака, а што је прописано одредбама Закона о 
безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, број 101/2005 и 91/2015) и Правилника 
о садржају Елабората о уређењу градилишта („Сл. гласник РС“, број 121/2012 и 
102/2015). 
Опис пројекта 
Пројекат садржи општу документацију, текстуални део који се састоји из техничког извештаја, 
техничког описа саобраћајне сигнализације, предмер и предрачун материјала и опреме и мере 
заштите. Трећи део пројекта је графички и састоји се из цртежа и прилога. 
Графички део пројекта састоји се из прегледне карте, приказане цртежом на листу број 1.1 за 
обилазак у насељу и 1.2 за обилазак теретних возила на ванградском путу. На листовима од 2.1 
до 2.7 приказани су цртежи ситуационих планова са пројектованом саобраћајном 
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сигнализацијом и опремом који одговара конкретним саобраћајним условима. Графички део 
садржи и прилоге са детаљима постављања елемената саобраћајне сигнализације и опреме, 
детаљима изгледа саобраћајних знакова, као и детаљима нестандардних саобраћајних знакова. 
Сви елементи сигнализације и опреме обухваћени су спецификацијама, у којима се разврстани 
по истој номенклатури као и у Техничким условима. Спецификација, предмер и предрачун 
дати су у рачунском делу пројекта у облику табела. За све елементе сигнализације и опреме, 
чији су изглед и мере тачно одређени Српским стандардима или Правилником о саобраћајној 
сигнализацији, није овим пројектом предвиђен детаљни цртеж, а ови на ситуацији носе ознаке 
из Правилника. Прецизнији подаци елемената сигнализације и опреме дати су на посебним 
прилозима у графичком делу пројекта који се односе на детаље постављања знакова. 

 Завршне одредбе 
 Саобраћајне знакове и опрему поставља извођач радова. За све време трајања радова на 
градилишту, мора се обезбедити стално дежурство овлашћеног и обученог радника, који има 
задатак да чува постављену саобраћајну сигнализацију и опрему, врши замену и допуну 
оштећења, као надзор над радом трептача.  
Након завршетка радова извођач је дужан да саобраћајне површине доведе у првобитно стање, 
изврши уклањање привремене сигнализације и опреме и постави у редовном стању важећу 
саобраћајну сигнализацију. 
Такође, након завршетка радова извођач је у обавези да са коловоза уклони сав грађевински 
материјал, радне машине и остале сметње које угрожавају безбедност саобраћаја на 
градилишту и око њега, како би саобраћај могао безбедно да се одвија. 
Сви радови би се обавили у предвиђеном року, а почетак извођења радова биће накнадно 
дефинисан. 
У свему што није посебно наглашено овим Техничким извештајем, треба сматрати 
меродавним прилоге из пројекта. Уколико се током радова покаже да су потребна нека 
разјашњења у вези са овим пројектом, надзорни орган ће о томе писмено обавестити 
пројектанта и затражити његово мишљење. 
Измене пројекта или његових делова без писмене сагласности пројектанта нису дозвољене. 
Уколико се такве измене ипак изврше, одговорност за евентуалне последице сноси лице које је 
измене наредило, одобрило или извршило. 
 

     Списак примењених стандарда 
Сви елементи саобраћајне сигнализације пројектовани су тако да се примењују важећи 

Српски стандарди. Елементи саобраћајне сигнализације по својим техничким 
карактеристикама и квалитету израде, као и извођење радова на постављању, односно уградњи 
извршити у складу са следећим стандардима: 
 
• SRPS U. S4. 221 2012 Ознаке на коловозу - Уздужне ознаке - Дефиниције и подела; 
• SRPS U. S4. 222 2014 Ознаке на коловозу - Уздужне ознаке - Неиспрекидане линије; 
• SRPS U. S4. 223 2012 Ознаке на коловозу - Уздужне ознаке - Испрекидане линије; 
• SRPS U.S4.225:2011 Ознаке на коловозу - Попречне ознаке - Линије заустављања; 
• SRPS Z.S2.300:2011 Саобраћајни знакови на путевима - Технички услови 
• SRPS Z.S2.301:2011 Саобраћајни знакови на путевима - Знакови опасности - 
• Графичко представљање 



 

_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (55/2018) | 29 од 118 

• SRPS Z. S2. 302 2011 Саобраћајни знакови на путевима - Знакови за регулисање 
првенства пролаза - Графичко представљање; 

• SRPS Z.S2.304:2011 Саобраћајни знакови на путевима - Знакови забране односно 
ограничења - Графичко представљање 

• SRPS Z.S2.305:2011 Саобраћајни знакови на путевима – Знакови обавезе - 
     Графичко представљање 
• SRPS Z.S2.306:2011 Саобраћајни знакови на путевима - Знакови обавештења - 

Графичко представљање 
• SRPS Z.S2.310:2011 Саобраћајни знакови на путевима - Знакови обавештења за 

обележавање препрека на путу и места на којима се изводе радови на путу - Графичко 
представљање 

• SRPS Z.S2.317-2:2011 Саобраћајни знакови на путевима - Знакови обавештења – 
Предзнак за обилазак – Облик и мере 

• SRPS Z.S2.853:1989 Опрема за обезбеђење радилишта и привремених препрека на 
путу–Запреке – Технички услови 

• SRPS U.S4.222:2014 Ознаке на коловозу - Уздужне ознаке - Неиспрекидане линије; 
• SRPS EN 12899-1 2011 Фиксни, вертикални саобраћајни знакови на путевима - Део 1: 

Фиксни знакови 
 
 

Одговорни пројектант: 
 

___________________________ 
Игор Црњански, дипл. инж. саоб. 

 
 

Технички услови за извођење привремене саобраћајне сигнализације и 
опреме за време извођења радова 

 
 

 Општи услови за постављање саобраћајне сигнализације 
Привремену сигнализацију и опрему поставити према ситуационом плану који одговара  
конкретној ситуацији радова приказаном у графичком делу и сумираном у спецификацији. 
Саобраћајни знакови, ознаке и опрема који упозоравају учеснике у саобраћају на градилиште 
постављају се непосредно испред зоне радова (као што је приказано у графичким прилозима 
пројекта). 
Саобраћајни знакови и трепћућа светла постављају се и причвршћују на запреке. Запреке, 
знаци и светла окренути су лицем према смеру кретања возила. 
Стубови запрека морају бити постављени на тешким постољима, како их возила приликом 
кретања не би оборила или одбацила са предвиђеног места. 
Отпочињање радова условљено је постављањем саобраћајне сигнализације према ситуационом 
плану. 
Сигнализација се поставља према стационажи у односу на локалну референтну тачку. 
Стационажа постављања елемената сигнализације назначена је уз ознаку шифре саобраћајног 
знака. Уколико је пројектовано да се саобраћајни знак поставља на већ постојећи стуб носач 
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сталне саобраћајне сигнализације или стуб јавне расвете, у том случају није назначена 
стационажа. Референтна тачка од које се рачуна стационажа постављања елемената 
саобраћајне сигнализације и опреме сигнализације означена је на ситуационим плановима 
јединственим симболом, а предметни симбол је објашњен у легенди. 
Саобраћајна сигнализација на путу се изводи на начин тако да се прво поставља знак I-19 
„радови на путу“ којим се дефинише почетак зоне радова, а затим редом у смеру одвијања 
саобраћаја до последњег знака. 
Саобраћајна сигнализација се уклања са пута на начин тако да се прво уклони знак последњи 
знак за преусмеравање саобраћаја и затим редом у смеру супротном од смера одвијања 
саобраћаја до саобраћајног знака I-19 „радови на путу“ на почетку зоне радова. 
Постојећа саобраћајна сигнализација на деоници у раду, која је у колизији са пројектованом 
привременом саобраћајном сигнализацијом за време извођења радова, мора се прекрити или 
уклонити како не би била у колозији. По престанку радова на одређеној деоници привремена 
сигнализација и опрема се уклања, а постојећа саобраћајна сигнализација враћа у првобитно 
стање. 
Привремена саобраћајна сигнализација се користи за обележавање препрека на путу и места 
на коме се изводе радови на путу. Привремену саобраћајну сигнализацију поред знакова 
обавештења за обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу чине 
и саобраћајни знакови и опрема. 
У овом делу Техничких услова дата су упутства, услови и објашњења везана за саобраћајну 
опрему. 
 
Елементи саобраћајне сигнализације, обухваћени овим пројектом су: 

Саобраћајни знакови 
Ознаке на путу 
Елементи саобраћајне опреме 
 
- технички услови за израду, набавку и монтажу, односно извођење појединих елемената 

сигнализације и опреме, објашњени су кроз одговарајуће позиције ових услова; 
- наручивање елемената сигнализације и опреме врши се на основу спецификација у 

пројекту; 
- израда појединих елемената врши се на основу одговарајућих Српских стандарда, односно 

детаљних цртежа у пројекту; 
- постављање, односно извођење појединих елемената врши се на основу ситуационих 

планова, попречних профила и других цртежа у пројекту, као и на основу Техничких 
препорука за означавање радова на путу. 

 
 Саобраћајни знакови 
 
• Стандардни саобраћајни знакови 
• Нестардни саобраћајни знакови 

 
 Стандардни саобраћајни знакови 
 

Стандардни саобраћајни знакови требају да испуне следеће услове: 
а) Стандардни саобраћајни знакови се израђују према детаљним цртежима у Српским 

стандардима, а у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији; 
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б) стандардни саобраћајни знаци се израђују од алуминијумског лима заштићеног 
пластифицирањем, или полиестерске масе, по избору инвеститора; 

в) лице знака, са свим симболима, словима и бројкама, мора имати рефлектујућа својства; 
г) на лицу знака никакав конструктивни елемент (укрућење, шав, завртањ) не сме бити 

видљив тако да омета његово читање или мења његову слику; 
д) полеђина знака, укључујући и све елементе за причвршћивање на носач, морају бити 

заштићени бојом од вештачких смола, у тамно-сивом тону; 
ђ) знаци се причвршћују на једностубни пластични носач помоћу обујмица стављених на 

полеђину знака; 
е) знаци морају бити обезбеђени од окретања и смицања; 
ж) знаци се постављају тако да њихова раван одступа од хоризонталне за 3о до 5о у поље од 

нормале на осу пута; 
з) произвођач мора гарантовати непроменљив квалитет знака најмање две године. 
 
 Нестандардни саобраћајни знакови 
 

Нестандардни саобраћајни знакови који су предвиђени у Техничким препорукама за 
означавање радова на путу морају се израђивати по посебним цртежима: 

а) Нестандардни саобраћајни знакови се израђују према детаљним цртежима у пројекту, а 
у сагласности са Правилником о саобраћајним знаковима и Техничким препорукама за 
означавање радова на путу. 

б) Нестандардни саобраћајни знакови се израђују од алуминијумског лима ширине 20cm 
заштићеног пластифицирањем, или полиестерском масом, по избору инвеститора. 

в) Подлога лица нестандардних знакова, као и уметнутих поља, је од рефлектујуће материје, 
боје означене као основна боја знака у скицама нестандардних знакова у пројекту, 
слова, бројке, симболи и стрелице су супротне боје основне (жута–црна и црвена– 
бела).  

г) На лицу знака никакав конструктивни елемент (укрућење, шав, завртањ) не сме бити 
видљив тако да ометао његово читање или мењао његову слику.  

д) Знакови већих димензија морају имати ојачања (укрућења) која обезбеђују чврстоћу 
његове површине, у ком случају се учвршћује преко њих на носач. 

ђ) Полеђина знака, укључујући и све елементе за причвршћивање на носач као и ојачања, 
морају бити заштићени бојом од вештачких смола у тамно-сивом тону. 

е)  Нестандардни знакови се постављају на носаче који се састоје од једног или више 
паралелних стубова, или специјалне конструкције, већ према томе како је назначено у 
пројекту, у у ситуацијама и детаљним цртежима. Положај знака у односу на коловоз и 
освину носача одређен је посебним цртежима.  

ж)   Знаци морају бити обезбеђени од окретања и смицања. 
з)   Знакови у облику табли се постављају тако да њихова раван одступа по хоризонтали за 

30 до 50 у поље од нормале на осу пута. Стреласти путокази се постављају у правцу 
одређеном на ситуацијама. 

и) Произвођач мора гарантовати отпорност знака на ветар и непроменљив квалитет знака 
најмање 2 (две) године. 
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 Елементи саобраћајне опреме 
 
 Носачи саобраћајних знакова 
 

Једностубни носачи 
а) Стубови носачи саобраћајних знакова треба да буду израђени од челичних цеви заштићени 

хладно цинчаним поступком, попречног пресека Ř2", дебљине зида 2mm; 
б) Решеткасти носачи и носачи специјалне конструкције се израђују према цртежима у 

пројекту; 
в) Носачи морају бити прорачунати и према дејству ветра у зони пута за коју се израђују; 
г) Једностубни цевни носач мора бити обезбеђен од окретања путем одговарајућег мобилног 

елемента израђеног од пластике; 
д) Стубови се постављају у пластичне мобилне темеље, облика зарубљене пирамиде; 
ђ) Димензије темеља морају бити одређене и према дејству ветра, с обзиром на величину и 

број знакова на стубу; 
е) Дужина (висина) носача се одређује из детаља положаја знакова а према величини и броју 

знакова на њима, датим у спецификацијама. 
2.3.2. Запреке и постоља 

а) Запреке се израђују по европским стандардима и уграђују према ситуационом цртежу; 
б) у цену запрека урачунати су трошкови испоруке до места постављања; 
в) запреке се постављају искључиво на постоља изграђена од тврде пластике, а све према 

европским стандардима; 
г) након евентуалног удара возила у запреку, његови делови као и постоља несмеју 

неконтролисано да "лете" и несмеју бити одбачени више од 1 метар у хоризонталном и 
0,5 метара у вертикалном смислу; 

д) запреке не смеју бити причвршћени за постоље крутом везом. 
 
 Светлосна сигнализација 
 
Саобраћајна опрема која се користи код преусмеравања саобраћаја, сужења пута, обележавања 
зоне радова на путу, указивања на правац кретања саобраћаја за време извођења радова, 
раздвајања саобраћајних токова од зоне радова мора имати могућност додатног опремања 
сигналним светиљкама. Сигналне светиљке - трептачи примењују се ради боље уочљивости 
зоне радова, нарочито у условима слабе видљивости и ноћу. Зависно од извора светлости 
трептачи могу бити халогени и ксенонски. Употребом специјалних оптичких система и ЛЕД-а 
са унапређеном електроником трептачи дају врхунски ниво интензитета светла. 

 
а) Трепћућа светла односно трептачи емитују светлост жуте боје, постављају се на запреке 

састоје се од лампе чије је сочиво пречника 180mm,  овезаних кабловима. Унутар самих 
лампи се налази одговарајућа електроника; 

б) двострана вертикална запрека са трепћућим светлом димензија 320×1480×65mm, 
тежине 4,5kg, пречником сочива од 180mm и напајањем од 6V или12V; 

в) евентуални удар возила у запреку са трепћућим светлом не сме да изазове опасност по 
возача и путнике као и по друга лица у околини радова; 

г) делови вертикалних конструкционих елемената, након евентуалног судара са возилом, 
не смеју се разбити на делове сем пластичних делова трепћућег светла. 
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 Прилог о мерама заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине 

 
Мере заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине прописане су: Законом о 
безбедности и здрављу на раду (Службени гласник Републике Србије број: 101/2005 и 
91/2015), Законом о заштити од пожара (Службени гласник Републике Србије број: 111/2009 и 
20/2015) и Законом о заштити животне средине (Службени гласник Републике Србије број: 
135/2004, 36/2009, 36/2009 - други закон, 72/2009 - други закон 43/2011 - Одлука УС РС и 
14/2016). 
Опасности које се могу појавити у току изградње, опремања и експлоатације саобраћајница, 
као и мере заштите које треба предузети, могу се сврстати у две групе и то: 

 
А. Опасности у току извођења радова 
Б. Опасности у току експлоатације објекта 
 
А. Опасности у току извођења радова су следеће: 
 

1 опасност и штете услед оштећења подземних и надземних инсталација и водова 
(електричних, водоводних, гасоводних, ТК, канализационих и др.); 

2 опасност од саобраћаја; 
3 опасност од пожара; 
4 опасност због радова са механичким алаткама и машинама; 
5 опасност, при раду са грађевинским материјалима, може довести до повреда и озледа лица 

која учествују у његовом транспорту и извођењу радова; 
6 опасност од оштећења других објеката.  

 
У циљу отклањања опасности у току извођења радова треба предузети следеће: 
 

1 за извођење радова мора се ангажовати организација која је регистрована за вршење 
делатности потребне за реализцију према техничкој документацији; 

2 инвеститор је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем радова који ће да прати и 
усмерава реализацију пројекта; 

3 извођач мора на градилишту имати овлашћена лица која руководе извођењем радова и која 
су у обавези да се придржавају важећих прописа и стандарда при извођењу радова; 

4 извођач мора сачинити елаборат заштите на раду и упознати раднике са свим 
опасностима; 

5 пре почетка радова потребно је прибавити документацију и утврдити тачан положај 
постојећих инсталација у површини изградње. Радови на заштити и евентуалном 
измештању постојећих инсталација морају се извршити у складу са одговарајућим 
прописима и у сарадњи са власницима инсталација и надзорног органа; 

6 градилиште се мора добро обезбедити и уредити, а извођач је одговоран за уређење 
градилишта, рад на градилишту и примену мера личне заштите; 

7 на саобраћајницама са којих се приступа градилишту и на којима се изводе радови преко 
надлежних органа треба обезбедити несметано и безбедно одвијање саобраћаја. У циљу 
отклањања опасности од саобраћаја предвиђена је одговарајућа саобраћајна сигнализација 
коју је извођач у обавези да постави према елаборату заштите на раду. Учесници у 
саобраћају су дужни да се придржавају постављене сигнализације у смислу Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима; 

8 у предметној техничкој документацији примењени су важећи технички услови, прописи и 
стандарди. Предвиђени су стандардни материјали или материјали који се пре употребе и 
уградње морају испитати према одговарајућим техничким прописима. 
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Б. Опасности и штете у току експлоатације објекта 
 

Опасности и штете могу настати услед одвијања саобрађаја за који су објекти намењени и 
опасности услед оштећења појединих делова објекта. У циљу отклањања ових опасности 
пројектном документацијом је предвиђена одговарајућа саобраћајна сигнализација, које су 
учесници у саобраћају дужни да се придржавају.      

 
 Мере заштите на раду 
 

На основу члана 14 Закона о безбедности и здрављу на раду (“Службени гласник РС” број 
101/2005 и 91/2015), потребно је предвидети и применити мере заштите на раду у циљу 
спречавања опасности које се могу јавити у току постављања саобраћајних знакова и 
обележавања ознака на коловозу. 
Чланом 18 Закона о безбедности и здрављу на раду послодавац је дужан, да најмање осам дана 
пре почетка рада извести надлежну инспекцију рада: о почетку свога рада, раду одвојене 
јединице и свакој промени технолошког поступка, уколико се тим променама мењају услови 
рада. 
Законом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, 
послодавац који изводи радове на изградњи објекта, дужан је да изради елаборат о уређењу 
градилишта. У складу са елаборатом, који се уз извештај о почетку рада доставља надлежној 
инспекцији рада, обезбеђује, одржава и спроводи мере за безбедност и здравље на раду. 
Садржај елабората прописан је Правилником о садржају Елабората о уређењу градилишта 
(„Сл. гласник РС“, број 121/2012 и 102/2015). 
Извођач радова је дужан и обавезан да припреми и уреди градилиште и придржава се свих 
захтева за заштиту на раду на градилишту дефинисаних у оквиру овог елабората. 
Радна организација је обавезна да изради нормативна акта из области заштите на раду. 
Програм за обучавање и васпитање радника из области заштите, Правилник о прегледима, 
испитивањима и одржавању оруђа, уређаја и алата, Програм мера и унапређења заштите на 
раду и друго. 
Радна организација у којој се појављују експлозивне смеше, мора имати Правилник о 
руковању електричним постројењима, која су експлозивно заштићена, као и евиденцију о 
извођењу радова, оправке и одржавања тих постројења. Тим правилником треба предвидети 
обавезне повремене прегледе тих постројења, као и рокове ових прегледа, с тим да они не могу 
бити дужи од једне године. 
Произвођач оруђа за рад на механизован погон је обавезан да достави упутство за безбедан рад 
и да потврди да су на оруђу примењене потписане мере и нормативи заштите на раду, односно 
достави уз оруђе за рад атест о примењеним прописима заштите на раду. 
Правилником набавке оруђа за рад и уређаја уз документацију која се прилаже уз оруђа за рад 
и уређаје, морају се прибавити и подаци о њиховим акустичним особинама из којих ће се 
видети да бука на радним местима и у радним просторијама неће прелазити допуштене 
вредности. Ако је за испуњење услова о допуштеним вредностима буке потребно предузимање 
посебних мера (пригушивачи буке, еластична подлегања и сл) у поменутој документацији 
морају бити назначене и те мере. 
При извођењу радова или ремонта постројења и опреме, обавезно је постављање опоменских 
таблица у погледу: 

- стања укључености / искључености 
- забрана, и 



 

_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (55/2018) | 35 од 118 

- других важећих обавештења за руковаоца. 
При руковању и манипулацији на градилишту обавезна је примена заштитне опреме и 
средстава. 

 
Обезбеђење градилишта 
 

Градилиште је формирано на отвореном простору, велике површине и предвиђено је његово 
ограђивање као и ограђивање простора предвиђеног за магацин. 
Отворени магацински простор потребно је оградити пуном или жичаном оградом висине 1.8m, 
са постављањем капије ширине најмање 4m за улаз машина и возила и капије ширине 1m за 
пролаз радника. Физичко обезбеђење имовине вршити путем службе обезбеђења имовине 
(позорнички). 
Допремање материјала ће се вршити приступним саобраћајницама. Шеф градилишта ће 
регулисати кретање возила и грађевинске механизације на самом градилишту. При овоме се 
треба придржавати Закона о безбедности саобраћаја, када је у питању саобраћај на 
магистралном путу. Градилиште треба да буде обезбеђено са саобраћајном сигнализацијом 
која је постављена на основу посебног пројекта и одобрена од надлежног органа за безбедност 
саобраћаја. 

 
 
Организација градилишта 
 

За извођење објекта неопходно је урадити план организације градилишта као и елаборат о 
заштити на раду за предметно градилиште. Неопходно је сачинити и план паркирања за све 
машине и возила на градилишту. 
Материјал који се уграђује доносити на градилиште у количинама које су предвиђене за 
уградњу у току дневног радног времена. 
Материјал за извођење радова довозити возилима чији товарни простор омогућава 
одговарајући смештај истог.  
Одговорна лица на градилишту (шеф градилишта и пословођа) регулисаће кретање возила и 
грађевинских машина (за ископ темељних стопа саобраћајних знакова) и машина за 
обележавање ознака на коловозу за сво време обављања припреме и извођења радова. 
Све време извођења радова, шеф градилишта се мора придржавати прописа о безбедности 
јавног саобраћаја, тј. поставити одговарајућу радну саобраћајну сигнализацију. 

 
 
 
Транспорт материјала 
 

Транспорт материјала се врши моторним возилима која се могу товарити у границама своје 
дозвољене носивости. У јавном саобраћају возила се крећу у складу са Законом о безбедности 
саобраћаја. Утовар и истовар терета се ради под надзором возача. 
При утовару растреситих материјала возач је дужан водити рачуна о распореду терета 
подједнако на све осовине и точкове. Отварање и затварање страница сандука на возилу врше 
истовремено два радника. 
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Код превоза растреситих материјала (цемента и шљунка за израду бетона, или готовог бетона 
за потребе стопа саобраћајних знакова, боје, разређивача и перле за ознаке на коловозу) 
обратити пажњу на правилан распоред терета по товарном простору камиона, о чему се стара 
возач камиона.  
Возила за превоз радника и материјала и радне машине морају бити означена (жута ротациона 
светла и сигналне табле). Возила се оптерећују у границама дозвољене носивости уписане у 
саобраћајну књижицу. Утовар и истовар изводи се под надзором возача.  
Странице сандука на теретном возилу истовремено отварају два радника. У јавном саобраћају 
возила се крећу према важећим прописима о безбедности саобраћаја. 

 
 
Рад у отежаним условима 
 

У зависности од времена у коме се изводе радови, може се појавити мање или више прашине 
па је неопходно вршити квашење материјала водом како би се повећала безбедност на 
градилишту. Предвића се извођење свих радова у дневној смени а према пројектној 
документацији и сагласностима надлежних установа. 
 

 
Санитарни услови на градилишту 
 

На градилишту ће бити обезбеђени сви санитарни услови за потребе радника. За потребе 
пресвлачења и ручавања радника формираће се посебан простор у бараци или контејнеру. 
Шеф градилишта ће организовати одржавање чистоће и обезбеђивање пијаће воде за раднике. 
Сви радници морају бити обучени за пружање прве помоћи кроз редовну обуку заштите на 
раду. Средства за пружање прве помоћи морају се налазити у канцеларији или магацину и 
морају имати сав потребан санитетски материјал. У случају повреде радника на раду, треба 
одмах известити референта за заштиту на раду и треба попунити пријаву о незгоди на послу. 

 
Угрожена радна места предвиђена су Правилником о заштити на раду и то: 

1 возачи моторних возила; 
2 руковаоци грађевинских машина (машина за обележавање ознака на коловозу и машина за 

ископ земље за потребе израде темељних стопа саобраћајних знакова; 
3 асфалтери; 
4 радници запослени на постављању и обележавању саобраћајне сигнализације. 

Сва радна места су подвргнута периодичном лекарском прегледу једном у дванаест месеци, а 
по потреби и више пута. Лична заштитна средства ових радника, количина ових средстава и 
опрема за личну заштиту на градилишту мора се обезбедити према Правилнику о заштити на 
раду у ком је предвиђен и рок трајања за свако од ових средстава, а по истом их радници 
морају носити на градилиште. Обавезно је придржавати се рока употребе личних заштитних 
средстава. 
Циљ заштите на раду је избегавање ризика, процена ризика који се не могу избећи на радном 
месту, отклањање ризика, прилагођавање рада и радног места запосленом у циљу смањења 
њиховог утицаја на здравље запосленог. 
Послодавац може запосленима дати на употребу опрему за рад, средство и опрему за личну 
заштиту на раду или опасне материје, само: 
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1 ако располаже прописаном документацијом на српском језику за њихову употребу и 
одржавање, односно паковање, транспорт, коришћење и складиштење, у којој је 
произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за 
оцењивање и отклањање ризика на раду; 

2 ако је обезбедио све мере за безбедност и здравље које су одређене том документацијом, у 
складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, техничким прописима и 
стандардима.  
 

Радна организација је обавезна да изврши обучавање радника из материје заштите на раду и да 
упозна раднике са условима рада, опасностима и штетностима у вези са радом и обави проверу 
способности радника за самосталан и безбедан рад. 
Радна организација је обавезна да утврди радна места са посебним условима рада, уколико 
таква места постоје. 
Послодавац је дужан да свако лице, које се по било ком основу налази у радној околини, 
упозори на опасна места или на штетности по здравље које се јављају у технолошком процесу, 
односно на мере безбедности које мора да примени, и да га усмери на безбедне зоне за 
кретање. 
Послодавац је дужан да видно обележи и истакне ознаке за безбедност и/или здравље ради 
обавештавања и информисања запослених о ризицима у технолошком процесу, правцима 
кретања и дозвољеним местима задржавања као и о мерама за спречавање или отклањање 
ризика. 
Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и здравља 
на раду на пословима или на радном месту на које је одређен, као и да се оспособљава за 
њихово спровођење. 
 

Запослени има право да одбије да ради: 
 
 

1 ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што нису спроведене 
прописане мере за безбедност и здравље на радном месту на које је одређен, све док се те 
мере не обезбеде; 

2 ако му послодавац није обезбедио прописани лекарски преглед или ако се на лекарском 
прегледу утврди да не испуњава прописане здравствене услове, у смислу члана 43. овог 
закона, за рад на радном месту са повећаним ризиком;  

3 ако у току оспособљавања за безбедан и здрав рад није упознат са свим врстама ризика и 
мерама за њихово отклањање, у смислу члана 27. став 2. овог закона, на пословима или на 
радном месту на које га је послодавац одредио; 

4 дуже од пуног радног времена, односно ноћу ако би, према оцени службе медицине рада, 
такав рад могао да погорша његово здравствено стање; 

5 са средством за рад на којем нису примењене прописане мере за безбедност и здравље на 
раду. 

Запослени је дужан да примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, да наменски 
користи средства за рад и опасне материје, да користи прописана средстава и опрему за личну 
заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље 
као и безбедност и здравље других лица. 
Запослени је дужан да пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за 
рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду, и да у случају уочених 
недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице. 
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Запослени је дужан да, у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о 
неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла 
да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених. 

 
 Мере заштите од пожара 
 

Систем заштите од пожара обухвата скуп мера и радњи за планирање, финансирање, 
организовање, спровођење и контролу мера и радњи заштите од пожара, за спречавање 
избијања и ширења пожара, откривање и гашење пожара, спашавање људи и имовине, заштиту 
животне средине, утврђивање и отклањање узрока пожара, као и за пружање помоћи код 
отклањања последица проузрокованих пожаром. 
У складу са Законом о заштити од пожара (Службени гласник Републике Србије број: 111/2009 
и 20/2015), а у циљу отклањања узрока пожара, спречавања избијања и ширења пожара, 
гашења пожара, спасавања људи и имовине угрожене пожаром предузимају се опште мере 
заштите. 

Заштита од пожара остварује се: 

1 организовањем и припремањем субјеката заштите од пожара за спровођење заштите од 
пожара; 

2 обезбеђивањем услова за спровођење заштите од пожара; 
3 предузимањем мера и радњи за заштиту и спасавање људи, материјалних добара и 

животне средине приликом избијања пожара; 
4 надзором над применом мера заштите од пожара. 

Основни циљ прописаних мера заштите од пожара јесте заштита живота људи, телесног 
интегритета, материјалних добара и животне средине. 
Превенција заштите од пожара обезбеђује се планирањем и спровођењем превентивних мера и 
радњи тако да се што ефикасније спречи избијање пожара, а да се у случају избијања пожара 
ризик по живот и здравље људи, угрожавање материјалних добара као и угрожавање животне 
средине сведе на најмању могућу меру и пожар ограничи на самом месту избијања. 
У циљу утврђивања одговарајуће организације и предузимања мера потребних за успешно 
функционисање и спровођење заштите од пожара, Министарство врши категоризацију 
објеката, делатности и земљишта према угрожености од пожара у зависности од технолошког 
процеса који се у њима одвија; врсте и количине материјала који се производи, прерађује или 
складишти; врсте материјала употребљеног за изградњу објекта; значаја и величине објекта и 
врсте биљног покривача. 

Објекти, делатности и земљишта разврставају се у следеће категорије: 
 

1 са високим ризиком од избијања пожара - прва категорија угрожености од пожара; 
2 са повећаним ризиком од избијања пожара - друга категорија угрожености од пожара; 
3 са извесним ризиком од избијања пожара - трећа категорија угрожености од пожара. 

Власник односно корисник пословних, индустријских и објеката јавне намене, објеката 
блоковског типа и подземних гаража и објеката у трећој категорији угрожености од пожара и 
скупштина зграде односно савет зграде у стамбеним објектима доносе Правила заштите од 
пожара која обухватају: 

1 организацију технолошких процеса на начин да ризик од избијања и ширења пожара буде 
отклоњен, а да у случају његовог избијања буде обезбеђена безбедна евакуација људи и 
имовине и спречено његово ширење; 

2 заштиту од пожара у зависности од намене објекта са потребним бројем лица 
оспособљених за обављање послова заштите од пожара; 
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3 доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара; 
4 начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара. 

 
 
Мере и средства противпожарне заштите на градилишту 
 

Радници на обележавању ознака на коловозу при коришћењу боја и разређивача су дужни да 
при обављању посла поступају тако да је искључена могућност настанка пожара. 
На товарном простору возила за превоз радника и материјала (боја и разређивача за потребе 
ознака на коловозу) се мора поставити противпожарни апарат (C6 и C9 суви прах), сандук са 
песком, буре са водом, чакља, крамп и лопата. Апарати за гашење пожара морају бити видно 
обележени и у свако доба приступачни за случај брзе интервенције. 
Приликом извођења радова забрањена је употреба термо уређаја без претходног одобрења 
одговорно запосленог за заштиту од пожара. 
Моторна возила која превозе запаљиве течности (боју и разређиваче) морају поред апарата за 
гашење пожара имати и одговарајући апарат за гашење тих материјала. Погодна средства за 
гашење истих подразумевају: пену и суви прах (CO2 мање погодан). 
Запаљиве течности – фарбе и разређивачи се морају смештати и држати само под условима 
одређеним техничким прописима у расхлађеним и добро проветреним просторијама 
заштићеним од влаге. Није дозвољено нагомилавање материјала у количинама већим од 200 
литара. 
Ускладиштење боја и разређивача врши се само у одговарајућим металним, херметички 
затвореним судовима; 
 

 Организација прве помоћи на градилишту 
 

Прву помоћ повређенима на градилишту указују радници запослени на градилишту који су 
завршили курс за пружање прве помоћи. У кабини возила за превоз радника и материјала се 
мора налазити кутија за пружање прве помоћи снабдевена санитетским материјалом.  
Шеф градилишта или пословођа су дужни да у случају повреде на раду обавесте референта 
заштите на раду и да попуне пријаву о ванредном догађају на послу. Исти морају знати 
следеће бројеве телефона: 

1 најближе здравствене станице; 
2 станице полиције; 
3 референта заштите на раду. 

 
 
Остале неопходне мере за заштиту лица на раду 
 

Сви радници ангажовани на постављању и обележавању саобраћајне сигнализације морају 
имати жута радна одела и прслуке са нашивеним белим ознакама од ретрорефлектујућег 
материјала. 
На градилишту је потребно предузети све неопходне мере како не би дошло до могућности 
избијања пожара. На градилишту је неопходно поседовати противпожарну опрему по шеми 
организације радова а нарочито: 

1 у магацинском простору; 
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2 на свим местима где је могуће избијање пожара. 
 

Од опреме је неопходно користити: 
1.апарат за суво гашење пожара са сувим прахом (С9); 
2.сандук са песком; 
3.лопата, мотика, ашов и сл. 

  
Ватрогасна опрема треба бити видно обележена и у свако доба приступачна раднику, ради 
брзе и ефикасне примене у случају појаве пожара. 
 
 

 
  Заштита животне средине 
 
 

У циљу заштите околине прање металних делова, шаблона, дискова и делова са фарбарских 
машина запаљивим течностима, утакање и истакање запаљивих течности (боје и разређивач) 
обавља се искључиво у просторијама са добрим проветравањем а течност се не сме просипати 
у канализациону мрежу, воду или земљиште. Ако је дошло до изливања у воду, канализацију 
или по земљи обавестити ватрогасце, полицију и стручну службу за интервенције. У случају 
просипања мање количине покупити је механички или неким апсорбентом (земља, песак или 
сл.). Масне крпе, пуцвал и друге прљаве отпатке чувати у металним посудама са поклопцем и 
по завршетку радног дана празнити посуде на тачно одређеним местима. 

Систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за: 

1 одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и 
квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића;  

2 спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине. 
Основна начела заштите животне средине јесу: 

1 интегралност; 
2 превенција и предострожност; 
3 очување природних вредности; 
4 одрживи развој; 
5 одговорност загађивача и његовог правног следбеника; 
6 "загађивач плаћа"; 
7 "корисник плаћа"; 
8 супсидијарна одговорност; 
9 примена подстицајних мера;  
10 информисање и учешће јавности; 
11 заштита права на здраву животну средину и приступ правосуђу. 

Заштита природних вредности остварује се спровођењем мера за очување њиховог квалитета, 
количина и резерви, као и природних процеса, односно њихове међузависности и природне 
равнотеже у целини, као што су: заштита тла и земљишта, заштита вода, заштита ваздуха, 
заштита и очување шума, очување биосфере и заштита биодиверзитета, заштита и коришћење 
флоре и фауне, промет угрожених и заштићених врста дивље флоре и фауне, опасне материје, 
управљање отпадом, заштита од буке и вибрација, заштита од зрачења. 
При извођењу радова на постављању и обележавању саобраћајне сигнализације физичко 
загађење животне средине могу произвести следећи материјали: 
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1 папирна амбалажа за симболе саобраћајних знакова, 
2 папирна или пластична амбалажа за стаклену перлу, 
3 папирна амбалажа за цемент, 
4 метална или пластична амбалажа за боје и разређивач, 
5 цемент, 
6 шљунак за израду бетона, 
7 готов бетон, 
8 стаклена перла. 
 
Хемијско - токсично загађење животне средине могу произвести: 
1 папирна амбалажа  за цемент, 
2 метална или пластична амбалажа за боје и разређивач, 
3 цемент, 
4 боја за обележавање ознака на коловозу, 
5 разређивач за боју. 

Шеф градилишта, пословођа и радници на постављању и обележавању саобраћајне 
сигнализације при извођењу радова дужни су да се придржавају следећих мера заштите 
животне средине: 
Да се при складиштењу и транспорту спречи расипање/просипање материјала. 
Да се спречи приступ нестручних лица материјалима који могу произвести физичко и хемијско 
- токсично загађење животне средине. 
Да се прање разређивачем алата и машине за обележавање ознака на коловозу изврши на 
терену који ће онемогућити продор боје и разређивача у земљиште и водотокове, а 
искоришћен разређивач прикупи у адекватну амбалажу и поновно искористи за разређивање 
боје, или га достави на најближу јавну депонију која је оспособљена за уништавање ове врсте 
отпада. 
Да ручну припрему бетона за потребе израде бетонских стопа саобраћајних знакова изврши на 
терену који није водопропустан (асфалтна или бетонска подлога) и да исти након завршетка 
радова очисти и евентуални вишак материјала достави на најближу јавну депонију. 
По завршетку радова да прикупе и доставе на најближу јавну депонију: 

1 амбалажу утрошеног материјала (папирну амбалажу за симболе саобраћајних знакова, 
папирну или пластичну амбалажу за стаклену перлу, папирну амбалажу за цемент, 
металне или пластичне канте за боју и разређивач), 

2 вишак произведеног бетона, или бетон из старих бетонских стопа саобраћајних знакова, 
3 вишак земљаног материјала који настаје ископом за потребе темељних стопа 

саобраћајних знакова; 
Да материјале који могу изазвати хемијско - токсично загађење животне средине (цемент, 

боја, разређивач), а који се након контроле квалитета покажу неадекватним за уградњу, 
прикупи и достави на најближу јавну депонију која је оспособљена за уништавање ове врсте 
отпада. 

Остало 
У канцеларијском простору градилишта на видном месту обавезно истакнути бројеве 

телефона: 
- најближе здравствене станице, 
- станице милиције, 
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- ватрогасне службе, 
- референта заштите на раду. 
Потребно је такође придржавати се и осталих мера заштите на раду, које су посебно 

специфициране за поједине врсте послова. 
 
Подземне инсталације 
Пре почетка радова неопходно је утврдити положај подземних инсталација преко 

надлежних органа и организација (ЕПС. Водовод, ПТТ и др.) Рад на градилишту је потребно 
организовати тако да не дође до оштећења подземних инсталација. 

Ако се приликом рада наиђе на подземне инсталације обавезно је обавестити надлежну 
организацију и договорити са о даљем третману исте инсталације, уз обавезно посредовање 
Инвеститора. 

 
Одговорни пројектант 

 
___________________________ 

Игор Црњански, дипл. инж. саоб. 
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 
1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

 Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају 
ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. 
Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су: 
 

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) 
Закона). 

 
Доказ: 

Правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 

Предузетник Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко лице / 
 

2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона). 

 
Доказ: 

Правно лице 
 

1. Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. 

2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала. 

3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала 
(захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 

Предузетник 
и физичко 
лице 
 

Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а 
којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
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ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 
МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 

3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле 
порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 
стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона). 
 
Доказ: 

Правно лице 

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

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода   

Предузетник  

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода 

Физичко лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 
за издавање: 

 

1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа 
Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта 
пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 
физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и 
наплату одређене врсте јавног прихода. 
2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска 
управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, 
односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 
надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе 
да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и 
од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да 
уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих 
локалних органа/организација/установа. 

 
 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 
ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 
 

4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона). 
Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“. 
 

5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу 
да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 



 

_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (55/2018) | 45 од 118 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 
  
Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. Образац наведене изјаве  дат је у Поглављу XIV. Конкурсне 
документације. 
 
 
1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да 
располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.  

 
1. Финансијски капацитет: 

Услов:  

       (1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су 
достављени подаци мора да буде већи од270.000.000,00 динара;  

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу 
јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан. 

 

2. Пословни капацитет: 

Услов:   
Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних 
набавки реализовао уговорe (највише 5 уговора) у укупној вредности од најмање 
180.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на радове на 
изградњи или санацији мостовских конструкција  
Да има успостављен систем квалитета и то: ISO 14001:2015 – систем менаџмента 
заштите животне средине, OHSAS18001:2008 – управљање заштитом здравља и 
безбедношћу на раду, ISO 9001:2015- систем менаџмента квалитетом, SCC**:2011 – 
систем управљања безбедношћу на раду за област сертификације која је у логичкој 
вези са предметом јавне набавке или одговарајуће;  
 

 
3. Технички капацитет 

Услов: 
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за 

извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских 
радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се 
изводе у оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:  
Врста Количина 
Камион „кипер/сандучар“  комада 3 
Лако доставно возило комада  2 
Багер или ровокопач комада  2 
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Комбинована машина – „Скип“ комада  1 
Фабрика бетона минималног капацитета 60 м3/сат  комада 1 
Аутомешалица за бетон минималног капацитета 8м3 комада  2 
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4.  Кадровски капацитет: 

Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца 
за све време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 50 извршилаца,  
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске 

коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411-који ће решењем бити 
именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске 
коморе Србије, и то: лиценцу 412 или 415 који ће решењем бити именован за 
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом  
 

 
5. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију 

 
         Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно 

прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све 
неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. 
Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  
Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК 
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ,   
Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију. 

О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у  
пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације 
за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. 
Конкурсне документације).     

 
    

 
 

Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са  
локацијом на којој ће се радови изводити и документацијом на основу које ће се радови 
изводити, тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који 
им нису били познати у време подношења понуде.  
 
1.3.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов 
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача.   
 
1.4.ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,  
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. tач. од 1-4. ЗЈН-а понуђач, у  
складу са чланом 131г. став 2. ЗЈН-а, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу. Образац изјаве је саставни елемент конкурсне документације 
(Поглавље XII. Конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Поглавље XIII. Конкурсне документације), 
који је саставни део конкурсне документације,  који мора бити потписан од стране овоашћеног 
лица подизвођача и оверен печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве, 
који је саставни део Конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације), 
мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен 
печатом.  

Испуњеност услова из чл. 75. став  2. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и 
оверене Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и непостојању забране обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном Oбрасцу  изјаве који је 
саставни део Конкурсне документације (Поглавље XIV. Конкурсне документације). Уколико 
понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 
са чланом 131 г став. 2. ЗЈН-а, понуђач доказује достављањем писане изјаве дате под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаном обрасцу који је саставни део 
конкурсне документације (Поглавље XV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси 
група понуђача, Образац изјаве мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача.  
 О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у пројектну 
документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова 
и извршеном увиду у пројектну документацију, који је саставни део   Конкурсне документације 
(Поглавље XVII. Конкурсне документације).Образац изјаве мора бити потписан од овлашћеног 
представника понуђача, односно овлашћеног представника групе понуђача ако понуду подноси 
група понуђача. 
  

Наручилац  може (одредбом члана 131в став 2. Закона je прописано да се у овом 
случају не примењују одредбе Закона о јавним набавкама које се односе на начин доказивања 
испуњености обавезних и додатних услова), пре доношења одлуке о додели уговора, да 
захтева од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да докаже испуњеност 
тражених услова, на начин како је то наведено у овој конкурсној документацији. 
Наручилац доказе може да затражи и од других понуђача. (члан 79. став 2. ЗЈН) 

 
На захтев Наручиоца, понуђач доставља следеће доказе: 

1) Услов из чл. 75. став. 1. тачка 1) Закона  
 
Правно лице:  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 
 

  
Предузетник 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко.лице / 
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2) Услов из чл. 75. став 1. тачка  2) Закона:  

 
 
 
 
 
 
Правно лице 
 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на 
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, 
дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 
 
 
 
 
Предузетник и 
физичко лице 
 
 
 

 
Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта).  
 

 
ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 
ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 
МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 

 
3) Услов. из члан 75. став 1. тачка  4) Закона. 

 
 
Правно лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и  

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода   

 
Предузетник  

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода 

 
Физичко лице 

3. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и 

4. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода 

 
 

1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска  
управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту 
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Орган надлежан 
за издавање: 

 

седишта пореског обвезника правног лица, односно према 
пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за 
утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска 
Управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, 
односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 
надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног 
прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој 
потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне 
приходе прибављају и од других локалних 
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду 
локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних 
органа/организација/установа. 

                               
ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 
ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 
МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 
4)Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона  

             Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом.  
             Ако таква дозвола за предметну јавну набавку није предвиђена посебним 
прописом, овај доказ се не захтева. 
  
Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 
подизвођачем 
          Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне  услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 
1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  
           Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  
закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је 
поверио извршење тог дела набавке.            
 
Доказивање испуњености обавезних  услова уколико понуду подноси група понуђача 

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки  
понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се 
достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, 
док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 
 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. став 1.тач. 
1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.  
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 На захтев Наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, испуњеност 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
 

1) за финансијски капацитет: 
               Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за 
привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс 
стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену 
бонитета за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о 
бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, 
доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2017. годину. 
              Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у 
последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки 
објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне 
банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на 
Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.  

 
2) за пословни капацитет: 

         Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача 
Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIX. Конкурсне документације. 
          Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 
потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у 
Референтној  листи, који је дат у Поглављу XX.  Конкурсне документације. 
          Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на 
оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других 
наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све 
елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то:  
           - назив и адресу наручиоца,  
           - назив и седиште понуђача,  
           -  облик наступања за радове за које се издаје Потврда, 
           - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у 
уговореном року,  
           - врста радова,  
           - вредност изведених радова,  
           - број и датум уговора,  
           - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 
користити, 
           - контакт особа наручиоца и телефон, 
           - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. 
Уз потврду Наручиоца доставити: 

1. Фотокопије Уговора на које се потврда односи 
2. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима 

Фотокопије захтеваних сертификата. 
 
 

3) за технички капацитет: 
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи 
јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим 
ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са 
последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка 
спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 
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(наведене доказе доставити и када је опрема у закупу). 
б)  за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и  
отпремница; 
в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу, и доказе према а); 
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 
б) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза 
регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије 
саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на 
дан отварања; 
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 
оверене фотокопије уговора на увид. 
           Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који 
је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен 
печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.  

               
             4) за кадровски капацитет: 
 

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне  
пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да 
располаже са најмање потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да 
достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за 
месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и 
потписом овлашћеног лица понуђача. 
б) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку 
лиценцу)  да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им 
одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). 
Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити оригиналним печатом 
имаоца лиценце и његовим потписом; 
в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге извршиоце  који су код 
понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за 
носиоце лиценци и друге извршиоце  који нису  запослени код понуђача: уговор – 
фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених 
послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду 
г) за лице за безбедност и заштиту на раду доставити доказ о радном статусу 
уколико је код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду 
и М-А образац, фотокопију потребне  лиценце-сертификата. 
Уколико лице за безбедност и заштиту на раду није у сталном радном односу код 
понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о 
обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном 
ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом 
о доприносима за обавезно социјално осигурање) 
Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави пословима безбедности и здравља 
на раду – уговор о пословно – техничкој сарадњи, фотокопија уговора о раду и М-А 
образац, фотокопију потребне  лиценце-сертификата. 

 
 

Доказивање испуњености додатних услова уколико понуду подноси група 
понуђача 
         Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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 Наведени докази о испуњености услова, након захтева Наручиоца, достављају се у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у примереном року 
који му одреди  Наручилац, који не може бити краћи од пет дана,. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  
услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном 
облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописан начин. 
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или  

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара. 
 Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета скенирана 
на ЦД-у и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се 
важећом. Понуда која није поднета на ЦД-у сматраће се неприхватљивом.  
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије. 

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који 
начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду 
или подноси понуду са подизвођачем. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) , на коверти је  

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из 
групе понуђача.  
 Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  Општина Петровац на Млави, Српских 
владара 165, 12 300 Петровац на Млави      , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова 
„Извођење радова на санацији и реконструкцији моста преко реке Млаве код Опште болнице и 
раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и моста преко Млаве)“   , ЈН 
бр. 55/2018   , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране 
наручиоца до  02.11.2018.    године, до   09,00    часова. 

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, 
уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се 
неблаговременом. 
 Понуда, мора да садржи: 

(1) образац понуде, 
(2) врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис радова, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок за завршетак радова, 
место извођења радова, 

(3) модел уговора, 
(4) образац структуре цене, 
(5) образац изјаве о независној понуди, 
(6) образац о испуњености обавезних и додатних услова 
(7) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 
(8) образац Референтне листе и образац техничког капацитета; 
(9) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у 

пројектну документацију, 
(10) банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 
(11) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро 

извршење посла, 
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(12) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року,  

(13) оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 
авансног плаћања. 

(14) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној 
документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 

Понуђач, на захтев наручиоца доставља докумената којима се доказује испуњеност 
обавезних и додатних услова, на начин како је то прописано овом конкурсном 
документацијом 
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 

печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати 
и потписивати графитном оловком. 

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих 
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду 
у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим 
неопходним страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим 
подацима. 

Пожељно је да Понуђач достави доказе о испуњености услова и понуду преда у 
форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након 
отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).  

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 изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава 
о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, као и други 
обрасци изјава који се дају под пуном материјалном и кривичном дговорношћу наведени у 
Конкурсној документацији), који морају бити потписани и оверени печатом од стране 
свагог 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), то треба да дефинишу споразумом 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који је  саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

3. ПАРТИЈЕ 
Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Петровац на 

Млави, Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку „Извођење радова на санацији и реконструкцији моста 
преко реке Млаве код Опште болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. 
Млавске и моста преко Млаве)“    – ЈН бр. 55/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку „Извођење радова на санацији и реконструкцији моста 
преко реке Млаве код Опште болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. 
Млавске и моста преко Млаве)“    – ЈН бр. 55/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Опозив понуде за јавну набавку „Извођење радова на санацији и реконструкцији моста 
преко реке Млаве код Опште болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. 
Млавске и моста преко Млаве)“    – ЈН бр. 55/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”   или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку „Извођење радова на санацији 
и реконструкцији моста преко реке Млаве код Опште болнице и раскрснице државног 
пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и моста преко Млаве)“    – ЈН бр. 55/2018  - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду.   
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем. 
Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).  
Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са 
законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да 
наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. 
И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу 
тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач 
понуду подноси са подизвођачем. 

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

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 
директно подизвођачу. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона 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. 

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   
1. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
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2. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
3. понуђачу који ће издати рачун,  
4. рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
5. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља 
који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду 
подноси група понуђача.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 

Плаћање ће се вршити на следећи начин: 
- 30% аванс, 
- 70 % по ситуацијима. 
Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених месечних и окончане 

ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, 
основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са 
позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји. 

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који 
испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране 
стручног надзора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
 

Гаранција за радове „Извођење радова на санацији и реконструкцији моста преко реке 
Млаве код Опште болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и 
моста преко Млаве)“  не може бити краћа од 24  месеци од дана примопредаје радова. 
Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је 
Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова 
другачије одређено.  

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 
од дана извршене примопредаје радова.  
 
9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи 
од  180   (стоосамдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. 
Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико 
другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења 
Место извођења радова -  Општина Петровац на Млави,  кат. Парцела, бр. 1082/2, 

1082/1, 1096, 222, 219/1, 218, 217/6, 217/5, 217/3 и 724 КО Петровац на Млави у Петровцу на 
Млави. Радови на ,,Извођењу радова на санацији и реконструкцији моста преко реке Млаве 
код Опште болнице и раскрснице државног пута IIА-147(ул. 8. Октобра, ул. Млавске и моста 
преко Млаве“.   
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
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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 на може мењати 
понуду. 
 
9.5. Други захтеви-Полиса осигурања 

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и 
опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и 
достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, 
оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.  

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) 
дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за 
штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, 
са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је 
дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом 
осигурања.  

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у 
Поглављу XVI. Конкурсне документације. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 
11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне 

средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је 
Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине) 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

1 Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и 
роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, 
без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист 
Наручиоца Општина Петровац на Млави. Поднета банкарска гаранција не може да 
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садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. 

 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  

I. понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 
понуду; 

II. Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  
III. Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 
IV. Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у 

изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са 
важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.  
Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.  
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који 

је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
 2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање 
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да 
ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, 
издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком 
важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. 
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се 
односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као 
гаранта. 

 
2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање 
банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у 
случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, 
издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у 
конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме 
имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу 
обавезу за банку, као гаранта.  

3.Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан 
примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној 
документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати 
садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу 
за банку, као гаранта.  

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена 
писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:  
 
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења 
уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 
за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана 
дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције 
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смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз 
вредности издатих ситуација. 
 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 
 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења 
уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 
за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са 
роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  
Наручиоца Општина Петровац на Млави . Ако се за време трајања уговора промене рокови 
за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се 
продужити. 
 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором.  
 
 Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се 
обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 
први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не 
мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Општина Петровац на 
Млави. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају 
да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити 
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења 
ће бити враћена.  
      

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање понуда одржаће се 02.11.2018. године, у 11,00 часова часова у радним 

просторијама Наручиоца, на адреси: Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави, 
просторијa: Скупштинска сала ј, спрат 1. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 

понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који 

ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење 
на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у 
поступку отварања понуда. 

 
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

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

располагање понуђачима. 
15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 
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такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити давање 
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  
понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.  

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.  

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца 

Општина Петровац на Млави, Српских владара 165         , електронске поште на e-mail   
marina@petrovacnamlavi.rs    или факсом на број  012/331-283     ) тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, 
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  55/2018 ". 

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  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. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. 
Закона. 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (чл. 93. Закона). 

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се 
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА 
ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“. 
При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је 

одређен  Конкурсном документацијом. 
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

mailto:marina@petrovacnamlavi.rs
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ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
Наручилац ће одбити понуду ако: 

7) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
8) понуђач не докаже да испуњава додатне услове  
9) понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  
10) у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу  

полиса/е осигурања;  
11) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом 
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у  

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а; 
2. учинио повреду конкуренције;  
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   
4. одбио да достави доказе и средства финансијског 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 године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  
- исправа о наплаћеној уговорној казни;  
- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  
- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  
- 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. 
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Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или 
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло 
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: 
подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  адресу: Немањина  
22-26,  11000  Београд.  

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: 
marina@petrovacnamlavi.rs, факсом на број 012/331-283  или препорученом пошиљком са 
повратницом. 

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

1) 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. 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 члана 149. став 3. Закона, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
 

2) После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 
права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. 

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

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

Захтев за заштиту права не задржава активности наручиоца ( члан 131д став 1. Закона). 
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-

30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије. 
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 
-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 
- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 

процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 
-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 
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- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна 
овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама 
чл. 160 до 167.Закона. 

23.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да 
закључи уговор о јавној набавци (члан 131б став 2. Закона). 

 
24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

„Извођење радова на санацији и реконструкцији моста преко реке Млаве код 
Опште болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и 
моста преко Млаве)“. 
1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци „Извођење радова 

на санацији и реконструкцији моста преко реке Млаве код Опште болнице и 
раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и моста преко 
Млаве)“., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су 
предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току 
реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био 
остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. 
модела уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  
укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора 
не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на 
вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона) 

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

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на 
које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациком; 
4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 
5. хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које 

Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају 
извести. 

6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог 
уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени 
пројектом. 

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

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке 
или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 
 Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне 
набавке.  
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VII.  ОБРАЗАЦ ПОНУДА 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку („Извођење радова 
на санацији и реконструкцији моста преко реке Млаве код Опште болнице и раскрснице 
државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и моста преко Млаве)“), ЈН број  55/2018    
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име лица 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: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име лица 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 лица за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име лица за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који 
подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [„Извођење радова на санацији и реконструкцији моста 
преко реке Млаве код Опште болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. 
Млавске и моста преко Млаве)“] 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је 45 дана од 
достављања оверених 
привремених ситуација и 
окончане ситуације  

 
Рок важења понуде 
 

___ дана од дана отварања 
понуда  

 
Рок извођења радова од дана увођења у посао 
 

____ календарских дана од 
дана увођења у посао  

 
Гарантни период 
 

___ месеци/а од дана 
примопредаје радова  

 
НАПОМЕНА: 
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне 
документације за ову јавну набавку 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а 
понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача  
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 
понуде за сваку партију посебно. 
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VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,  
(назив понуђача) 

дајем следећу  
 
 
 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у 
поступку јавне набавке.. „Извођење радова на санацији и реконструкцији моста преко реке 
Млаве код Опште болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске 
и моста преко Млаве)“  набавке, бр [55/2018], поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

На основу члана 88. став 1. Закона, _____________________________________________  
(назив понуђача) 

као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

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. 
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X.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 
 „Извођењу радова на санацији и реконструкцији моста преко реке Млаве код Опште болнице 

и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и моста преко Млаве)“   
 
 
Закључен  у __________________________, дана_________________године, између: 
 
НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 
 
Општина Петровац на Млави са седиштем у Петровцу на Млави, ПИБ 102538275, кога заступа 
Душко Нединић , председник општине Петровац на Млави (у даљем тексту: Наручилац),  
 
и 
 
ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 
 
______________________________________________са седиштем у ______________________  

назив извођача 
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 

адреса 
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова). 
 
Или  
 
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  

назив носиоца посла 
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 

адреса 
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе  
 
__________________________________________са седиштем у _________________  

назив члана групе 
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 

адреса 
 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________  
 
или 
 
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  

назив носиоца посла 
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 

адреса 
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем 
 
__________________________________________са седиштем у _________________  

назив Подизвођача 
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 

адреса 
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Члан 1.  
 Уговорне стране констатују: 
 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 23.10.2018.  године, објавио Позив за подношење понуда 
у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских 
радова    „Извођењу радова на санацији и реконструкцији моста преко реке Млаве код Опште 
болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и моста преко 
Млаве)“   ,ЈН. Бр.  55/2018  ,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,  
 - да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, 
вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је 
поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним 
набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама; 
 - да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Уредбом о 
утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединица 
локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. 
године, („Службени гласник РС“, бр. 56/2018), преко Канцеларије за управљање јавним 
улагањима (у даљем тексту: Канцеларија); 
 -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео 
Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци 
доделио Извођачу радова.   

Предмет уговора 
Члан 2.  

 Предмет овог уговора је „Извођење радова на санацији и реконструкцији моста преко 
реке Млаве код Опште болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. 
Млавске и моста преко Млаве)“    . 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно 
извршење радова који су предмет овог уговора. 

Вредност радова – цена 
Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 
______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), 
од чега је ПДВ_____________ (словима:_______________________________________), што без 
ПДВ-а износи ______________ (словима:__________________________________________) а 
добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ 
од ___________2018. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. 

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

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

Услови и начин плаћања 
Члан 4. 

 Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин: 
1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације: 
- предрачуна у износу аванса; 
- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 
2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној 
ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, 
у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног 
надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од 
уговорене вредности.  
 Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, 
Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.  

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова. 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске 
књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова 
доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, 
у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права 
приговора. 
 

Рок за завршетак радова 
Члан 5. 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ 
(______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према 
приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која 
се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана 
колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су 
потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора 
су: 

(1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

(2) мере предвиђене актима надлежних органа; 
(3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациком; 
 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење 
у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије 
одређено. 

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

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
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Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 
Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се 
обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 
грађења. 

Члан 6. 
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у 

коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да 
изводи радове. 

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење 
рокова, сматрају се нарочито: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациком; 
4. закашњење увођења Извођача радова у посао; 
5. непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које 

Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се 
морају извести. 

6. Накнадне радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог 
уговора не би био остварен у потпуности 

 
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 

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

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са 
одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона. 

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

Уговорна казна 
Члан 7. 

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 
Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 
вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом 
основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано 
раскинути Уговор. 

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

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 
какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од 
уговорене казне и заједно са њом. 
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Обавезе Извођача радова 
Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким 
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда 
Наручиоцу радова, као и: 
1. да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању 

одговорног Извођача радова;     
2. да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и 

брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке 
документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и 
даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални 
недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је 
пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узети у 
обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;  

3. да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном 
надзору динамични план извођења радова;  

4. да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у 
складу са важећим прописима;  

5. да се строго придржава мера заштите на раду;  
6. да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио 

радове и да је спреман за њихову примопредају; 
7. да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за 

изградњу, односно пројекту за извођење, у складу са прописима, стандардима, техничким 
нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме; 

8. да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

9. да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 
предаје радова Наручиоцу радова; 

10. да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије; 

11. да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 
извођача радова на градилишту и пројекат за извођење, односно документацију на основу које 
се изводе радови; 

12. да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
13. да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев 

Стручног надзора или Наручиоца. 
14. да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 

квалитета употребљеног материјала; 
15. да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим 

на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 
уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао 
у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

16. да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену 
динамику; 

17. да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци; 
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18. да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року 
од 5 дана; 

19. да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 
инсталација и опреме. 

20. да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим 
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама 

Обавезе Наручиоца радова 
Члан 9. 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 
обавеза Извођача радова. 

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао. 
Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му 

обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора. 
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 
Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом 

одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са 
законом који регулише ову област; 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 
Члан 10. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног 

органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на 
сопствени трошак. 

Финансијско обезбеђење 
Члан 11. 

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај 
авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај 
авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од 
уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се 
онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности 
издатих ситуација. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 
(седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист 
Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим 
да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока 
важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне 
вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека 
гарантног рока.  
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Осигурање 
Члан 12. 

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних 
ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису 
осигурања, оригинал или оверену копију до момента увођења у посао, са роком важења за цео 
период извођења радова. 

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или 
оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања. 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 
Члан 13. 

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

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума 
примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са 
гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је 
извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са 
упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у 
току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза 
у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране 
Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова 
захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или 
уградње материјала неодговарајућег квалитета. 

Квалитет уграђеног материјала 
Члан 14. 

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

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 
акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 
Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и 
функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 
уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 
право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 
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Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се 
уређује планирање и изградња.  

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Вишкови и мањкови радова 
Члан 15. 

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и 
уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан 
да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.  

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио 
без сагласности Наручиоца. 

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, 
обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама 
изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у 
даљем тексту: Узансе) 

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од 
дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не 
прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване 
карактеристике објекта као целине. 

Хитни непредвиђени радови 
Члан 16. 

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су 
они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради 
спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, 
неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем. 

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне 
сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту 
сагласност.   

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење 
хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.  

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су 
морали бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова 
уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања 
обавестити Извођача радова.  

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова 
одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне 
трошкове. 

Непредвиђени радови 
Члан 17. 

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 
18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, 
али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег 
извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају 
радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора. 

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности 
наручиоца.  
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Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење 
непредвиђених радова. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали 
бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена 
цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача 
радова.  

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова 
одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне 
трошкове. 

 

Примопредаја изведених радова 
Члан 18. 

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на 
објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење 
радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и 
упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на 
објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова. 

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са 
одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на 
основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се 
односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. 

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 
завршетка радова. 

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) 
представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 
радова. 

Комисија сачињава записник о примопредаји. 
Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког 

прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени 
материјал и извештајима. 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 
преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те 
недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у 
разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на 
терет Извођача радова. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по 
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

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

коришћење изведене радове. 
 

Коначни обрачун 
Члан 19. 

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



 

_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (55/2018) | 80 од 118 

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова а обавезно је чине 3 (три) 
представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 
радова. 

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

примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 

 

Раскид Уговора 
Члан 20. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова 
касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана према достављеном 
динамичком плану. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени 
радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у 
понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као 
и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или 
из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није 
омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као 
подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. 
став 1. тачка 4. ЗЈН. 
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову 
реализацију. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 
предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним 
радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 
другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и 
сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед 
стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача 
радова и надзорног органа. 

 

Измене уговора 
Члан 21. 

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне 
набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица 
околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог 
уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 
17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне 
вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде 
већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти 
радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).  

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима 
предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.  
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 Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности 
на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом; 
4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 
5. хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које 

Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају 
извести. 

6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог 
уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени 
пројектом. 

Члан 22. 
У случају потребе извођења хитнихх непредвиђених и непредвиђених радова, поред 

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

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених 
радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом 
цена за наведене позиције непредвиђених радова. 

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

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

 

Сходна примена других прописа 
Члан 23. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће 
одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони 
односи. 

Саставни део уговора 
Члан 24. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
- техничка документација 
- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године 
- образац о произвођачима материјала и опреме 
- динамика извођења радова 

Решавање спорова 
Члан 25. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду 
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Број примерака уговора 
Члан 26. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну 
и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима. 

Ступање на снагу 
Члан 27. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на 
снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране 
Извођача радова.  

 
 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА  ЗА НАРУЧИОЦА 
 

   
 
 

МП. 

  
 

МП. 
 

САГЛАСНА: 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА 

 
В.Д. ДИРЕКТОРА 
Марко Благојевић 

 
Датум _________________ 
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XI.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 Предмет ЈН 

Опис позиције радова 
Јединица 

мере Количина Јединична цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена  без 
ПДВ-а 

Бр. 1 2 3 4 5 (3x4) 
 М - РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА     

М1.  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
М1.1 Обележавање, организација градилишта, сечење постојећег корова и 

растиња, ниске вегетације  са чишћењем терена пре почетка радова 
на изградњи нове конструкције. Подразумева се и утовар и 
транспорт материјала ван локације моста на локацију коју одреди 
инвеститор и надзорни орган. Транспортну даљину рачунати до 5км. 
Под коровом се подразумева суво грање и све врсте жбунастих трава 
висине преко 1м.  У цену је урачунат сав потребан рад и материјал. 
 пауш. 1 

 

 

М1.2 Геодетско преношење свих потребних података из пројекта на терен 
уз сталну висинску контролу. Позиција обухвата и снимак изведеног 
стања, као и израду елабората реди регистровања у катастар. 
 пауш. 1 

 
 

  УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:  
М2.  РАДОВИ РУШЕЊА  
М2.1 Рушење и уклањање постојећег армирано бетонског степеништа са 

припадајућом челичном оградом и постојеће армирано бетонске 
стазе код стубова С1 и С4 ради извођења проширења темеља 
стубова. Напомена: Пре давања понуде потребно је обићи терен и 
сагледати потребне радове, тако да понуђена цена  за његово 
уклањање обухвати све потребне ресурсе. 
 пауш. 1 

 

 
 

М2.2 
Рушење и уклањање топловодних цеви испод конзоле пешачке стазе 
моста ради извођења нове армирано бетонске конзоле пешачке стазе 
моста. Напомена: Пре давања понуде потребно је обићи терен и 
сагледати потребне радове, тако да понуђена цена  за његово пауш. 1 
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уклањање обухвати све потребне ресурсе. 

М2.3 Рушење и уклањање  асфалта и слојева коловоза до 
армиранобетонске постојеће коловозне плоче претпоставњено је 
18цм дебљине, Напомена: Пре давања понуде потребно је обићи 
терен и сагледати потребне радове, тако да понуђена цена  за његово 
уклањање обухвати све потребне ресурсе. 
 пауш. 1 

 

 
М2.4 Рушење и уклањање обе конзоле пешачке стазе моста ширине 1.23м 

са слојем асфалта 3цм дебљине, припадајуће пешачке ограде, 
импровизованих ивичњака,   ради извођења нових армирано 
бетонских конзола пешачке стазе моста ширине 3.6м. Напомена: Пре 
давања понуде потребно је обићи терен и сагледати потребне радове, 
тако да понуђена цена  за његово уклањање обухвати све потребне 
ресурсе. 
 пауш. 1 

 

 
  УКУПНО РАДОВИ РУШЕЊА:  

М3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
М3.1 Ископ за темеље стубова С1 и С2, материјал III категорије   

дубина ископа до 4 m, укључујући планирање дна ископане јаме.  
Подграда у зони везе старог и новог темеља према  технологији 
којом располаже Извођач уз статички прорачун технологије градње.                                                          
Обрачун по м3 
 м3 2.293,00 

 

 
М3.2 Затрпавање темеља стубова С1 и С2 са материјалом III категорије из 

ископа са збијањем до прописаног модула стишљивости.                                                              
Обрачун по м3 
 м3 1.195,00 

 

 
М3.3 Израда клина на споју насипа и објекта из шљунковитог материјала, 

укључујући збијање до прописаног модула стишљивости Мs = 50 
МPа.                                                                  
Обрачун по м3 
 м3 1.187,00 

 

 



 

_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (55/2018) | 85 од 118 

М3.4 Заштита косина насипа са монтажним -травнатим бетонским 
елементима, испуњени хумусом и семеном траве.                                
Обрачун по м2  
 м2 600,00 

 

 
М3.5 Ископ истражне јаме за потребе утврђивања стања постојећих 

темеља по две на оба обална стуба са сваке стране. Плаћа се по 
ископаној истражној јами. Димензије истражне јаме су 2x1м. Дубина 
јаме је 2.5м.травнатим бетонским елементима, испуњени хумусом и 
семеном траве.                                
Обрачун по м2 
 ком 4,00 

 

 
  УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:  

М4. ОДВОДЊАВАЊЕ 
М4.1 Израда   одводног   јарка   из   бетонских каналет  уграђених   

на  преклоп,  дужине 110   цм,  ширине   дна   каналете   40  цм, 
укључујући  припрему  подлоге.  Каналета се израђује по 
косини насипа стубова С1 служи  за  одвод  воде  са  коловоза  
до шахта - песколова, те стубова С1 
 м 15,00 

 

 
М4.2 Набавка   и  постављање   цеви   промјера 200  мм  из  полиестерске  

смоле  ојачане стакленим  влакнима,  за  одводњавање воде    са    
коловоза,    укључујући    сав материјал  за  вјешање  и  спајање  
израђен из  материјала  који  је  одпоран  на  утицај корозије. 
 м 69,00 

 

 
М4.3 Набавка    и    уграђивање    сливника    са решетком     и    

вертикалним     отицањем, промјера 150 мм, саставни  делови  су из 
сиве литине и битуминизирани. 
 ком 3,00 

 

 
М4.4 Набавка    и    уграђивање    сливника    за  чишћење   са   поклопцем   

и   вертикалним прикључком  промјера  150  мм, саставни 
делови су из сиве литине и битуминизирани. 
 ком 1,00 
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М4.5 Набавка и уграђивање цевчице за одвод процједне     воде     са     
хидроизолације. Цевчице  су  са  прирубницом  израђене  из 
материјала  отпорног  на  корозију.  Изнад реке    цевчице    се    
спајају    на  главну  одводну  цев,  на  осталом  делу вода слободно 
отиче. 
 ком 6,00 

 

 
М4.6 Израда шахта из бетонских цијеви промјера 800   мм   са    

поклопцем,    укључујући прикључак    доводне    и    одводне    цеви 
промјера    300    мм    од    шахта    до сепаратора    или    
канализације . 
Дубина шахта - песколова 1,0 до 1,5 м. 
 ком 1,00 

 

 
  

                              УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ: 
 

М5.БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

Неармирани бетон 
М5.1 Неармирани подбетон испод темељних стопа од бетона МБ15,  

дебљине 10цм.        У цену је урачунат сав потребан рад и материјал.                                                                  
Обрачун по м³ уграђеног бетона. 
 м3 14,00 

 
 

М5.2 Неармирани подбетон испод прелазне плоче од бетона МБ15, 
дебљине 10цм. У цену је урачунат сав потребан рад и материјал.                                                                  
Обрачун по м³ уграђеног бетона. 
 м3 10,00 

 
 

Армирани бетон 
М5.3 Израда оплате, набавка, транспорт и уградња армираног бетона 

темељних стопа  C25/30(МБ30).                                                                      
У цену је урачунат сав потребан рад и материјал.                                                                      
Обрачун по м3 уграђеног бетона.          
                                                                        м3 135,00 

 

 
М5.4 Израда оплате, набавка, транспорт и уградња армираног бетона 

чеоних зидова  C25/30(МБ30)   У цену је урачунат сав потребан рад 
и материјал. Обрачун по м3 уграђеног бетона.                    м3 58,79 
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М5.5 Израда оплате, набавка, транспорт и уградња армираног бетона 
крилних зидова и армирано бетонске плоче пешачких стаза изнад 
шљунчаног клина  C25/30(МБ30)                                                              
У цену је урачунат сав потребан рад и материјал.                                                                      
Обрачун по м3 уграђеног бетона.                    м3 108,37 

 

 
М5.6 Израда оплате, набавка, транспорт и уградња армираног бетона 

парапета испред чеоних зидова C25/30(МБ30).                                                                 
У цену је урачунат сав потребан рад и материјал.                                                                      
Обрачун по м3 уграђеног бетона.                                                                                           м3 12,20 

 
 

М5.7 Израда оплате, набавка, транспорт и уградња бетона АБ лежишне 
греде. Бетон класе C30/37(МБ40).                                                                  
У цену је урачунат сав потребан рад и материјал.                                                                      
Обрачун по м3 уграђеног бетона.                    м3 93,95 

 
 

 лева трака  А.Б. Конзола  
М5.8 Израда оплате, набавка, транспорт и уградња префабриковане 

армирано бетонске монтажне плоче тип ОМНИА д=8,0цм. 
(димензије према детаљу у графичкој документацији) .                                                                                                                                                                                                  
У цену је урачунат сав потребан рад и материјал.                                                                      
Обрачун по м3 уграђеног бетона.               
        м3 47,56 

 

 
М5.9 Израда оплате, набавка, транспорт и уградња монтажних ивичних 

венаца (димензије према детаљу у графичкој документацији).                                                                                                                                                                
Бетон класе МБ40.                                                                                                                                     
У цену је урачунат сав потребан рад и материјал.                                                                      
Обрачун по м3 уграђеног бетона.                            
 м3 18,53 

 

 
М5.1

0 
Израда оплате, набавка, транспорт и уградња бетона АБ додатна 
коловозна плоча д=15-20цм, МБ40.                                                                        
У цену је урачунат сав потребан рад и материјал.                                                                      
Обрачун по м3 уграђеног бетона.          
  м3 103,82 

 

 
М5.1

1 
Израда оплате, набавка, транспорт и уградња лаког бетона- испуна  
коловоза,  Politerm blu 350 или слично.                                                                                                     
У цену је урачунат сав потребан рад и материјал.                                                                      
Обрачун по м3 уграђеног бетона.           м3 298,58 
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М5.1
2 

Израда, набавка, транспорт и уградња испуна од лаког  армираног 
бетона пешачких стаза  моста од бетона Politerm blu 350 или слично.                                                                                                                             
Обрачун по м3 уграђеног бетона. 
 м3 47,50 

 
 

М5.1
3 

Израда оплате,набавка, транспорт и уградња армираног бетона 
C25/30(МБ30) у греде изнад чеоних зидова.                                                           
Обрачун по м3 уграђеног бетона. 
 м3 6,37 

 
 

М5.1
4 

Израда оплате,набавка, транспорт и уградња армираног бетона 
C25/30(МБ30) у прелазне плоче.                                                           
Обрачун по м3 уграђеног бетона. 
 м3 26,40 

 
 

М5.1
5 

Израда оплате,набавка, транспорт и уградња армираног бетона 
C25/30(МБ30) у спољашње степениште.                                                           
Обрачун по м3 уграђеног бетона. 
 м3 6,30 

 
 

  УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:  
М6.АРМИРАЧКИ РАДОВИ И ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА 

 
М6.1 Набавка, чишћење,сечење, машинско савијање, транспорт и монтажа 

арматуре свих квалитета према прописима, пројекту и статичким 
детаљима. Б500Б                                           
Обрачун по кг. 
 кг 65.579,00 

 

 
М6.2 Набавка и чишћење материјала, израда челичне конструкције цевног 

моста  према радионичкој документацији и условима из техничког 
описа, транспорт, монтажа  и антикорозиона заштита челичне 
конструкције, а  све према техничким условима и правилницима за 
производњу, монтажу, антикорозиону заштиту и транспорт челичне 
конструкције.  
 кг 57.536,00 

 

 
М6.3 Антикорозивна заштита према приложеном опису. Боја РАЛ 9010 

(БЕЛА)       
Обрачун по кг израђене, антикорозионе  и транспортоване и 
монтиране конструкције.- Пескарење свих површина челичне кг 57.536,00 
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конструкције до степена чистоће SА 2 1/2, у свему према одредбама 
DIN 55928, са механичким отклањањем свих нечистоћа и прашине, 
пре наношења схоп-примера;          
-  Наношење једног премаза схоп-примера у дебљини 15–20 
микрометара, са карактеристикама премаза у потпуности 
компатибилним са предвиђеним финалним системомом 
антикорозионе заштите.          
-  Након, израде и заваривања челичне конструкције, наношење у 
радионици два темељна премаза антикорозионе заштите бојама на 
бази цинк-епоxида, са укупном дебљином сувога филма 35x2=70 
микрометара;          
- Наношење у радионици, једног завршног премаза дебљине сувога 
филма 35 микрометара, бојама од епокси смоле          
-  Након извршене монтаже челичне конструкције, поправка 
“флековањем” свих оштећених површина и потом наношење, 
другог, завршног премаза АК заштите, укупне дебљине сувога 
филма 35 микрометара, бојама од епокси смоле          
-  Минимална  укупна дебљина наноса четири слоја сувога филма, 
мерено у условима монтаже мора износити 140 микрометара.          
 

  УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ И 
ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА:  

М7.ОГРАДЕ 
М7.1 Израда и постављање челичне ограде пешачке стазе према детаљима 

и спецификацији датој у пројекту. Челик мора бити заштићен 
минијумом и обојен са два слоја боје.                                                                                                            
У цену је урачуната набавка материјала, израда, транспорт, монтажа.                                                  
Обрачун по   м1.          
                                                                                                  м1 172,00 

 

 
  УКУПНО ОГРАДЕ:  

М8.ДИЛАТАЦИЈЕ И ЛЕЖИШТА 
М8.1 Набавка и уградња дилатационе спојнице на стубовима С1 и С4 у 

свему према графичкој документацији.                                                          
Плаћа се по м´ уграђене дилатационе спојнице.                                                                                                 м1 35,00 
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Обрачун по   м1. 

М8.2 Набавка и уградња неопренских лежишта НАЛ 200/400/85 (5ком) и 
НАЛ 300/400/85 (4ком)  испод челичних решетки.                                                                
Плаћа се по комаду уграђенеог лежишта                                       
Обрачун по   м1. ком 9,00 

 
 

  УКУПНО ДИЛАТАЦИЈЕ:  
М9.ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
М9.1 

 
Припрема подлоге, површине бетона 
коловозне плоче с водом под високим 
притиском или пескарењем.                                                        
Обрачун по   м2. 
 м2  1.037,92 

 

 
М9.2 Израда хидроизолације прелазне плоче на споју са распонском 

конструкцијом. 
Састав хидроизолације исти као на 
коловозној плочи.                                                                                             
Обрачун по   м2. м2 46,35 

 

 
М9.3 Израда хидроизолације на подручју 

коловоза и  испод пешачких стаза на 
припремљену површину. Изолација се састоји из: 
- епоксидног премаза који се посипа са 
кварцним песком 
- вруће битуменске масе за лепљење 
траке 
- битуменских трака дебљине 5,0 мм, 
лепљене на преклоп.                                       Обрачун по   м2. м2 1.037,92 

 

 
М9.4 Премазивање битуменом бетонских површина које ће доћи у додир 

са изведеним насипом . Обрачун по м2 према опису радова и 
техничким условима. м2 666,00 

 
 

  УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:  
М10.ЗАВРШНИ И  ОСТАЛИ РАДОВИ 
М10.

1 
Набавка и уградња камених  ивичњака 13/20цм                                                                                             
Обрачун по   м1. м1 172,00   
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М10.
2 

Израда коловозног застора од асфалт бетона АБ 11с, 8цм                                                                                          
Обрачун по   м1. м2 645,30   

М10.
3 

Израда и затварање спојница на асфалту уз ивичњаке и монтажне 
венце на пешачким стазама трајно еластичном масом.                                                                                          
Обрачун по   м1. м1 343,00 

 
 

М10.
4 

Ливени асфалт-пешачке стазе.  Израда хабајућег слоја (HS) од 
асфалт-бетона, од мешавине камених материјала и битумена. Рад 
обухвата набавку материјала и уграђивање у слојевима по пројекту.                                                                             
Обрачун се врши по m2 уваљаног слоја.                         AB 4             d 
= 3 cm                                                                                         
Обрачун по   м2. м2 344,86 

 

 
М10.

5 
Набавка и уградња ПВЦ цеви у пешачке (ревизионе) стазе 
6xØ100мм.                                                
Обрачун по   м1. м1 184,00 

 
 

М10.
6 

Санациони радови на мосту. Ова позиција обухвата поправку свих 
оштећених делова на главним бетонским носачима и коловозној 
плочи према детаљима датим у графичкој документацији пауш. 1,00 

 
 

М10.
7 

Заштитни премаз бетонских површина  постојећег моста у белој боји 
након свих санационих поправки.  м2 2.000,00   

  УКУПНО ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ:  
М11.ИСПИТИВАЊА  И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
М11.

1 
Испитивање носивости моста пробним 
оптерећењем. ком 1   

М11.
2 Израда пројектне документације изведених радова. ком 1   

М11.
3 Израда пројектне документације одржавања. ком 1   
  УКУПНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  
 РЕКАПИТУЛАЦИЈА М - МОСТ     

М1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     

М2 РАДОВИ РУШЕЊА     

М3 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
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М4 ОДВОДЊАВАЊЕ     

М5 БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ     

М6 АРМИРАЧКИ РАДОВИ И ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА     

М7 ОГРАДЕ     

М8  ДИЛАТАЦИЈЕ И ЛЕЖИШТА     

М9 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     

М10 ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ     

М11 ИСПИТИВАЊА  И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА     
                                                                                                                                                               У К У П Н О :  
      
                                          П - ПОТПОРНИ ЗИД     

П1 РАДОВИ НА РУШЕЊУ 
П1.1 Уклањање дела тротоара у зони извођења  

шипова, као и дела ограде који се налази на траси шипова са 
одвозом шута на  депонију коју одреди Инвеститор. 

 

 пауш. 
  

 
 УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ:  

П2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
П2.1 Израда насип од шљунчаног материјала у залеђу потпорне 

конструкције у слојевима од 30цм са модулом стишљивости 
сваког слоја од 40МПа. Плаћа се po м³ насутог материјала. 

м³   155,00  
 

П2.2 Извођење HW бушених шипова од бетона MB30 са најмање 
400kg цемента по м3 бетона. 
Плаћа се комплетно изведен шип  (ископ и бетонирање) по 
м'.Арматура шипа се плаћа посебно. Ø400мм 
 
 

м'   180,00  
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 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:  

П3  БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 Следеће ставке важе за све позиције: 

* Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а 
набијање вибрирањем 
* Арматура се плаћа посебно 
* У цену бетона је урачуната и оплата и скела 
*Плаћа се по  м³ уграђеног бетона за потпуно готов посао. 

 

   

 
П3.1 Армирани бетон за стубове кружног облика Ø400мм  од бетона 

MБ30 
 

м³   5,03  
 

П3.2 Армирани бетон везне греде шипова од МБ30 
 м³   10,10   

П3.3 Армирани бетон за зид завесу постављену испред шипова од 
бетона MБ30. 
 

м³   16,50  
 

П3.4 Израда испуне од бетона на стази по горњој површини 
наглавице шипова од бетона МБ30 
 

м³   4,80  
 

П3.5 Израда монтажних ивичних венаца дебљине д=8цм, димензија 
50/50цм 
Плаћа се по м' произведених и уграђених ивичних венаца 
 

м'   39,00  

 
П3.6 Rebrasti betonski čelik Б500Б nabavljen, isčen, savijen, namešten u 

konstrukciju i svezan po propisima i po projektu. 
Plaća se od kilograma montiranog rebrastog čelika. 
 

kg  6 896,00  

 
 УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:  

                                           РЕКАПИТУЛАЦИЈА П - ПОТПОРНОГ ЗИДА 
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П1 РАДОВИ НА РУШЕЊУ     
П2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
П3 БЕТОНСКИ РАДОВИ     
 УКУПНО:  
      
                                                                       С - САОБРАЋАЈНИЦА  
С1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  
С1.1 Обележавање трасе 

Позицијом је обухваћено oбележавање трасе и објеката, сва 
геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен 
и обратно, обнављање, осигурање и одржавање обележених 
ознака на терену за све време грађења, односно до предаје 
радова Инвеститору и сви трошкови преузимања података од 
РГЗ-а. 
165,76+154,63=320,39 

Мерење и обрачун је по m' трасе. 
 

m' 
 

320,39 
  

 
С1.2 Стругање асфалтних слојева 

Позицијом је обухваћено машинско стругање асфалтних 
слојева постојеће коловозне конструкције д=10 cm са утоваром 
и одвозом шута на депонију и сав потребан додатни рад и 
трошкови за извршење ове позиције.   

Мерење и обрачун је по m² порушеног асфалтног слоја. 
 

m² 
 

1.234,10 
  

 
С1.3   

Скидање хумуса 
  
Позицијом је обухваћено машинско и ручно скидање хумуса 
д=20 cm  са одвозом шута до 20 m. 
Мерење и обрачун је по m² повшине. 

m² 
 

119,68 
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С1.4 Рушење бетонског тротоара и прилаза 
Позицијом је обухваћено машинско и ручно разбијање 
постојеће бетонске конструкције д=10 cm на комаде са 
одвозом шута до 20 m. 
Мерење и обрачун је по m² порушене бетонске конструкције. 
 

m² 
 

81,96 
  

 
С1.5 Рушење постојећих канала 

Позицијом је обухваћено машинско и ручно рушење 
постојећих бетонских канала са одвозом шута до 20 m. 
Мерење и обрачун је по m' порушених бетонских канала. 
 

m' 
 

44,00 
  

 
С1.6 Рушење постојећих ивичњака 

Позицијом је обухваћено машинско и ручно рушење ивичњака 
18/24 са одвозом шута до 20 m. 
Мерење и обрачун је по m' порушеног ивичњака. 

 

m' 
 

260,55 
  

 
С1.7 Уклањање стабала 

Позицијом је обухваћено сечење стабала Ø 20-30 cm, као и 
кресање грана укључујући и транспорт. 
Мерење и обрачун је по уклоњеном стаблу. 

 

m² 
 

4,00 
  

 
С1.8 Рушење бетонског степеништа 

Позицијом је обухваћено машинско и ручно разбијање 
постојеће бетонске конструкције степеништа на комаде са 
утоваром и одвозом шута до 20 m. 
Мерење и обрачун је по m² порушеног бетонског степеништа. 

 

m² 
 

26,70 
  

 
С1.9 Утовар и транспорт порушеног бетона 

Позицијом је обухваћено машински утовар и одвоз порушеног 
бетона на депонију удаљеност до 12 km. 
Мерење и обрачун је по m³ порушеног бетона. 

m³ 
 

8,20 
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С1.1
0 

Нивелисање шахт поклопца 
Позицијом је обухваћено регулисање шахт поклопца у 
коловозу. 
Мерење и обрачун је по m³ порушеног бетона. 

 

kom 
 

4,00 
  

 
                                                                                                                          УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:  
С2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
С2.1 Ископ материјала 

Позицијом је обухваћен ископ материјала III и IV категорије 
машинским путем, као и ископ материјала испод порушених 
бетонских и асфалтних површина са утоваром и превозом, у 
свему према ТУ за дату позицију радова.  
852,63+66,01=918,64 
Мерење и обрачун је по m³  ископаног материјала 

 

m³ 
 

918,64 
  

 
С2.2 Израда насипа oд земље 

Позицијом је обухваћена набавка материјала са транспортом 
до места уградње и сви радови потребни за израду насипа -
разастирање, грубо и фино планирање, евентуално квашење  
или сушење, збијање слојева насипа,  према димензијама 
и нагибима датим у пројекту и сва текућа испитивања.  
366,31+15,22=381,53 
Мерење и обрачун је по m³ уграђеног материјала у збијеном 
стању. 

 

m³ 
 

381,53 
  

 
С2.3 Обрада подтла 

Позицијом су обухваћени сви радови потребни за обраду 
подтла. Планирање, евентуалну санацију, квашење, односно 
просушивање материјала и сабијање до пројектом захтеване 
збијености, у свему према техничким условима и сва текућа 
испитивања. 

m² 
 

2.367,22 
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2132,98+234,22=2367,22          
Мерење и обрачун се врши по m² уређеног подтла. 

 
С2.4 Хумузирање косина 

Позиција обухвата разастирање и планирање хумуса машински 
са ручном поправком и затрављивање са набавком семена и 
квашењем. 
121,42+27,73+132,70=281,85 
Мерење и обрачун се врши по m² уређене површине. 

 

m² 
 

27,74 
  

 
                                                                                                                                         УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:  
С3  КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА - САОБРАЋАЈНИЦА 
С3.1 Израда слоја од ДКА 0/63 mm      d=30cm 

Позицијом је обухваћена набавка и  транспорт дробљеног 
каменог 
агрегата 0/63мм, грубо и фино разастирање, евентуално 
квашење и збијање до пројектом захтеване носивости и сва 
текућа испитивања. 
Мерење и обрачун је по m³ уграђеног слоја у збијеном стању.                                                                                                               

 

m³ 
 

675,31 
  

 
С3.2 Израда слоја од ДКА 0/31 mm      d=15cm 

Позицијом је обухваћена набавка и  транспорт дробљеног 
каменог 
агрегата 0/31мм, грубо и фино разастирање, евентуално 
квашење и збијање до пројектом захтеване носивости и сва 
текућа испитивања. 
76,07+23.24+70.50=169,81                                                                                                                                                 
Мерење и обрачун је по m³ уграђеног слоја у збијеном стању. 

 

m³ 
 

248,33 
  

 
С3.3 Израда битуменизираног носећег слоја БНС 22сА  

d=2x6cm - саобраћајница 
Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке материјала, 

m² 
 

2.552,29 
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производње асфалтне мешавине, машинско прскање подлоге 
битуменском емулзијом, машинска уградња асфалтне 
мешавине, транспорт, опрема и сав потребан додатни рад и 
материјал  за извршење ове позиције.   
Планиметрисано. 
Мерење и обрачун је по m² изведеног БНС слоја.  

 
С3.4 Израда хабајућег слоја АБ 11с d=5cm  

Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке материјала, 
производње асфалтне мешавине, машинско прскање подлоге 
битуменском емулзијом, машинска уградња асфалтне 
мешавине, транспорт, опрема и сав потребан додатни рад и 
материјал  за извршење ове позиције.  
Планиметрисано.  
Мерење и обрачун је по m² изведеног АБ слоја.  

 

m² 
 

2.552,29 
  

 
 УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА – САОБРАЋАЈНИЦА:    
С4  КОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА 
С4.1 Израда  слоја од туцаника    d=10cm 

Позицијом је обухваћена набавка и  транспорт туцаника 0/31 
мм, грубо и фино разастирање, евентуално квашење и збијање 
до пројектом захтеване носивости и сва текућа испитивања. 
Пројектована дебљина слоја је d=10 cm у конструкцији 
тротоара. 
Мерење и обрачун је по m³ уграђеног слоја у збијеном стању. 

                                                                                                                                           
 

m³ 
 

50,31 
  

 
С4.2 Израда равнајућег слоја од песка    d=5cm 

Позицијом је обухваћена набавка и  транспорт песка, грубо и 
фино разастирање, евентуално квашење и збијање до пројектом 
захтеване носивости и сва текућа испитивања. Пројектована 
дебљина слоја је d=5 cm у конструкцији тротоара.  

m³ 
 

434,56 
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Мерење и обрачун је по m³ уграђеног слоја у збијеном стању. 
                                                                                                    
 

С4.3 Израда хабајућег слоја од бехатон плоча d=6 cm  
Позицијом је уградња бехатон плоча уз коришћење 
одговарајуће механизације, као и транспорт  до места 
уграђивања. 
Планиметрисано. 
Мерење и обрачун је по m² изведеног слоја.  

 

m² 
 

434,56 
  

 
С4.4 Префабриковани бетонски ивичњаци 

Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке и транспорта 
материјала, привремено складиштење, уградња белих 
бетонских ивичњака 18/24 на подлози од бетона МБ 15 са 
испуном спојница цементним малтером и обрадом фуга и сав 
потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције. 
Ивичњаци морају бити МБ 40 и имати све атесте о потребном 
квалитету. 
Мерење и обрачун је по m' изведеног ивичњака са подлогом. 

 

m' 
 

610,91 
  

 
С4.5 Баштенски ивичњаци 

Позицијом су обухваћени сви трошкови набавке и транспорта 
материјала, привремено складиштење, уградња белих 
бетонских ивичњака 10/20 на подлози од бетона МБ 15 са 
испуном спојница цементним малтером и обрадом фуга и сав 
потребан додатни рад и материјал за извршење ове позиције. 
Ивичњаци морају бити МБ 4о и имати све атесте о потребном 
квалитету. 
Мерење и обрачун је по m' изведеног ивичњака са подлогом. 

 

m' 
 

13,00 
  

 
С4.6 Бетонски канал 

Позицијом је обухваћено постављање бетонских каналета од 
монтажних елемената 50/40/40 на бетону МБ 15 d=10 cm 

m' 
 

39,00 
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Мерење и обрачун је по m' постављенe каналете. 
 

 УКУПНО КОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА:  
С5 КОНСТРУКЦИЈА СТЕПЕНИШТА 
С5.1 Израда тампон слоја 

Позицијом су обухваћена израда тампон слоја испод 
степеништа од дробрљеног каменог агрегата 0/31mm, d=10 cm. 
Мерење и обрачун је по m² изведеног слоја.  
 

m² 
 

23,98 
  

 
С5.2 Арамтура 

Позицијом су обухваћени радови на армирању  
степеништа 

   
 

Q335 kg 
 

135,6 
   

Q188 kg 
 

41,87 
   

Мерење и обрачун је по kg уграђене арматуре 
 

kg 
 

177,47 
   

 АРМАТУРА УКУПНО:     
С5.3 Бетон 

Позицијом су обухваћени радови на бетонирању  
степеништа бетоном МБ 30. 
Мерење и обрачун је по m³ уграђеног слоја. 

 

m³ 
 

3,02 
  

 
 УКУПНО КОНСТРУКЦИЈА СТЕПЕНИШТА:  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  С - САОБРАЋАЈНИЦА 

С1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     
С2 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
С3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА - САОБРАЋАЈНИЦА     
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С4 КОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА     
С5 КОНСТРУКЦИЈА СТЕПЕНИШТА     

 УКУПНО:  
 СС – САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА   

СС1 НАБАВКА И ИСПОРУКА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ПРИБОРОМ ЗА МОНТАЖУ 
 

 знакови групе 
 

      II 
 

 
    

 троугао а=90cm, класе 3                               II-1 ком. 1   
 круг Ф60cm, класе 3                                     II-2 ком. 1   
 круг Ф60cm, класе 2                                     II-24 ком. 1   
 круг Ф60cm, класе 2                                     II-43.1 ком. 1   
 круг Ф60cm, класе 2                                     II-43.2 ком. 1   
 круг Ф60cm, класе 2                                     II-34 ком. 1   
 круг Ф60cm, класе 2                                     II-45 ком. 4   
 знакови групе                                             III     
 ромб 60х60cm класе 2                                 III-3 ком. 2   
 квадрат а=60cm класе 3                              III-6 ком. 7   
 правоугаоник 90х70cm класе 2                  III-61 ком. 2   
 правоугаоник 30х100cm класе 2                III-84 ком. 4   
 правоугаоник 60х90cm класе 2                  III-203 ком. 1   
 знакови групе                                             IV 

     
 правоугаоник 60х30cm класе 2            V-5 ("За возила дужинe 

веће    ком. 2   



 

_________________________________________________________________________________ 
Општина Петровац на Млави / Конкурсна докуметација за ЈН (55/2018) | 102 од 118 

                                                                             од 11.5m")                                
 квадрат а=60cm класе 2                      IV-23.4 ком. 1   
 квадрат а=60cm класе 2                      IV-23.7 ком. 1   
 квадрат а=60cm класе 3                      IV-23.37 ком. 1   
                УКУПНО  НАБАВКА И ИСПОРУКА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ПРИБОРОМ ЗА МОНТАЖУ: 

  
 
СС2 НАБАВКА И ИСПОРУКА НОСАЧА, МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 
СС2.

1 
Једностубни цевни носач:     

 Дужине   2,1 m ком. 4   
 дужине 3,4 m ком. 8   
 дужине 3,5 m ком. 1   
 дужине 3,6 m ком. 1   
 дужине 3,7 m ком. 2   
 дужине 4,0 m ком. 2   
 дужине 4,2 m ком. 2   
 дужине 4,4 m ком. 1   

СС2.
2 

МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 
     

 ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 
     

 демонтажа табле саобраћајног знака 
 ком. 5   

 демонтажа стуба саобраћајног знака 
 ком. 4   

 МОНТАЖА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 
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 монтажа стуба саобраћајног знака ком. 21   
 монтажа табле саобраћајног знака ком. 32   
 УКУПНО  НАБАВКА И ИСПОРУКА НОСАЧА, МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА:  

СС3 ОЗНАКЕ НА КОЛОВОЗУ 
СС3.

1 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА БЕЛОМ БОЈОМ 

     
 Уздужне ознаке на коловозу 

     
 разделна линија ширине 0,12m неиспрекидана 

 
m² 

 
45,50 

   
 разделна линија ширине 0,12m испрекидана растера 1-1m 

 
m² 

 
16,70 

   
 Попречне ознаке на коловозу 

     
 пешачки пелаз 

 m² 58,50   
 линија заустављања неиспрекидана 

 m² 1,50   
 линија заустављања испрекидана 

 m² 3,00   
 Остале ознаке на коловозу 

     
 стрелице право 

 m² 3,60   
 стрелице лево 

 m² 4,50   
 шрафирана поља за усмеравање саобраћаја 

 m² 15,20   
 УКУПНО  ОЗНАКЕ НА КОЛОВОЗУ:  

СС4 САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА 
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 Саобраћајно огледало (IX-6), 100х80cm 
 

ком 
 

1 
   

 Елементи заштитне одбојне ограде 
     

 H1-W2 са побијањем 
 

m 
 94   

 H1-W2 са анкерисањем 
 

m 
 182   

 лучни елемент (заобљени, кружни) 
 

ком 
 6   

 УКУПНО САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА:  
РЕКАПИТУЛАЦИЈА СС – САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА 

СС1 НАБАВКА И ИСПОРУКА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 
СА ПРИБОРОМ ЗА МОНТАЖУ     

СС2 НАБАВКА И ИСПОРУКА НОСАЧА, МОНТАЖА И 
ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА     

СС3 ОЗНАКЕ НА КОЛОВОЗУ     
СС4 САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА     

 УКУПНО:  
   

ПС-ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

ПС1  САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА 
 

НАБАВКА И ИСПОРУКА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ПРИБОРОМ ЗА МОНТАЖУ 

   
знакови групе 

 
II 

 

    
 троугао а=90cm, класе 2 I-19 

 

ком. 
 

12 
   

 знакови групе 
 

II 
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 круг Ф60cm, класе 2 II-3 
 ком. 3   

 круг Ф60cm, класе 2 II-30(30) 
 ком. 3   

 круг Ф60cm, класе 2 II-43.2 
 ком. 1   

 знакови групе 
 

III 
     

 квадрат а=60cm класе 2 III-9 
 ком. 6   

 правоугаоник 230х220cm класе 2 III-301 (1) 
 ком. 1   

 правоугаоник 200х230cm класе 3 III-301 (2) 
 ком. 1   

 правоугаоник 130х30cm класе 2 III-302.1 (L) 
 ком. 7   

 правоугаоник 130х30cm класе 2 III-302.1 (D) 
 ком. 6   

 знакови групе 
 

IV 
     

 правоугаоник 60х30cm класе 2 IV-1 (50m) 
 ком. 1   

 правоугаоник 60х30cm класе 2 IV-1 (60m) 
 ком. 2   

 правоугаоник 60х30cm класе 2 IV-6  
 ком. 1   

ПС2 НАБАВКА И ИСПОРУКА НОСАЧА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 
 

 једностубни цевни носач: 
     

 дужине 1,7 m 
 ком. 3   

 дужине 1,9 m 
 ком. 5   

 дужине 2,5 m 
 ком. 24   

 дужине 2,8 m 
 ком. 3   

 дужине 3,0 m 
 ком. 2   

 дужине 3,1 m 
 ком. 1   

 дужине 3,5 m 
 ком. 3   
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 дужине 3,8 m 
 ком. 1   

 решеткасти носачи: 
     

 дужине 4,8 m 
 ком. 2   

 дужине 5,3 m 
 ком. 2   

                                                            УКУПНО НАБАВКА И ИСПОРУКА НОСАЧА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА: 
  

ПС3 МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 
МОНТАЖА САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 

 
   

 
 монтажа табле саобраћајног знака 

 ком. 38   
 прекривање табле саобраћајног знака непровидном фолијом 

 ком. 9   
                                                                                                      УКУПНО  МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: 

  
ПС4 ОЗНАКЕ НА КОЛОВОЗУ 

 
ПС4

.1 
Обележавање коловоза жутом бојом 

     
   

Уздужне ознаке на коловозу 
 

   
 

 неиспрекидана линија ширине 0,12m 
 m² 11,00   

 испрекидана линија растера 1-1 ширине 0,12m m² 10,50   
 испрекидана линија растера 3-3 ширине 0,12m 

 m² 1,50   
 Попречне ознаке на коловозу 

     
 линија заустављања неиспрекидана m² 3,0   
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 МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 

     
 демаркирање ознака на коловозу 

 
m² 

 
43,00 

   
 УКУПНО ОЗНАКЕ НА КОЛОВОЗУ:   

ПС5 САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА 
 VII-2 Хоризонталне запреке, 2000х250 

 ком 8   
 ТС 1 Трепћуће светло (једнострано) ф180, са резервном батеријом 

 ком 16   
 ТС 4 Трепћуће светло (једнострано) ф180, са резервном батеријом 

 ком 4   
 Заштитне баријере типа "NEW JERSEY"-пластична 

 ком 18   
 IX-10 Постоље за саобраћајну сигнализацију 

 ком 96   
 УКУПНО САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА:   
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ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:  
 
 
М – РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА:  

 

 
П – ПОТПОРНИ ЗИД: 

 

 
С - САОБРАЋАЈНИЦА: 

 

 
СС – САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА: 

 

 
ПС – ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА: 

 

 
 

 

 
 
 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________ 
 

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________ 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________ 
 

 
НАПОМЕНА: 
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

Слика 2.: у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
12) у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену 

без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке без ПДВ-а. 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. 
ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 
 У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача __________________________________________________, дајем следећу 

(назив понуђача) 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

 Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________,  
(назив понуђача) 

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке 
радова    „Извођење  радова на санацији и реконструкцији моста преко реке Млаве код Опште болнице и раскрснице државног пута IIA-

147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и моста преко Млаве)“                               , број   55/2018   , односно. услове 
наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:  
 
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар; 
 
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела 
преваре; 
 
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.  
 

 
 

Датум 
 

_________________ 

МП Потпис овлашћеног лица 
подизвођача  

 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду. 
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XIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 

1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 
 
 У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача ______________________________________________, дајем следећу 

(назив понуђача) 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

 Подизвођач ____________________________________, са седиштем у ______________,  
(назив понуђача) 

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке 
радова ________________________, број__________, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. 
Закона о јавним набавкама, и то:  
 
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар; 
 
2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела 
преваре; 
 
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.  
 
4.Понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 
ако је таква дозвола услов за обављање те делатности. 
 
 

 
Датум 

 
_________________ 

МП Потпис овлашћеног лица 
подизвођача 

 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом. 
Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду. 
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XIV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
Назив понуђача: 
Седиште понуђача: 
Матични број: 
ПИБ: 

 
Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________,  

(назив понуђача) 
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу  

 
 

ИЗЈАВУ 
 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач 
__________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
 назив понуђача  
„Извођењу радова на санацији и реконструкцији моста преко реке Млаве код Опште 
болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и моста преко 
Млаве)“   бр. 55/2018, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

  

Назив понуђача: 
Седиште понуђача: 
Матични број: 
ПИБ: 
 

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача _________________________________, дајем следећу 

И З Ј А В У 
 Понуђач __________________________________________, са седиштем у 
________________________________, испуњава додатне услове дефинисане конкурсном 
документацијом у поступку јавне набавке радова „Извођење радова на санацији 
и реконструкцији моста преко реке Млаве код Опште болнице и раскрснице државног пута IIA-
147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и моста преко Млаве)“   , број  55/2018 , односно услове 
наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:  
 
1.  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: 

- да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су достављени 
подаци мора да буде већи од 270.000.000,00 динара; 

- да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки 
објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан. 

- да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 
реализовао уговорe (највише 5 уговора) у укупној вредности од најмање 180.000.000,00  динара 
без пореза на додату вредност, а који се односе на радове на изградњи или санацији мостовских 
конструкција 

- да понуђач поседује стандарде наведене у конкурсној документацији 
2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: 

› Да располаже минимално захтеваном опремом:  
Врста Количина 
Камион „кипер/сандучар“  комада 3   
Лако доставно возило комада 2    
Багер или ровокопач комада 2     
Комбинована машина – „Скип“ комада 1    
Фабрика бетона 50м3   комада 1 
Аутомешалица за бетон 8м3 комада 2    

› да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца:  
- најмање 50 извршилаца,  
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: 

лиценцу 400 или 401 или 410 или 411-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 
предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: 
лиценцу 412 или 415 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној 
набавци 

- најмање 1 лице за безбедност и здравље на раду 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Овај образац попуњен, потписан 
и оверен печатом доставља се уз понуду. 
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XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
Назив понуђача: 
Седиште понуђача: 
Матични број: 
ПИБ: 
 

Понуђач _____________________________________________, даје  
(назив понуђача) 

 
 

И З Ј А В У 
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да  
(назив понуђача) 

ће,  уколико у поступку јавне набавке радова    „Извођење радова на санацији и реконструкцији моста преко реке 

Млаве код Опште болнице и раскрснице државног пута IIA-147 (ул. 8. октобра, ул. Млавске и моста преко Млаве)“                      буде 
изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу 
радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења 
уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење 
радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења 
радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.  

 
Датум: М.П. Овлашћено лице понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени 
представник групе понуђача. 
Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.  
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XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

  Понуђач ________________________________________, даје следећу  
(назив понуђача) 

 
 

И З Ј А В У 
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
 
 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 
____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 
Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови 
који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно 
техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. 
Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу 
бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   
 
 
 

Датум: М.П. Овлашћено лице понуђача 
   

   
   

За Наручиоца:  М.П. 

 (п о т п и с) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда 
била прихватљива. Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, 
односно овлашћени представник  групе понуђача и предтставник Наручиоца. 
Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду. 
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XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 
 

Назив понуђача: 
Седиште понуђача: 
Матични број: 
ПИБ: 
 
  У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, 
изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , 
година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели: 
 
 
Ред. 
Бр. 

Врста и тип Количина Година 
произво-
дње 

Облик поседовања 
(својина, закуп, 
лизинг) и садашња 
вредност 

Напомена 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 
 
 

Датум: М.П. Овлашћено лице понуђача 
   

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односно уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе 
понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача  
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XIX. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  
 

Назив понуђача: 
Седиште понуђача: 
Матични број: 
ПИБ: 
 
 

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у 
претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, 
чија листа је наведена у следећој табели: 
 
 

Ре
дн

и 
бр

. 

Назив уговора 
(навести назив објекта, 

врсту радова, површина и 
намена објекта)  

Година 
завршетка 

реализације 
уговора  

Наручилац Вредност 
(динара без ПДВ-а) 

     

      

     

     

     

     

 
Збир вредности реализованих уговора:                                             динара без ПДВ-а. 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Овлашћено лице понуђача 
   

   
 
Напомена: Овај образац потписује Понуђач, односно уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе 
понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача  
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XX. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

-подноси се на захтев Наручиоца- 
 

 
Назив наручиоца: 
Седиште наручиоца: 
Матични број: 
ПИБ: 
 

 
На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 
ПОТВРДУ 

Да је понуђач____________________________________________________ 
(назив,седиште извођача радова/понуђача)   

 
за потребе наручиоца  _________________________________________________, 
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________, (навести врсту радова), у 

вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на 

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 
Датум почетка радова:________________________ 
 
 
Датум завршетка радова:________________________ 
 
Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 
употребити. 

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: 
_________________. 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
   

 
 
 
Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну 
и кривичну одговорност.  
Ова потврда сe подноси на захтев Наручиоца. 
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